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Wstęp
Pewno nikt nie będzie zaprzeczał stwierdzenia, że to od słowa zaczyna się
życie i na słowach kończy. Bo śmierć to tak samo tylko koniec słów. Trudno
byłoby zliczyć wszystkie słowa jakie każdy z nas w swoim życiu wypowiedział.
Zazwyczaj sa to żywe słowa – mówione. A gdyby pomyśleć o słowach napisanych, wyrażonych gestem, mimiką, czy inna formą? Nie sposób więc zliczyć
słów jaki od nas wyszły i zostały zaadresowane w stronę drugiego człowieka.
Nie sposób też ogarnąć intencji owych słów czy ich skutków. Zapewne z każdego naszego słowa rozliczał ns będzie Ten, Który jest Slowem, o którym w Księdze Życia czytamy, że „Na początku było Słowo a Słowo było u Boga, i Bogiem
było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez
Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością
ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła” (J 1,1).
Muszę z całą szczerością przyznać, że dla mnie Bóg był zawsze absolutną tajemnicą. Nie wiem, czym Bóg jest i nikt tego nie wie. Mamy przeczucia, przypuszczenia, podejmujemy nieudolne i nieadekwatne próby przyobleczenia tajemnicy w szaty słów. Ale nie dysponujemy żadnymi pojęciami, żadnymi stwierdzeniami, które by były w stanie tego dokonać.
Zatem jak wielką rolę w życiu człowieka odgrywa słowa, nie trzeba chyba
nikogo przekonywać. Z jednej strony słowo może być oparciem, pocieszeniem,
nadzieją, pokrzepieniem, a z drugiej strony może być „mieczem” zabijania, mocą
zła i śmierci. Wszystko zależy od tego, jaką treść będzie ono niosło i jaki cel
będzie przyświecał temu, kto będzie jego adresatem w kierunku drugiej osoby.
Bywa też, że nadawca słowa może nie być świadomy, że jego słowo jest źle odbierane, bądź źle została odczytana jego intencja. Skutki wówczas mogą być
niewyobrażalne. Najtrafniejsze jest to słowo, które każdy natychmiast rozumie.
Znamy też wydarzenie biblijne, kiedy to bogaty młodzieniec miał dobre pragnienia, był gotowy pójść za Chrystusem, pragnął życia wiecznego. Miał odwagę
zbliżenia się do Jezusa, aby postawić Mu pytanie o swoje życie: „Co mam czynić?". Taka postawa na modlitwie uzdalnia nas do spotkania z żywym Bogiem,
„bo żywe jest słowo Boże, skuteczniejsze i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny". Bo słowa to wielka łaska. Cóż ma tak naprawdę człowiek prócz słów
dane? I tak nas wszystkich czeka kiedyś wieczne milczenie, to się jeszcze namilczymy. Może przyjdzie nam ściany z bólu drapać za najmarniejszym słowem. I
każdego słowa nie wypowiedzianego na tym świecie do siebie będziemy jak
grzechów żałować. Tylko, że będzie za późno. A ileż takich słów nie wypowiedzianych zostaje w każdym człowieku i umiera razem z nim, i gnije z nim, i ani
mu potem w cierpieniu nie służy, ani w pamięci.
Dziś w czasach techniki, gdy słowo jest przekazywane często skrótem, szyfrem, hasłem, ten fakt może mieć miejsce częściej, aniżeli wtedy, gdy człowiek
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prowadzi interpersonalny dialog. Mówiąc zaś o słowie, zazwyczaj jego symbolem są usta, które najczęściej służą do komunikowania się z drugim człowiekiem.
Dziś nie oznacza to, że mamy jedynie słowo jako dźwięk werbalny, które jest
narzędziem do komunikowania się wzajemnego. Na ile i jaką rolę pełni słowo,
jaką rolę w przeszłości i dziś spełnia, jaki niesie ładunek treściowy, jaką przybiera dziś formę, czym jest w życiu społecznym? Czy w dobie XXI wieku możemy
mówić, że mamy wolne media? Czy po czasach zmian ustrojowych w obszarze
wolności słowa sytuacja uległa poprawie? Czy dziś słowo, które jest tak powszechnie używane, ma właściwą moc, znaczenie, szacunek? Czy ze spokojnym
sumieniem możemy dziś powiedzieć, że w Polsce mamy prawdziwą wolność
słowa? Czy codzienna rzeczywistość przekonuje nas do tego, abyśmy mogli jednoznacznie powiedzieć, że słowa mają właściwą wartość, czy nie są one czasem
zbyt nadużywane, profanowane, wykorzystywane do wielu niecnych, zgubnych
czy też niewłaściwych celów?
Słowa przecież rosną dopiero w człowieku razem z nim. Wytapiają się jak z
rudy z jego trosk, udręk, cierpień, łez. Nikt nie otrzymuje ich w darze tylko dlatego, że się urodził, gdzie, kiedy. Ceną słów jest nasz los.
Nie zawsze uświadamiamy sobie, że nasze słowa to często komunały, utarte
zwroty, powiedzonka, truizmy, frazesy, maksymy z almanachów, porzekadła i
przysłowia. Niby to wszystko może objawić się jako nowość, sprawą zasadniczą
jest tylko umiejętność odpowiedniego manipulowania słowami stojącymi przed
nimi i po nich.
Nad słowem w swej refleksji pochylili się autorzy tekstów zawartych w tej
publikacji. Ich różne spojrzenia, oceny, doświadczenie słowa, przybrały charakter kolejnych słów pisanych, które wcześnie zrodziły się w sercy i umyśle. Ten
wielki dar słowa zawarty w monografii – należy mieć nadzieję – posłuży niejedne osobie w różnych sytuacjach życia. Jest pośród tekstów także wielka troska o
słowo, jego wolność, poszanowanie, troskę, wołanie o kulturę i wolność słowa.
Drogi Czytelniku! Z odwagą, ale i z szacunkiem oddaj się kontemplacji słów,
których Autorami są głównie ludzie młodzi, realizujący ścieżkę wzrostu mądrości słowa. Szeroki wachlarz spojrzeń na słowo pozwoli bardziej zrozumieć nam,
czym ono tak naprawdę jest w naszym życiu?, na ile jest szanowane, cenione,
przyjmowane i przekazywane? Czy nie zabarwiamy go własnym – niekoniecznie
zdrowym myśleniem?
Życzę Czytelnikom spokonej i wytrwałej lektury. Moc słowa utkana jest z
cierpliwości i czasu. Nigdy nie trać cierpliwości – to jest ostatni klucz, który
otwiera wiele drzwi. Niech dobre słowa nie czekają jutra, lecz są niespodzianką
dnia dzisiejszego.
Ks. Jan Zimny
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Część I
ZAGADNIENIA OGÓLNE
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ks. Władysław Kądziołka
Język w służbie społeczeństwa
Nie ma nic lepszego niż język,
który jest łącznikiem życia społecznego,
kluczem wiedzy, organem prawdy i rozsądku.
Ezop

Introdukcja
Każdy człowiek bierze udział w życiu społecznym oraz odgrywa w społeczeństwie różne role. Wszelkiej pełnionej funkcji odpowiada ściśle określony
zestaw środków językowych. Przyjmując różne role, ludzie dostosowują swój
sposób mówienia do sytuacji, w której się znajdują, zwłaszcza uwzględniają osobę odbiorcy, jego możliwości odbiorcze i pełnione przezeń funkcje społeczne.
Język, podstawowy środek komunikacji społecznej, narzędzie opisu świata i
zmian w nim zachodzących, a także podmiot tych zmian, odbija w sobie obrazy
rzeczywistości. Jest zwierciadłem, w którym dostrzec możemy rzeczy niewidoczne na pierwszy rzut oka, szkłem powiększającym otaczającego nas świata.
Między językiem a jego użytkownikami istnieje pewna wzajemność oddziaływania: z jednej strony odciskają na nim swoje piętno, wpływają na jego kształt i
zachodzące w nim zmiany. Paul Ricoeur tak ujął tę kwestię: „Język nie jest światem dla siebie. Język w ogóle nie jest światem. Lecz ponieważ my sami jesteśmy
w świecie, ponieważ jesteśmy ogarnięci przez sytuacje naszego bytowania i ponieważ dążymy do ich rozpoznawania i zrozumienia, ponieważ mamy coś do
powiedzenia, wnosimy nasze doświadczenie do języka”1.
Z drugiej jednak strony to, jakim językiem mówimy i piszemy, jak sprawnie się
nim posługujemy, determinuje nasz sposób myślenia, wpływa na proces kategoryzacji i hierarchizowania rzeczywistości. Rzeczy przez nas oglądane, słyszane, dotykane
są przedmiotami już wydrążonymi przez nasz język, już nazwanymi i władza, jaką
mowa sprawuje od dzieciństwa nad światem postrzeganym jest tak wielka, że nawet
nie mamy pojęcia, jaki mógłby być ów niemy świat postrzegania. Nasze postrzeżenia
są napiętnowane znaczeniem słownym i można powiedzieć, że to, na co patrzymy,
czego dotykamy, właśnie wypełniło luki naszej mowy i tworzy coś w rodzaju „bloku” złożonego z postrzeganych przedmiotów zmysłowych i z nazwanych znaczeń.
W związku z tym, istnieje w postrzeganiu coś w rodzaju frazowania, frazowania w
świecie, coś sprawiającego, iż cała zmysłowość, wszelkie zmysłowe przedmioty są
przejęte przez znaczenia. Wszystko tak dalece jest przemieszane, szczepione ze sobą

1

P. Ricoeur, Język, tekst, interpretacja, Wybór pism, wstęp i wybór K. Rosner, Warszawa 1989, s. 91.
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w pracy ludzkiego słowa i postrzegania, że świat za jednym zamachem jest światem
zmysłów i światem sensu2.
Język nie jest dobrym narzędziem do przekazywania innym ludziom swoich myśli i emocji. Za pomocą języka można formułować proste komunikaty o zaobserwowanych zdarzeniach: rzecz jasna, jedynie wówczas, gdy mówi się prawdę. Język źle
służy jednak przekazywaniu informacji na temat relacji przestrzennych. O wiele
łatwiej czasem trafić do wyznaczonego miejsca, kierując się mapą niż wskazówkami
przechodniów. Język słabo również przekazuje informacje o uczuciach i emocjach:
trudno powiedzieć przy użyciu języka cokolwiek o cierpieniu i bólu, poza przekleństwami i wykrzyknieniami. Język, którym posługują się ludzie, służy przede wszystkim nawiązywaniu kontaktów i podtrzymywaniu więzi. Ludzie, podejmując rozmowę, sięgają na ogół po garść typowych tematów. Rozmawiają o pogodzie, zdrowiu i
swoich bliskich. W związku z tym warto podkreślić wagę mówienia dla samego
mówienia. Nie wyraża ono zwykle żadnych istotnych i nowych treści. Nie temu
jednak służy. Buduje więź między ludźmi, wprowadza towarzyskość. Język można
również postrzegać jako oręż walki. Jego perswazyjna siła umożliwia niemal
wszystko: od zdobywania wdzięków kobiet, przez chwyty reklamowe, aż po oddziaływanie w świecie polityki. Istotę języka stanowi więc możliwość wywierania
wpływu na innych. Język jest najskuteczniejszą metodą zmiany ludzkich zachowań:
mówiąc, wpływa się na zmianę tego, o czym myślą i mówią inni. W ten sposób język tworzy społeczności3.
1. Funkcje języka
Funkcje języka to relacje języka do szeroko rozumianego środowiska. Przez środowisko rozumiemy tu świat, rzeczywistość, przyrodę, społeczeństwo, ludzi, struktury społeczne, kulturę, procesy psychiczne, emocje, sytuacje komunikacyjne.
Językowi przypisywane są 3 podstawowe funkcje:
1. Kognitywna – poznawcza, racjonalna. Polega ona na wyrażaniu myśli, sądów, idei, pojęć, ale także na realizowaniu ich. Funkcja ta polega na zdobywaniu
wiedzy o świecie.
2. Społeczna – odzwierciedla miejsce i rolę języka w relacjach społecznych.
Język jest narzędziem tworzenia i regulowania relacji społecznych. Jest też najważniejszym narzędziem podziału kompetencji i układu ról społecznych w różnych sytuacjach.
3. Afektywna – emotywna, ekspresywna. Jest związana z przekazywaniem
emocji.

2

P. Ricoeur, Struktura a znaczenie w mowie, [w:] Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o
metodzie, red. S. Cichowicz, Warszawa 2003, s. 294.
3
T. Nowak, Nauka o języku w teorii i zadaniach, Warszawa 2007, s. 101–109.
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Język jest systemem umownych znaków i reguł łączenia tych znaków w
większe całości oraz podstawowym narzędziem ludzkiego myślenia. Możemy
wyróżnić następujące jego funkcje4:
4

Funkcje języka to role, jakie mogą spełniać wyrażenia językowa w stosunku do
nadawcy, odbiorcy, fragmentu rzeczywistości, do systemu językowej i innych aspektów
języka. Praska Szkoła Strukturalistyczna (np. Buhler) - wyróżnia 3 funkcje języka:
Przedstawieniowa, kognitywna, symboliczna, referencjalna, reprezentatywna; to funkcja
najważniejsza, odpowiednia funkcji referencjalnej u Jakobsona. Ekspresywna, emotywna. Pewne cechy wypowiedzi odpowiadają określonym cechom fizjologicznym i psychologicznym mówiącego i są sygnałami dla odbiorcy. Impresywna, apelująca, imperatywna, konatywna. Wiąże się z chęcią oddziałania na odbiorcę, wywołania u niego jakiejś
reakcji. Według Jakobsona do funkcji języka należą jeszcze następujące funkcje: - fatyczna - występuje wówczas, gdy nadawcy chodzi o nawiązanie i podtrzymanie kontaktu
z odbiorcą, np. halo!, hej!, cześć!, tak...tak!, oczywiście!, jak ci idzie?, co robisz?, poczekaj!, słuchasz mnie?, uważajcie! - poetycka, autoteliczna - polega na zwracaniu uwagi
odbiorcy na budowę samej wypowiedzi, na brzmienie dźwięków, połączenia wyrazów,
metaforykę itp. Funkcja ta nie ogranicza się jedynie do tekstów poetyckich, występuje też
w innych formach wypowiedzi, np. w prozie, przemówieniach, żartach, a nawet w polszczyźnie potocznej, jeśli nadawca dba o urozmaicenie języka, jego uniezwyklenie i odświeżenie, - metajęzykowa - polega na skoncentrowaniu się na samym języku lub jego
składnikach. Językoznawstwo przez 2000 lat nie zajmowało się funkcjami języka. Dopiero w XX wieku, kiedy pojawia się językoznawstwo kulturalne, pojawiają się lingwistyczne teorie funkcjonowania języka. I tak, w 1925 roku austriacki psycholog K. Buhler
wydał książkę Teoria języka. W Teorii została omówiona teoria języka jako narzędzia
psychologicznego, jako narzędzia oddziaływań na innych ludzi. Przedmiotem zainteresowania autora są w niej ludzkie zachowania, opis psychiki człowieka. Uważał on, że w
systemie współdziałań międzyludzkich język jest narzędziem w tym samym stopniu, co
gestykulacja i inne znaki pozawerbalne. Rozpatrywał język w kategoriach funkcjonowania. Funkcja języka według Buhlera to bezpośrednie oddziaływanie języka na uczestników aktu mowy. W latach 60. Roman Jakobson napisał artykuł Lingwistyka a poetyka,
bazując na teorii C. Shannona i pracach Bronisława Malinowskiego. Jakobson proponuje
teorię aksjomatyczną (teorię strukturę aktu mowy). Funkcje języka są według niego
przyporządkowane elementom sytuacji komunikacyjnej, a przede wszystkim są przyporządkowane różnym orientacjom na różne elementy tej sytuacji. Możliwa jest przy tym
orientacja na: nadawcę – funkcja ekspresywna, w której celem komunikatu jest nadawca;
odbiorcę – funkcja konatywna, impresywna, której istotą jest wpływ na partnera; kontekst – funkcja przedstawieniowa (referencyjna, symboliczna), czyli reprezentacja
przedmiotów i faktów; kod – funkcja metajęzykowa, która koncentruje się na samym
kodzie (opisuje język); kontakt – funkcja fatyczna, czyli nawiązanie i podtrzymywanie
kontaktów w społeczeństwie; komunikat – funkcja poetycka, czyli operacje ze znakami, z
formą językową tekstu, koncentracja uwagi na sposobie mówienia. M. Halliday, twórca
londyńskiej szkoły funkcjonalnej, autorytet w zakresie lingwistyki funkcjonalnej, doszedł
do wniosku, że język dzieci ma o wiele więcej funkcji. Są to: funkcja interaktywna czyli
interpersonalna, np. zabierz!, polegająca na używaniu języka jako narzędzia komunikacji
społecznej; w zakresie tej funkcji Halliday rozróżnił funkcję regulacyjną sprowadzającą
się do regulowania stosunków społecznych za pomocą formy przekazywania komunika-

11

- komunikatywna – język zaspokaja potrzeby komunikacyjne, a także gromadzi i przechowuje informacje;
- ekspresywna – za pomocą języka wyrażamy swoje poglądy, sądy, uzewnętrzniamy swoje stany wewnętrzne;
- nakłaniająca – za pomocą języka można upowszechniać wartości pozytywne, ale też manipulować, oszukiwać, kłamać;
- kreatywna – pewne teksty wypowiedziane lub napisane kreują nową rzeczywistość;
- estetyczna – za pomocą języka można wywoływać odczucia estetyczne:
wzruszać, uwznioślać, ale i obrzydzać, budzić wstręt;
- poznawcza – język jest pośrednikiem między człowiekiem a światem zewnętrznym; za pomocą języka interpretujemy otaczającą rzeczywistość, wyodrębniamy i nazywamy jej składniki, porządkujemy i oswajamy świat; w języku
zmagazynowana jest wiedza o świecie współczesnym i przeszłym;
- charakteryzująca – „powiedz do mnie parę słów, a powiem ci, kim jesteś”.
Można także wyróżnić za Aleksandrem Kiklewiczem5 funkcje języka,
uwzględniając jego relacje do środowiska:
1. Funkcja nominatywna (przedstawieniowa, metajęzykowa, nazywająca)
polega na tym, że jednostki języka, wyrazy, zdania występują jako znaki przedmiotów i stanów rzeczy. W pewnym stopniu struktura semantyczna znaczeniowo
odzwierciedla strukturę świata. Według hipotezy relatywizmu lub determinizmu
lingwistycznego, sformułowanej przez E. Sapira, rozwiniętej później przez B.
Whorfa, język określa sposób i formy poznania świata przez człowieka. Autorzy
ci twierdzili, że na naszą kulturę wpływa język. Stali się twórcami psycholingwistyki – chcieli udowodnić że gramatyka wpływa na nasze procesy poznawcze.
Dziś tym zagadnieniem zajmuje się lingwistyka kognitywna.
2. Funkcja kognitywna (poznawcza, funkcjonalna, encyklopedyczna) to rola
języka w procesach poznania świata przez człowieka. Każdy język jest źródłem
informacji o świecie. Opanowanie języka jest zawsze przyswojeniem wiedzy o
świecie. Źródłem informacji są przede wszystkim znaki, wyrazy, idiomy. Poznawcza funkcja języka jest najbardziej oczywista w przypadku przyswajania
języków obcych. Funkcja kognitywna to fragment wiedzy człowieka o świecie
(czyli koncept). Każdemu znakowi, wyrazowi języka, nie tylko przyporządkowane jest znaczenie leksykalne, ale także określa on kategorie kognitywne, które

tów, oraz funkcję indeksową (manifestacyjną), która występuje, gdy mówiąc o czymś
nadawca wyraża przynależność do pewnej grupy społecznej; funkcja reprezentacyjna
czyli reprezentacja jakichś stanów rzeczy, np. ba!; obejmuje nazywanie, przedstawianie
komunikacji w formie znaków językowych, stanów racjonalnych, a także stany nieracjonalne, emocjonalne funkcja tekstowa, polega na organizacji aktów mowy, tekstu, za pomocą wyrazów językowych, a także uporządkowanie w tekście wyrazów funkcyjnych,
np. oraz
5
A. Kiklewicz, Lekcii po funkcional’noj lingvistike, Minsk 1999, s. 30–36.
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są bogatsze, szersze niż znaczenie leksykalne. Każde wyrażenie językowe, każdy
tekst interpretowany jest w świetle jakiejś określonej kategorii kognitywnej.
3. Funkcja perceptywna (dekodująca) to rola języka jako środka rozumienia
tekstów. W wielu sytuacjach komunikacji wirtualnej język ma jedynie funkcje
odbiorczą.
4. Funkcja komunikacyjna (społeczna, pierwotna) umożliwia relacje społeczne, realizowanie wspólnej działalności, podział ról w społeczeństwie. Występuje w kilku rodzajach:
a) Funkcja interaktywna (interpersonalna), w której język jest najważniejszym narzędziem przekazywania informacji i oddziaływania na partnerów za
pomocą informacji. W latach 60. XX w pojawiła się pragmalingwistyka, która
bada użycie języka w społeczeństwie, w aktach mowy. Jej twórcą był angielski
filozof John Austin. Wydał książkę O aktach mowy. Przedmiotem tej teorii nie są
tylko zdania językowe, ale też czynności, które realizujemy artykułując zdania.
Austin rozróżnił 3 aspekty wyrażeń językowych: lokucja – samo wypowiedzenie
jakiejś treści, samo zdanie, np. Dzień dobry!, illokucja – intencja, zamiar, plan,
który realizuje człowiek za pomocą wyrażenia językowego (mówiąc Dzień dobry! realizuję akt przywitania się), perlokucja – zaplanowane następstwo, a więc
to, co nadawca zakłada w czynnościach, w zachowaniu odbiorcy.
b) Funkcja manifestacyjna (indeksowa) polega na tym, że za pomocą języka
człowiek wyraża, manifestuje swoją przynależność lub nieprzynależność do
pewnych grup społecznych. Zwykle w tym celu używa się socjolektów, np. ktoś,
kto mówi w żargonie przestępczym, ujawnia, że należy do grona przestępczego.
c) Funkcja fatyczna – pojęcie to wprowadził Bronisław Malinowski. Polega
na tym, że za pomocą języka, w formie mówienia, stwarzamy i podtrzymujemy
stosunki społeczne. Jest to czynność niedynamiczna, w pewnym sensie zachowanie fatyczne jest bezsensowne (np. puste rozmowy toczone tylko po to, by podtrzymać kontakt). Sam fakt rozmowy jest ważniejszy niż to, co się mówi.
d) Funkcja aktywna polega na użyciu języka w celu realizacji psychicznej,
intelektualnej lub emocjonalnej aktywności człowieka. Najczęściej realizuje się
jako funkcja emotywna:
- funkcja myślowa – realizacja myślenia przez mówienie,
- mówienie wewnętrzne (mówienie bez słów, L. Wygocki),
- mówienie egocentryczne, czyli echologia (J. Piaget) – w mówieniu dzieci
ponad 80% tekstów nie ma adresata, zwykle jest to mówienie w celu echologii,
czyli w celu przyswojenia języka,
- funkcja tekstowa – wykorzystanie języka w celu pisania tekstów. W przypadku tekstów pisanych odbiorca jest wirtualny, a czasami nie istnieje.
e) Funkcja magiczna (kreacyjna) – polega na wierze człowieka w to, że znaki
językowe, przede wszystkim wyrazy, to naturalne części nazywanych przedmiotów, rzeczy, a więc używając ich możemy oddziaływać na rzeczy, na świat.
Człowiek wierzy, że mówiąc może oddziaływać na przedmioty materialne np.
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dzień dobry oddziałuje magicznie, sprawia, że ktoś będzie miał dobry dzień, że
będzie zdrów.
Warto w tym miejscu przytoczyć także funkcje języka i wypowiedzi według
Renaty Grzegorczykowej6:
1. Funkcje systemu języka:
a) generatywna:
- produkowanie dowolnej liczby zdań, wypowiedzi na zasadzie reguł poprawnych gramatycznie;
- odnosi się do systemu reguł łączenia znaków w większe całości;
- próbuje się w niej zdefiniować strukturę języka tak, by na jej podstawie
generować schemat składniowy konkretnego zdania;
- stykamy się z nią przy tworzeniu wypowiedzi.
b) Poznawcza/symboliczna/reprezentatywna/socjolingwistyczna/semantyczna/odniesienia/referencjalna:
- język dostarcza pojęć, kształtuje obraz świata, jest narzędziem poznania;
- klasyfikacja bodźców w odpowiednie grupy;
- wchodzi w skład funkcji konwencjonalnej tekstu – na mocy kodu7 informuje nadawcę o jego przynależności socjolingwistycznej;
- ma związek z relatywizmem językowym/poznawczym.
2. Funkcje wypowiedzi:
a) poszczególnych (analizuje się 1 akt komunikacji):
- niezamierzone (prezentatywne) – związane z biologią i fizjologią; zdradzają cechy nadawcy wpływające na odbiorcę. Informują, np. o stanie zdrowia,
wieku, itp.;
- zamierzone – cele, zawierają intencje, informuje się przy okazji;
• informacyjne – przekazywanie informacji od nadawcy do odbiorcy;
• pozainformacyjne:
 sprawcza – pozwala na działanie poprzez mowę; pewne wypowiedzi tworzą stany rzeczy (performatywy); jest rozpatrywana na mocy wiary i konwencji;
 nakłaniająca (impresywna/konatywna) – ma na celu wywołanie reakcji u
odbiorcy po wpłynięciu na jego stan mentalny;
 ekspresywna – nadawca liczy się z obecnością odbiorcy, ale nie ma na celu wywołania reakcji;
 kreatywna – tworzenie pewnej wizji świata, dzieła sztuki.
b) ogółu działań językowych społeczności:
6

R. Grzegorczykowa, Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy,
[w:] Język a kultura, t. IV, Funkcje języka i wypowiedzi, red. J. Bartmińskiego, R. Grzegorczykowa, Wrocław 1991, s. 11–28.
7
Dell Hymes (1980) w Socjolingwistyce i etnografii mówienia, wskazuje na kryteria
wyboru i przekładalności kodów. Są to: usytuowanie w czasie i przestrzeni; cechy charakterystyczne uczestników; cele, jakie mamy na względzie; pojawiające się formy i
tematy; ton i nastrój (żartobliwy, poważny, chłodny); normy interakcji (wierzenia, wartości, wzorce intelektualne); środki, jakimi dysponujemy w realizacji przekazu.
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- socjalizująca – ma związek ze społeczną naturą, charakterem człowieka;
język – spoiwo wspólnoty określa przynależność do grupy społecznej;
- kulturotwórcza – język to narzędzie pozwalające na zapisanie i wyrażanie
osiągnięć kultury człowieka, narodu, społeczeństwa.
Iwona Płóciennik i Daniela Podlawska8 podają, iż prace językoznawcze R.
Grzegorczykowej, J. Puzyniny, H. Kurkowskiej, A. Furdala, L. Zawadowskiego
przyniosły uzupełnienia schematów o kolejne funkcje tekstu, np. o funkcję perswazyjną (zakres tego terminu jest węższy niż pojęcia funkcja impresywna), odnoszoną przede wszystkim do tekstów propagandowych i reklamowych. Poza
funkcjami mieszczącymi się w obrębie komunikacji między nadawcą i odbiorcą
istnieją funkcje łączące się np. z dążeniem do wprowadzania zmian z rzeczywistości pozajęzykowej. Jedną z takich funkcji jest funkcja stanowiąca (sprawcza).
Występuje w tekstach, których celem jest zmienienie czegoś wżyciu społecznym.
Bliska funkcji stanowiącej jest funkcja magiczna tekstów. Łączy ona mówienie z
działaniem, a ujawnia się w różnego rodzaju zaklęciach, przekleństwach, czarach, obrzędach, które mają sprowokować jakieś siły nadprzyrodzone do interwencji i zmiany istniejącego stanu rzeczy.
2. Kultura języka – fakt czy mit?
Termin kultura języka jest ściśle związany z językoznawstwem normatywnym, niektórzy językoznawcy wręcz oba pojęcia utożsamiają9. Najogólniej rzecz
ujmując, możemy powiedzieć, że: „kultura języka jest to dbałość o język, wynikająca ze świadomości jego znaczenia w życiu społecznym, a przejawiająca się
w rozmaitych działaniach, odnoszących się zarówno do samego języka, jak i do
ludzi, którzy się nim posługują” 10.
Język, nasze wspólne dobro, jest zwierciadłem kultury, narzędziem wartościowania i źródłem wiedzy o wyznawanych przez nas wartościach. Nie jest zły,
tylko źle używany. Ma swoje wielkie słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna; Prawda,
Piękno, Dobro; Wiara, Nadzieja, Miłość. A jeszcze: Rodzina, Ojczyzna, Patriotyzm i wiele innych słów sztandarowych, nazw wartości, o które na przestrzeni
dziejów toczono boje i którymi manipulowano. Język, stanowiąc oparcie dla
myśli, emocji i postaw, umożliwia nam realizację siebie, utrwala nasze życiowe
doświadczenia, buduje więzi z innymi ludźmi, tworzy wspólnotę komunikacyjną
i kulturową. To język, pełniąc funkcję kumulatywną, gromadzi społeczne warto-

8

Zob. I. Płóciennik, D. Podlawska, Słownik wiedzy o języku, Bielsko - Biała 2005, s. 85.
Por. A. Markowski, Językoznawstwo normatywne dziś i jutro: stan, zadania, szanse,
zagrożenia,
[w:]
http://www.rjp.pl/?mod=informacje&type=konferencje&subtype=32&id=82,
dostęp:
24.03.2014; J. Puzynina, Problemy aksjologiczne w językoznawstwie, „Poradnik Językowy” 1984, z. 9-10, s. 539–556.
10
A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005, s. 14–15.
9
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ści i przekazuje je jako dziedzictwo kulturowe z pokolenia na pokolenie, to język
łączy teraźniejszość z przeszłością.
W nim zmagazynowane są wytwory naszych działań kulturowo-językowych:
formuły etykiety grzecznościowej (proszę pani, dzień dobry, czym mogę służyć),
wyrażenia, porzekadła i przysłowia utrwalające nasze społeczne postawy, obyczaje, sądy, stereotypy tkwiące w zbiorowej świadomości (kląć jak szewc, ocyganić kogoś, wieszać na kimś psy), aż po teksty naszej kultury, takie jak toast,
skarga, donos, plotka, modlitwa, pieśń, bajka.
Język pojmowany podmiotowo, jako wartość, jest podstawą etyki słowa.
Etyczne użycie języka to dominowanie w kontakcie językowym zasady poszanowania godności ludzkiej, to uwzględnianie w kontakcie językowym podstawowych potrzeb i praw człowieka: prawo do szczerości nadawcy w tekstach
informacyjnych i perswazyjnych i prawo odbiorcy do wyboru postawy i do braku
lęku. Nieetyczne użycie języka to akty mowy nieszczere, manipulujące, narzucające poglądy, zastraszające odbiorcę, wulgarne, szydercze, nastawione na osiągnięcie własnego celu komunikatywnego kosztem dyskomfortu psychicznego i
estetycznego partnera dialogu.
Język jest budulcem trwałej wspólnoty komunikacyjnej i kulturowej, której
nie można stworzyć bez znajomości polszczyzny wzorcowej opartej na narodowych tradycjach a utrwalonej w pisanych tekstach kultury. Głęboka świadomość
językowa, szacunek do języka narodowego i jego doskonała znajomość gwarantuje pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym i po prostu lepsze rozumienie
świata. Kultura języka to umiejętność mówienia i pisania poprawnego i sprawnego, czyli zgodnego z przyjętymi w danej społeczności normami językowymi i
wzorcami stylistycznymi. Za kulturę języka rozumie się świadome i celowe posługiwanie się językiem we wszelkich sytuacjach komunikatywnych.
Wymienia się następujące składniki kultury języka:
•poprawność językowa11: przestrzeganie normy językowej;
•sprawność językowa12: umiejętność doboru środków językowych do określonej sytuacji komunikacyjnej;
•etyka słowa13: podmiotowe, a nie instrumentalne traktowanie partnera, nienarzucanie swoich poglądów, mówienie prawdy;
11

Umiejętność polegająca na używaniu każdego elementu języka zgodnie z przyjętymi normami językowymi. Jeżeli użytkownik języka taką umiejętność posiada, to konstruuje mówiony albo pisany tekst językowy nie naruszający normę. Poprawność językowa jest więc jednym z podstawowych warunków właściwego używania języka.
12
Umiejętności przekazania przez osobę mówiącą albo piszącą w swoich tekstach tego, co się chce przekazać w sposób najodpowiedniejszy w danej sytuacji komunikatywnej. Sprawnie znaczy tu tyle, co najlepiej w danych warunkach, w danej sytuacji. Warunek sprawności językowej tekstu wymaga od użytkownika języka nie tylko bardzo dobrej
znajomości języka, lecz również znajomości jego odmian i stylów.
13
Ściślej mówiąc, etyka językowego porozumiewania się. Jest to cecha kontaktu językowego w każdym konkretnym akcie mowy. Zakłada ona określoną postawę nadawcy
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•estetyka słowa14.
Należy zaznaczyć, iż krytyczny odbiór przekazów medialnych opiera się na
dostrzeżeniu języka, w jakim są formułowane. Wybór odpowiednich sformułowań i środków stylistycznych umożliwia podkreślenie i ocenę pewnych aspektów
omawianego tematu, a także przedstawienie go z określonego punktu widzenia.
Wszystkie przekazy medialne oparte są na wartościowaniu opisywanego zjawiska. Często jeden tekst reprezentuje wiele różnych wartości, spośród których
część możemy rozpoznać łatwo, zaś inne trudniej.
Porównując różne gazety, łatwo można zauważyć, że niezależnie od ich linii
redakcyjnych wszystkie stosują różne sposoby na uwiarygodnienie przekazywanych informacji oraz wyeksponowanie dziennikarskiej rzetelności (np. przywoływanie źródeł, cytowanie wypowiedzi ekspertów).
Tymczasem każde medium przedstawia fakty z nieco innego punktu widzenia i inaczej je wartościuje. Uzyskuje się to np. za pomocą stosowania oceniających określeń, nacechowanych związków frazeologicznych, czy ironii.
Najsilniejszym środkiem językowym eksponującym wartości jest nazywanie.
Nazwa ujmuje najistotniejsze cechy zjawiska, a jednocześnie zachowuje pozory
obiektywnego opisu rzeczywistości. Dyskusje toczące się wokół spornych tematów zwykle opierają się na konflikcie sposobów nazywania. Wyrazistym przykładem jest „zabijanie”. Zabijać możemy jedynie ludzi lub istoty o równych im
prawach. Przeciwnicy aborcji mówią o „zabijaniu dzieci” - ponieważ uznają
człowieczeństwo płodu za niepodważalne. Podobnie osoby walczące o prawa
zwierząt nazywają ich ubój „zabijaniem”.
Różnice nazw widać też w sporze o „uwalnianie” zasobów kultury w Internecie. Zwolennicy tej idei używają języka podkreślającego takie wartości jak
wolność korzystania z dóbr kultury. Walczą z popularnymi wyrażeniami jak „piractwo” czy „kradzież”, które są potępiające, przez co ucinają dyskusję na ten
temat. Mass media upowszechniają pewne sposoby nazywania i opisywania zjawisk. Największe gazety i stacje telewizyjne przyzwyczajają odbiorców do jednego języka, który staje się normą w mówieniu o jakimś problemie.
Silna przewaga narzuconego języka sprawia, że grupy o mniej powszechnym
sposobie widzenia świata mogą być lekceważone. Trudno im dotrzeć ze swoimi
argumentami do szerokich rzesz odbiorców i uzyskać ich zrozumienie.
Najważniejsze postulaty etyki społecznej ważne dla kultury słowa wiążą się,
jak sądzę, z szacunkiem i życzliwością wobec „innego”, niezależnie od jego statekstu wobec jego odbiorcy, a także właściwy stosunek odbiorcy tekstu do jego nadawcy.
Etyka słowa liczy na przekazywanie komunikatu prawdziwego, w sposób uczciwy, rzetelny i przyjazny dla odbiorcy.
14
Każdy tekst językowy możemy jako jego odbiorcy ocenić pod względem wrażeń estetycznych, które w nas wzbudził. Mogą to być negatywne odczucia, kiedy chodzi o
„brzydki“ tekst, pozytywne odczucia, jeżeli tekst wydaje nam się „harmonijny, ładny“,
czy też możemy zająć zupełnie neutralne stanowisko pod tym względem, ponieważ tekst
nie pozostawił w nas żadnego śladu, jest po prostu.

17

tusu społecznego, wieku, postaw światopoglądowych i stanu moralności. Łączy
się to oczywiście z uznaniem godności każdego człowieka - stąd szacunek, także
dla tych bardzo „innych” - i z kierowaniem się w działaniach poczuciem braterstwa, solidarności społecznej, tym, co chrześcijanie określają jako „miłość bliźniego”, a co jest postawą niezależną od wiary religijnej. Ta postawa to coś więcej
niż chłodna życzliwość, to chęć rozumienia drugiego i pomocy tym, którzy jej
potrzebują. To wszystko może znajdować swój wyraz w komunikacji językowej,
zarówno w dialogach, jak też we wszelkich sytuacjach charakteryzowania innych, ich zachowań i efektów ich działalności. Ludzkie słowa pełne złych emocji, kłamstw, oszczerstw, pomówień, szydercze, dezawuujące - krzywdzą, ranią,
poniżają, skłaniają do odwetu. Słowa spokojne, choćby krytyczne, rozumiejące i
pomagające rozumieć, szczere i z gruntu życzliwe – niosą pomoc w rozumieniu
świata i siebie, uspokajają, cieszą.
Od początku swego powstania Internet ma charakter chaotyczny15. Stąd też
niebezpieczeństwo karmienia się i zadowolenia prawdami fragmentarycznymi16.
Ogólnoświatowa Infrastruktura Informacyjna (Global Information Infrastucture - Gil) rozwija się niezwykle dynamicznie. Jej źródłem jest Internet. Wraz z
Gil popularyzowane są dwie tezy, uznawane bezdyskusyjnie za prawdziwe (bez
weryfikacji):
1. Przemiany technologiczne związane z informacją przyjmą jedynie słuszny
i pożądany dla cywilizacji ogólnoludzkiej kierunek;
2. Powyższe przemiany są nieodwracalne17.
Składowymi elementami Internem są: zbiór informacji, z którego korzystają
ludzie (społeczeństwo) za pomocą połączonych ze sobą sieci. Do istotnych różnic między Internetem a dotychczasowymi technikami komunikacji należą:
- łatwość i szybkość wysyłania informacji;
- komunikacja obustronna;
- możliwość przechowania informacji;
- znacznie większa liczba ludzi, z którymi można się skontaktować za pomocą Internetu;
- reprodukowalność informacji bez utraty jej wartości18.
15

A. Lekka-Kowalik, Demokracja i autonomia jednostki w Globalnej Infrastrukturze
Informacyjnej, „Nauka” 1(1999), s. 127–139.
16
Por. M. Hetmański, Internet jako środek tworzenia i komunikowania wiedzy, [w:] Internet.
Fenomen społeczeństwa informatycznego, red. T. Zasępa, Częstochowa 2001, s. 67 n.
17
D. G. Johnson, Czy Globalna Infrastruktura Informacyjna ma charakter demokratyczny?, tłum. A. Lekka-Kowalik, „Ethos”, 44(1998), s. 198–214. Por. L. Zacher, Społeczeństwo bogate w informacje - Elementy historii, teorii i prognozy, [w:] Rewolucja informacyjna i społeczeństwo, red. L. Zacher, Warszawa 1997, s. 246; A. Pawłowska, Władza i uczestnictwo polityczne w społeczeństwie informacyjnym, Lublin 1995, s. 12–21.
18
Por. M. Koszowy, Internet jako poznawcze i moralne wyzwanie współczesności,
[w:] Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, red. T. Zasępy, Częstochowa
2001, s. 59–66.
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Jako podstawowe cechy społeczeństwa informacyjnego wymienia się następujące:
- informacja oraz wynikająca z niej wiedza i technologie są podstawowym
czynnikiem wytwórczym, a wszechstronnym czynnikiem rozwoju jest wykorzystanie teleinformatyki;
- siła robocza składa się w większości z pracowników informacyjnych;
- większość dochodu narodowego brutto powstaje w obrębie szeroko rozumianego sektora informacyjnego;
- szczególną rolę odgrywają media, które są zarówno elementem zintegrowanego sektora telekomunikacyjno-informatycznego, jak i otwartego, światowego systemu mediów, cechując się nieskrępowanym przepływem treści komunikowania i elementów kultury19.
O charakterze odgrywanej roli językowej decyduje społeczna ranga rozmówców. Indywidualny kontakt językowy, bezpośredni i nieoficjalny, charakteryzuje pełne emocji prywatne i koleżeńskie rozmowy, gdzie układ odgrywanych
ról językowych jest symetryczny: rozmówcy porozumiewają się ze sobą na równych prawach. Lokalny kontakt językowy, bezpośredni i półoficjalny, ma miejsce wówczas, gdy indywidualny odbiorca, np. nauczyciel, komunikuje swoje
przekonania szerszej grupie odbiorców, np. uczniom. W tym wypadku zachodzi,
chociaż w ograniczonym stopniu, możliwość wymiany ról między odbiorcą a
nadawcą, który kontroluje jednak przebieg rozmowy. Ogólnonarodowy kontakt
językowy, pośredni i oficjalny, dotyczy sytuacji, w której nadawca, np. dziennikarz, przyjmuje w stosunku do odbiorcy, np. widzów, uprzywilejowaną pozycję:
beznamiętnie wygłasza komunikat w sposób czytelny dla szerokiej rzeszy odbiorców (por. konferencję prasową). Nie jest tu możliwa wymiana ról między
czynnym nadawcą a biernym odbiorcą. Ponieważ, w zależności od społecznego
typu kontaktu językowego, mówiący przejawiają skłonność do określonych zachowań językowych, trzem typom kontaktu językowego - ogólnonarodowemu,
lokalnemu i indywidualnemu - przyporządkowuje się trzy, różniące się od siebie,
systemy językowe: standardowy, mieszany i indywidualny. Poddając ocenie
zgodność tekstu z normą językową, w każdym wypadku należy uwzględniać typ
kontaktu językowego20.
3. Kryzys języka
Stanisław Ignacy Witkiewicz21 pisał: „Stwarzamy sztuczne piękno w sztuce i
w życiu. Daremnie - piękno tylko jest w obłędzie, prawda leży u naszych nóg
rozszarpana przez współczesnych filozofów, i z tej trójcy ideałów zostaje nam
tylko dobro, tj. szczęśliwość wszystkich tych, którzy nie mieli siły, aby tworzyć
piękno, ani dość odwagi, aby tajemnicy patrzeć prosto w oczy. Czeka nas po19

T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia,
wyzwania, Kraków 1999, s. 23–58.
20
T. Nowak, Nauka o języku…, dz. cyt., s. 101–109.
21
S. I. Witkiewicz, Nowe formy w malarstwie. Szkice estetyczne, Teatr, cz. IV. O zaniku uczuć metafizycznych w związku z rozwojem społecznym, Warszawa 1974, s. 110.
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tworna nuda mechanicznego bezdusznego życia, w którym mali świata tego pławić się będą w wolnych chwilach od zmniejszonej pracy w tym wszystkim, co
zdobyli wielcy panowie ducha dzięki wielkim panom życia i śmierci”. Ta wizja
zapowiada ponurą przyszłość człowieka jednowymiarowego: „ludzkość spać
będzie odtąd szczęśliwym snem bez snów”.
Ortega y Gasset22 stwierdził, że sztuka23 nie ma już charakteru ogólnoludzkiego, nie przemawia do ludzi, a jedynie do wąskiej grupy specjalistów i wtajemniczonych.
Albert Korzebski podaje, iż słowa nie są tym, co oznaczają, podobnie jak
mapa, która nie jest tym samym, co terytorium, które oznacza. Jednak jest bardzo
potrzebna, użyteczna i trudno z niej zrezygnować. Musi jednak spełniać pewne
warunki, a przede wszystkim między nią i tym, co obrazuje, musi zachodzić relacja podobieństwa. Ta odpowiedniość to nie tożsamość, gdyż mapa zawsze jest
uboższa. Podobnie słowa: są użyteczne, niezbędne, lecz muszą być adekwatne do
pojęć, które chcą wyrażać. Język jest narzędziem selekcji rzeczywistości, ale jest
też narzędziem deformacji. Używamy wyrazów nieostrych i wieloznacznych jak gdybyśmy używali „mapy” z zatartymi fragmentami (nieostrość) lub mapy,
na której odbito kilka rysunków nałożonych na siebie (wieloznaczność). Miesza
się wówczas bezpośredni obraz rzeczywistości (w słowie jest on już uproszczony) z naszymi domniemaniami. Język patologicznie zmieniony przestaje opisywać rzeczywistość, staje się jedynie bezużytecznym narzędziem24.
Patologia języka wiąże się z naruszeniem podstawowego tworzywa komunikacyjnego. Mówiąc o rozpadzie języka, należy uwzględnić również czynniki socjologiczne.
Rozważając możliwość dezintegracji języka, należy się oprzeć na jego określonej koncepcji. Dezintegracja może być rozumiana jako synonim rozpadu, podziału lub jako
proces o charakterze destrukcyjnym, synonim kryzysu. Złożoną naturę języka można
sprowadzić do wyróżnienia trzech płaszczyzn:
• langue - język jako abstrakcyjny zespół cech inherentnych (zespół norm
społecznych);
• parole - zjawisko społeczne w postaci zindywidualizowanej (mowa indywidualna, jednostkowa);
• langage - zjawisko związane z porozumiewaniem się ludzi 25.
Wszelkie deformacje języka, dokonywane poprzez budowanie jego magii
(utożsamianie nazwy i rzeczy), łączenie słów z dodatkowymi treściami ideolo22

Ortega y Gasset, Dehumanizacja sztuki i inne eseje, tłum. P. Niklewicz, Warszawa
1980, s. 287.
23
. Dąży do: 1) dehumanizacji, 2) unikania form mających swe odbicie w życiu, 3)
spowodowania, by dzieło sztuki nie było niczym więcej, jak dziełem sztuki, 4) traktowania sztuki jako zabawy i niczego więcej, 5) postawy z zasady ironicznej, 6) wystrzegania
się fałszu i dążenia do skrupulatnej realizacji dzieła, 7) według młodych artystów sztuka
nie ma żadnego transcendentnego znaczenia.
24
Cyt. za: J. Karpiński, Mowa do ludu. Szkice o języku polityki, Lublin 1985, s. 26–29.
25
Por. F. de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego, Warszawa 1991, s. 35 n.
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gicznymi (np. stereotypy polityczne), nadużywanie, zamierzone deformowanie
znaczeń wyrazów - prowadzą do kryzysu języka26.
Ponieważ język jest także indywidualnym aktem woli i inteligencji, pojawia
się możliwość manipulowania nim, wraz z powstaniem różnego rodzaju instytucji społeczno-politycznych, które doprowadziły do uzależnienia się od niego.
Szeroko rozpowszechniony w państwach totalitarnych typ języka propagandowego niósł ze sobą redukcję funkcji przedstawieniowej, a rozwijał - jako dominującą - funkcję impresywną. Świadoma deformacja aktów mowy, sięgająca do
różnych środków języka, nie narusza jednak jego żywej tkanki, lecz zaburza proces porozumiewania się. Sprawia także, że nie spełnia on tych funkcji, jakich
oczekują użytkownicy języka. Chociaż przesunięcia w funkcjonowaniu języka
prowadzą do jego negatywnej deformacji, to jednak nie zagrażają jego tożsamości, dopóki pełni on rolę czynnika wyrażającego świadomość narodową. Ewentualna dezintegracja języka jest przede wszystkim dezintegracją ludzkiej osobowości. Deformacja sposobów funkcjonowania człowieka w całokształcie jego ról
społecznych odzwierciedla się w sposobach i celach jego porozumiewania27.
Także telewizja stała się medium zastępczym do lektury książek i codziennej
prasy28. Spadek czytelnictwa jest jednym z symptomów dominacji obrazu w kulturze współczesnego człowieka29.
E. Cassirer30 pisał: „Dynamika myślenia i dynamika mówienia idą ze sobą
ręka w rękę; między obydwoma procesami zachodzi stała wymiana siły. Cały
obieg duchowych procesów zdany jest na tę wymianę i jest przez nią na nowo
wprawiany w ruch”.
Wiele wad i błędów językowych wskazali starożytni retorzy, wykorzystujący
je dla swych spektakularnych „zwycięstw” w publicznych dysputach. Wszystkie
one tworzą swoisty katalog pułapek, wskazujących „słabe punkty” języka, w
których najszybciej może nastąpić jego rozpad. Język niesie ze sobą rozmaite
ograniczenia, m.in. odpowiednio dobrane reguły konstruowania wyrażeń. Wychowanie do troski o język musi uwzględnić szacunek dla owych reguł i wypracować dbałość o jego wewnętrzną spójność i jasność. Kształtowanie postaw
ludzkich wymaga niezwykłej cierpliwości i troski wychowawcy. Postawy nie są
zjawiskiem statycznym, ulegają łatwo przekształceniom i deformacji.

26

B. Walczak, Język w społeczeństwie, „Polonistyka” 7(1994), s. 396–400.
M. Cichońska, Czy język może się rozpadać?, [w:] Rozpad mitu i języka? red. B. Czapik,
Katowice 1992, s. 177–184; Por. B. Czapik, Rytuały umierania języka, w: tamże, s. 162–169.
28
H. Rudnik, Odbiór programu TV w lecie 1995 r., „Aktualności Telewizyjne”
9(1995), s. 94–98.
29
G. Straus, K. Wolff, Piśmienność Polaków w epoce mediów, „Przegląd Powszechny” 9(1995), s. 214–221; A. Lepa, Magia obrazu, „Łódzkie Studia Teologiczne” 1997, t.
6, s. 263–276.
30
E. Cassirer, Symbol i język, Poznań 1995, s. 105.
27
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Konkluzja
Ludzie, uczestnicząc w różnych sytuacjach komunikacyjnych, z biegiem czasu nabywają doświadczeń językowych: budują własne, odrębne biografie językowe, które konkretyzują się w jednostkowych stylach - idiolektach. Co ważne,
pojedynczy ludzie, chcąc się skutecznie porozumieć, muszą założyć wspólną
zdroworozsądkową wiedzę o świecie, w której skład wchodzą stereotypy, uprzedzenia i wartościowania. Z drugiej strony, każdy rozmówca dysponuje wiedzą o
zdarzeniach, o których wie on, lecz nie wie jego adwersarz. Niedostatek wspólnej
wiedzy charakteryzuje kontakty ludzi nieznajomych. Zwykle więc podejmują oni
próby zmierzające do odnalezienia wspólnych, wiążących ich okoliczności. Ludzie posługujący się wspólnym językiem zajmują wreszcie pewien obszar i
utrzymują ze sobą ożywione kontakty: współtworzą zatem wspólnotę komunikacyjną, gwarantującą właściwy sobie zestaw zachowań i środków językowych. Na
zakończenie warto przytoczyć słowa Antoniego Czechowa: „Nie pozwól, żeby
język wyprzedzał myśl”.
Abstrakt
Postrzegając procesy społeczne i dokonując ich wartościowań człowiek poddany
jest ograniczeniom związanym z organizacją swojej wiedzy o świecie. Ponieważ ma
ona charakter sieci powiązanych ze sobą schematów, uruchamianych między innymi
poprzez aktywizację kategorii pojęciowych, niezwykle istotną rolę w postrzeganiu
społecznym odgrywa język. Przedstawiony przegląd różnych aspektów językowych
uwarunkowań percepcji i wartościowania procesów społecznych nie jest wyczerpujący. Postrzegając procesy społeczne i dokonując ich wartościowań człowiek poddany jest ograniczeniom związanym z organizacją swojej wiedzy o świecie. Ponieważ
ma ona charakter sieci powiązanych ze sobą schematów, uruchamianych między
innymi poprzez aktywizację kategorii pojęciowych, niezwykle istotną rolę w postrzeganiu społecznym odgrywa język. Przedstawiony przegląd różnych aspektów
językowych uwarunkowań percepcji i wartościowania procesów społecznych nie jest
wyczerpujący31.
Summary
Perceiving social processes and making their valuations person is subjected
to constraints related to the organization of their knowledge about the world.
Because it has the character of a network of interrelated patterns that run inter
alia, by activation of conceptual categories , a very important role in the perception of social plays language. Presented an overview of the various aspects of
linguistic determinants of perception and evaluation of social processes is not
exhaustive. Perceiving social processes and making their valuations person is
subjected to constraints related to the organization of their knowledge about the
31

J. Klebaniuk, Rola języka w postrzeganiu procesów społecznych, [w:]
https://www.ur.edu.pl/file/16786/19.pdf, dostęp: 25.03.2014.
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world. Because it has the character of a network of interrelated patterns that run
inter alia, by activation of conceptual categories , a very important role in the
perception of social language plays. Presented an overview of the various aspects
of linguistic determinants of perception and evaluation of social processes is not
exhaustive.
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Zbigniew Narecki (KUL)
Solidarność w nauczaniu Jana Pawła II
/Wstęp/. 1. Solidarność podstawową zasadą społecznej nauki Kościoła. 2. Solidarność przewodnią postawą społeczno-moralną chrześcijan i ludzi „dobrej woli”. 3.
Płaszczyzny /dziedziny/solidarności. Podsumowanie (pol - ang). Przypisy.
Solidarność jest fundamentem każdej ludzkiej społeczności. Najczęściej rozumie się przez nią zasadę życia społecznego oraz postawę społeczno-moralną.
Przekonanie o jej ważności funkcjonowania jako zasady i postawy należało do
stałego przesłania społecznej nauki Kościoła, zwłaszcza Jana Pawła II, określanego „Papieżem solidarności”- i nie tylko w odniesieniu do przemian w Polsce z
lat osiemdziesiątych. Jego cechą znamienną było akcentowanie w społecznym
nauczaniu Kościoła, którego rodowód zaczyna sławetna Rerum novarum Leona
XIII, iż solidarność zawsze była ważna i potrzebna człowiekowi oraz jego społecznościom. Współczesność jest tego niezbitym dowodem, gdyż szczególnie
charakteryzuje się zjawiskiem wielkiej i różnorodnej zależności ludzi od siebie
nawzajem; palące dylematy doby obecnej w sposób zdecydowany potęgują zapotrzebowanie na tego rodzaju zasadę i jej „posługę” jako odpowiedź na potrzeby
nas żyjących.
Prześledźmy zatem tę ważną kwestię widzianą jako społeczno-moralną zasadę i zarazem postawę, której wizję - jako wzajemne zobowiązanie między członkami danej wspólnoty do udzielania pomocy i wsparcia - kreśli Jan Paweł II,
kiedy uczy o takiej solidarności, która jest rodzajem społecznej przyjaźni czy też
„cywilizacji miłości”. Gwoli przypomnienia - ten kapitalny i bezcenny wykład
nie winien uciec naszej uwadze, i to z wielu racji poznawczo-praktycznych!
1. Solidarność podstawową zasadą społecznej nauki Kościoła
Przytoczmy na wstępie syntetyczny zarys społecznej nauki Kościoła /SNK/
na temat solidarności wypowiedziany słowami Jana Pawła II: zasada, którą dziś
nazywamy zasadą solidarności, i której aktualność zarówno w porządku wewnętrznym każdego narodu, jak i w porządku międzynarodowym przypomniałem
w encyklice „Sollicitudo rei socialis”, jawi się jako jedna z fundamentalnych
zasad chrześcijańskiej koncepcji organizacji społecznej i politycznej. Mówi o niej
wielokrotnie Leon XIII, nazywając ją - podobnie jak filozofia grecka - „przyjaźnią; Pius XI używa tu nie mniej znamiennego określenia: „miłość społeczna”,
zaś Paweł VI, włączając do tego pojęcia wielorakie współczesne wymiary kwestii
społecznej, mówi o „cywilizacji miłości” (1).
1/ Jak więc należałoby widzieć tą zasadę w kontekście innych zasad SNK.
Przede wszystkim - absolutny prymat osoby ludzkiej nie tylko nie sprzeciwia
jednostki społeczności, lecz jeszcze bardziej dostrzega w tejże jednostce samą
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podstawę społecznej natury człowieka, co oznacza, że społeczność zawsze jest na
drugim miejscu po osobie i osoba stanowi jej cel. Co więcej - społeczność rodzi
się z osoby i jest jej wynikiem. To wedle pierwszej zasady personalistycznej
osoba istnieje i urzeczywistnia się zawsze w społeczności, bowiem człowiek to
jestestwo zarazem indywidualne i społeczne, gdyż Bóg stworzył go od początku
mężczyzną i niewiastą (2), a zespolenie ich stanowi pierwszą formę wspólnoty
osób. Będąc z głębi swej natury istotą społeczną, bez odniesień z innymi ludźmi
nie może ani żyć, ani rozwijać swoich uzdolnień (3). Na tej istotnej naturze społecznej osoby opiera się pełna równość praw i godności pomiędzy mężczyzna i
kobietą, jako dwoma sposobami bycia „człowiekiem”, w którym Bóg odtwarza
swój obraz. Jan Paweł II wymownie podsumowuje tekst Księgi Rodzaju 1, 27: W
<jedności dwojga> mężczyzna i kobieta są od <początku> wezwani nie tylko do
tego, aby bytować <obok> siebie czy nawet <razem z sobą>, ale są też wezwani
do tego, aby bytować wzajemnie <jedno dla drugiego> (4). To dopełnianie się
osób stanowi pierwszy krąg społecznej natury człowieka - rodzinę, ale też i drugi
- społeczność obywatelską. Widać jak kręgi te i osoba ludzka nie pozostają bez
siebie; gdzie społeczność nie stoi poza osobą, zaś osoba nie istnieje poza ani
ponad społecznością: w rzeczywistości społeczność jest „osobowa”, zaś osoba
jest „społeczna”. Dlatego istnieje ścisła współzależność między rozwojem osoby
ludzkiej i rozwojem społeczeństwa; osoba jest zasadą, podmiotem i celem społeczności, zaś ta potrzebuje osoby; osoba nie jest jakimś dodatkiem, oboje w
swym rozwoju potrzebują się we wzajemnych kontaktach (5).
2/ Śledząc w historii SNK olbrzymi <skok> jakościowy rozumienia solidarności, jaki dokonał się od Rerum novarum Leona XIII do Sollicitudo rei socialis
Jana Pawła II, w następstwie rosnącej świadomości współzależności między
ludźmi i narodami, którą obserwujemy od ponad wieku - solidarność stała się
postawą moralną i społeczną. Nie można już jej mylić ze czczą zasadą, z nieokreślonym współczuciem czy powierzchownym rozrzewnieniem wobec zła
dotykającego wielu. Jest to mocna i trwała wola angażowania się na rzecz dobra
wspólnego; wszyscy bowiem stajemy się odpowiedzialni za wszystkich (6). Co
więcej - upatruje się w niej skuteczne narzędzie wyzwolenia, np. w krajach Europy środkowo-wschodniej od 1989 roku (7). Stała się ona moralnym jądrem siły
uciskanych niesprawiedliwością (8).
3/ Dotykając kwestii sprawiedliwości i towarzyszącej jej wizji człowieka,
wyłaniają się niejako trzy podstawowe pojęcia solidarności społecznej, które są
sobie różne. I tak: w rozumieniu indywidualistycznym solidarność nie istnieje w
ścisłym tego słowa znaczeniu. Liberalny indywidualizm podkreśla tylko obowiązek jej okazywania wtedy, kiedy jest ona elementem zapisu umowy społecznej,
tj. ma tylko wtedy sens i rację bytu, gdy jest zbieżność interesów osobistych i
grupowych. Widać to dobrze na przykładzie umowy małżeńskiej; kiedy interesy
są sprzeczne, wtedy następuje rozwód. Z kolei - kolektywistyczna opcja solidarności realizowana w systemie komunistycznym oznacza wspólną walkę klas i
dotyczy grup czy partii, które przewodzą i tę walkę prowadzą. Wszyscy pozostali
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są marginalizowani; nie rozumiejąc rewolucji stają się wrogami, zawadą rozwojową, którą należy usunąć siłą. Personalistyczna ( chrześcijańska) wizja solidarności obejmuje wszystkie grupy, szczególnie słabych i ubogich. Jako pochodna
natury ludzkiej i zarazem społeczna zasada, jest wyrazem miłości. W optyce
cywilizacji miłości i preferencyjnej opcji na rzecz ubogich, obejmuje uwagą i
działaniem wszystkie narody na świecie; w tym miejscu jawi się oczywistość jej
urzeczywistniania na co dzień.
4/ Papież jeszcze bardziej pogłębia treść solidarności poza jej ujęcie jako zasady. Już samo naturalne jej rozumienia jako bycia razem, „wszyscy z wszystkimi i dla wszystkich” wskazuje , że powstająca na tej płaszczyźnie jedność i
wspólnotowość będzie działaniem na rzecz drugich, co można określić braterstwem, aż do zatracania się. Wchodzi tu w grę zmysł religijny, który wzmacniając naturalną świadomość solidarności, przekształci ją z filantropii w miłosierdzie. I rzeczywiście: w świetle wiary solidarność zmierza do przekroczenia samej
siebie, do nabrania wymiarów specyficznie chrześcijańskich całkowitej bezinteresowności, przebaczenia i pojednania. Wówczas bliźni jest nie tylko istotą ludzką z jej prawami i podstawową równością wobec wszystkich, ale staje się żywym
obrazem Boga Ojca, odkupionym krwią Jezusa Chrystusa i poddanym stałemu
działaniu Ducha Świętego. Winien być przeto kochany, nawet jeśli jest wrogiem,
tą samą miłością, jaką miłuje go Bóg; trzeba być gotowym do podniesienia dla
niego ofiary nawet najwyższej: <oddać życie dla braci> (9). Zatem solidarność
wzmocniona wiarą to niejako miłosierdzie, które może pobudzać do odważnych,
nawet heroicznych, czynów dla dobra bliźnich, zwłaszcza poprzez dobrowolny
współudział na rzecz ubogich w taki sposób, aby stawali się twórcami własnego
upodmiotowienia.
5/ Wyłania się więc transcendentna opcja solidarności, która stanowi tło
konkretnych ukierunkowań ludzi i grup na drodze ku sprawiedliwszemu i bardziej braterskiemu społeczeństwu. Takąż opcję Papież wyjaśnia w dwóch niezwykle istotnych rozdziałach Sollicitudo rei socialis; stamtąd można wyprowadzić solidarność jako postawę na szereg: wymiarów, poczynając od wewnątrzgrupowych - aż po społeczność międzynarodową; dziedzin życia, które dotyczą
sprawiedliwości, pokoju, itp. Z takiej świadomości solidarności wypływającej z:
powszechnego ojcostwa Boga; braterstwa wszystkich w Chrystusie; obecności
ożywczego Ducha Świętego, która rysuje nowy wzór jedności rodzaju ludzkiego
- wynikają również istotne kryteria dla ludzkiej działalności społecznopolitycznej, ekonomicznej, kulturalnej..., bowiem jeśli zadośćuczyni się wpierw
wymogom sprawiedliwości, niejako automatycznie otwierają się nowe pola dla
działań, którymi kieruje już miłość. Papież wysuwa w tym miejscu własną propozycję cywilizacji miłości z preferencyjną opcją na rzecz ubóstwa, jakie dotyka
współczesnego człowieka i świat. Jego zdaniem - wierzący i ludzie „dobrej woli”
mogliby porozumieć się i działać wspólnie odnośnie idei i ważności „wspólnej
gramatyki etycznej” zasad, które proponuje SNK (10).
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2. Solidarność przewodnią postawą społeczno-moralną chrześcijan i ludzi „dobrej woli”
W rozważań nad solidarnością jako zasadą jawi się pytanie o takie usytuowanie osoby ludzkiej i funkcjonowanie jej w systemie społecznym, aby mogła
nie tylko przetrwać, lecz rozwijać odpowiednio własną osobowość; zresztą podobnie każda społeczność potrzebuje kooperacji, zaangażowania i wkładu ze
strony swych członków, by móc nie tylko stworzyć jednostkom przestrzeń życia i
rozwoju oraz umożliwiać wypełnianie stojących przed nimi zadań. Jest to fundament solidarności, że człowiek i jego społeczności wzajemnie potrzebują się i
oddziaływają poprzez: tradycje i obyczaje, opinię publiczną, odwagę wyrażania
prawdy, decyzje gospodarcze, inwestycje i konsumpcję, wybory polityczne, itp.
Przy określaniu postaw społeczno-moralnych jednostek wyłania się problem ich
odpowiedzialności za własne decyzje, gdzie jej zakres odpowiada możliwościom
oddziaływań osób niezależnie od tego, czy wynika to z ich wolnego wyboru, czy
też wykracza na obszar społeczności lokalnych, narodu, państwa. Znaczy to, że
solidarność jest wyrazem wartości-cnoty zwanej sprawiedliwością, którą kieruje
głównie prawo. Godna uwagi jest tutaj papieska kategoria wolności i stwierdzenie, że wzajemny rozwój społeczny, tj. jednostek i wspólnot, jeśli ma być pełny,
winien urzeczywistniać się w ramach solidarności i wolności, bez poświęcenia
pod jakimkolwiek pozorem jednej czy drugiej (11). Wiąże się to z poszanowaniem ludzkiej godności, gdyż jest ona zarazem źródłem ich współuczestnictwa i
wzajemnej solidarności, bowiem dialog i komunia wywodzą się przede wszystkim
z tego, kim ludzie „są”, a dopiero wtórnie z tego, co „mają” (12). Ten pierwszy
priorytet „cywilizacji miłości” łączy Jan Paweł II zdecydowanie z miłością, która
ożywia i wspiera czynną solidarność, wrażliwą na całokształt potrzeb istoty ludzkiej. Zaraz też dodaje: taka miłość praktykowana przez obie strony, jest i zawsze
będzie potrzebna. Nikt i nic nie może i nigdy nie będzie mogło jej zastąpić, nawet
żadne instytucje i inicjatywy publiczne (13). Szczególnie wymownie brzmią Jego
słowa wypowiedziane w Gdańsku w 1987 roku, kiedy łączy solidarność z wolnością i prawami każdego do przestrzeni życia i rozwoju, głównie poprzez możliwość pracy: ten rozwój osobowy, ta przestrzeń osoby w życiu społecznym jest
równocześnie warunkiem dobra wspólnego; i zaraz dodaje: jakiekolwiek pozbawienie czy ograniczenie tych możliwości osobowych - nawet gdyby to następowało w imię jakiejś motywacji „społecznej” - jest niestety, przeciw społeczeństwu,
przeciw jego dobru - przeciw dobru wspólnemu (14).
W związku z powyższym, rodzi się komentarz odnośnie dokładniejszego
zdefiniowania granic solidarności. Aby nie było tutaj nadużyć należy skupić się
wokół pewnych kwestii: 1 - celów społeczności; 2 - zakreślenia takich granic
solidarności, które pozwolą osiągać wytyczone cele w ramach współdziałania; 3
- podania takich celów, które mogą w tych grupach urzeczywistniać rozwój osobowości jednostek. Podążając za myślą papieską, sprzeczną będzie sytuacja, gdy
społeczności mają się dobrze, lecz jej członkom wiedzie się źle. Stąd wyodrębnić
można następującą hierarchię wartości: 1/ podejmowane przez społeczność dzia-
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łania są zasadne tylko wtedy, gdy pomagają człowiekowi w rozwoju, jaki nie jest
możliwy poza wspólnotą. Dla przykładu: błędem i zarazem nadużyciem będzie,
jeśli państwo przyjmuje realizację spraw, które winna realizować grupa lub jednostki; sprawa dotyczy różnych wydarzeń kulturalnych, inicjatyw samorządowych, gospodarczych, zdrowotnych, ekologicznych..., które leżą w gestii samorządności lokalnej /zob. zasadę pomocniczości/; taka praktyka krzewi tylko mentalność roszczeniową, wzmagała nadopiekuńczość i hamuje inicjatywę przejmowania współodpowiedzialności przez obywateli; 2/ w sytuacjach, kiedy jednostka
jest członkiem kilku wspólnot, a każda z nich oczekuje postaw solidarności i
odpowiedzialności - co może się pokrywać się lub wykluczać. Pytanie o hierarchię wartości każe dokonywać takich wyborów, kiedy konflikt postawy solidarności wobec jednej czy drugiej społeczności jest nieunikniony. Dla przykładu dana jednostka zamiast udziału w zajęciach klubu sportowego zajmie się opieką
nad chorym dzieckiem we własnej rodzinie.
Niewątpliwym ubogaceniem przez Papieża postawy solidarności jest ukazanie jej jako postawy moralnej opartej na dwóch dopełniających się płaszczyznach: naturalnej i religijnej (chrześcijańskiej). Wedle pierwszej - jest odpowiedzią człowieka na rozpoznawany fakt współzależności, i nie tylko jako determinant ludzkiego życia, lecz jako kategoria moralna. Będzie wówczas solidarność
nie tylko nieokreślonym i powierzchownym sentymentem wobec zła dotykającego ludzi bliskich i obcych, lecz przede wszystkim - mocną i trwałą wolą angażowania się na rzecz dobra wspólnego, odpowiedzialności za wszystkich (15). Musi
to więc być radykalna postawa współzależności wypływająca z głębokiego przekonania, że dobro wspólne wymaga zdecydowanego wysiłku każdego i wyrzeczenia się egoizmu - co jest tylko możliwe w społeczeństwie solidarnym, gdzie
członkowie uznają się wzajemnie za osoby (16). Wtedy solidarność pozwoli dostrzegać każdy element społeczny jako podmiot a nie przedmiot do wykorzystania i odrzucenia, uczyni wszystkich uczestników pełnymi i równymi uczestnikami „uczty życia”, architektów dobra wspólnego (17). Wedle opcji chrześcijańskiej - solidarność to cnota, która ma wiele wspólnego z miłością. W świetle wiary każe przekraczać samą siebie, posiada cechy bezinteresowności, przebaczenia
i pojednania; każe widzieć bliźniego jako żywy obraz Boga, odkupionego przez
Chrystusa i poddanego działaniu Ducha Świętego. Trzeba być gotowym dla poniesienia najwyższej ofiary, nawet wtedy, gdy nie jest on przyjacielem (18).
Wówczas solidarność będzie oznaczać: budowanie komunii osób, zarówno na
płaszczyźnie indywidualnej, narodowej i międzynarodowej; przeciwdziałać
skrajnościom kolektywizmu bądź indywidualizmu życia społecznego podkreślając, że nie może być w istocie sprzeczności pomiędzy osobowymi i społecznymi
odniesieniami lub zadaniami człowieka (19).
3. Płaszczyzny /dziedziny/ solidarności
W odniesieniu do solidarności - zarówno w wymiarze jednostkowym, a
zwłaszcza wspólnotowym - gdzie zwraca uwagę współodpowiedzialność
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wszystkich ludzi, Jan Paweł II odnosi się szczególnie do kilku jej dziedzin:
ochrony ludzkiego życia i zdrowia, opcji na rzecz ubogich, ludzkiej pracy, zaangażowania politycznego, pokoju światowego i globalizacji, kultury solidarności
/miłości/. Pokrótce omówimy każdą z osobna. Przy okazji wspomnijmy, iż lista
„papieskich dziedzin solidarności” jest niewątpliwie dłuższa (ekologia ludzka i
przyrodnicza, oświata i edukacja, mass media i komunikacja, prawodawstwo
międzynarodowe...).
Ochrona ludzkiego życia i zdrowia. Przede wszystkim, niepokoją zaznaczające się w świecie tendencje, które zwalniają człowieka i społeczności od odpowiedzialności za bliźnich, zwłaszcza tych najsłabszych, tj. dzieci nienarodzone,
ludzi chorych, niepełnosprawnych oraz starych. Sprawa dotyczy nie tylko społeczności zamkniętych czy osobnych państw, lecz całej społeczności międzynarodowej, gdzie dostrzega się obojętność na zjawiska uwłaczające wartościom
fundamentalnym, takim jak życie, wolność i pokój (20). Na temat solidarnej troski o ludzkie życie Papież podkreśla, że współczesna rzeczywistość, nosząca
cechy „cywilizacji śmierci”, wyrasta z tzw. błędu antropologicznego, czyli ze
skrajnie indywidualistycznej, pozbawionej wymiaru religijnego koncepcji wolności ludzkiej; przekreśla ona solidarność z bliźnimi, których należy miłować i
im służyć. Wedle tej opcji - wolność ludzka staje się przyzwoleniem użycia siły
wobec słabych, pozbawionych obrony (21). Wyraźnym jej objawem jest, że
wszędzie tam, gdzie sprawiedliwość sama nie wystarcza (...), może doprowadzić
do zaprzeczenia i zniweczenia samej siebie, jeśli nie dopuści się do kształtowania
życia ludzkiego w różnych jego wymiarach owej głębszej mocy, jaką jest miłość
(22). Wyjaśnia to fakt, że zrównanie przez sprawiedliwość zatrzymuje się w kręgu dóbr przedmiotowych, związanych z człowiekiem, podczas gdy miłość i miłosierdzie sprawiają, iż ludzie stykają się ze sobą w samym tym dobru, jakim jest
człowiek z właściwą mu godnością (23). Dlatego „demokratyczna praworządność” może być solidarna, albo nie będzie nawet demokratyczna, gdyż nie jest
nawet „praworządnością”. Widać to szczególnie na przykładzie przestrzegania
prawa do życia: brak odniesienia do obiektywnego porządku może rodzić fałszywe postawy solidarności, tj. budzić akceptację eutanazji w duchu fałszywej
litości, wyłaniać takie wynaturzenie współczucia, które zamiast solidaryzować
się z cudzym bólem, będzie - nie znosząc cierpienia - zabijało (24). Przy tej okazji Papież zaznacza, że wszystko co dzieje się i tworzy w biotechnologii czy bioinżynierii genetycznej wymaga podstawowych wymogów etyki. Każda więc
troska o życie stanowi podstawowy sposób okazywania solidarności i miłości
wobec tych uciśnionych; nie wchodzi tutaj w grę żadna dyskusyjność koncepcji
solidarności, która wartościuje różnorako ludzkie życie i depcze godność właściwe każdej istocie ludzkiej (25).
Z podobnych przekonań rodzi się solidarność w dziedzinie troski o zdrowie;
wzywani są doń wszyscy, którzy służą „Ewangelii życia”. Jawi się ona jako czujna i serdeczna troska, a okazywana przez drobne i skromne gesty każdego dnia,
ale i poprzez różne formy udziału w życiu społecznym i politycznym (26). Tak
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więc dojrzała demokracja prowadzi przez swą troskę do ożywienia praworządnej
solidarności, co można wprowadzać miarami miłości miłosiernej ludzi „solidarnych z życiem” , wprowadzających w czyn wielką strategię obrony życia, tj.
włączających się w nurt cywilizacji życia, z których eliminowane są biurokracja,
anonimowość i legalizm; słowem - będą to rozmaite usługi społeczne wobec
życia i zdrowia, których podmiotami są ludzkie osoby (27).
a/. Opcja na rzecz ubogich.
Niewątpliwie nową dziedziną solidarności jest papieska opcja preferencyjna
na rzecz ubogich, która wskazuje na szczególne miejsce ludzi ubogich w porządku miłości, jak i sprawiedliwości. Wprowadzając tę kategorię, Papież podziela
troskę o ubogich w świecie; zdecydowanie odrzuca rozwiązanie tej kwestii na
drodze rewolucji, którą popiera m.in. marksizm czy nawet teologia wyzwolenia.
W sumie - są to olbrzymie obszary współczesnego ubóstwa, zarówno w sensie
materialnym i duchowym, które - w związku z: narastającymi dysproporcjami
gospodarczymi między kontynentami, wyścigiem zbrojeń, zadłużeniem międzynarodowym, wzrastającym bezrobociem, patologiami społecznymi - dramatycznie dotykają współczesność globalną. Rzeczywistość ubóstwa marginalizuje i
dezintegruje jednostki, całe grupy i narody, dotyka szczególnie rodziny. Ubóstwo
prowadzi do eskalacji wszelkiej nędzy duchowej, która narasta w zastraszającym
tempie w wielu dziedzinach życia człowieka, tworzy ogromne dysproporcje kulturowo-oświatowe, ekonomiczne, dyskryminacje społeczne, rasowe, religijne..;
w sumie - niszczy twórczą podmiotowość człowieka, degraduje tkankę społeczną
państw i narodów. Aby przezwyciężać je, Papież proponuje solidarne strategie:
podejmowania odpowiedzialności wszystkich za wszystkich, pobudzenia wysiłków ewangelizacyjnych Kościoła; realizowania humanizacyjno-społecznych
inicjatyw ludzi „dobrej woli”. Stąd Jego apel do przywódców państw i organizacji międzynarodowych, do ekonomistów i polityków, a zwłaszcza do chrześcijan,
o włączanie się w tę solidarnościową akcję walki z różnorakim ubóstwem (28).
Jego opcja preferencyjna posiada niejako dwa wymiary: indywidualny - zaprezentowany w encyklice Sollicitudo rei socialis: to specjalna forma pierwszeństwa w praktykowaniu miłości chrześcijańskiej, poświadczona przez cała Tradycję Kościoła, która odnosi się do życia każdego chrześcijanina (....), również do
naszej odpowiedzialności, a zatem do stylu naszego życia, do decyzji, które trzeba stosownie podejmować w odniesieniu do własności i użytkowania dóbr (29).
Jest to wymiar podkreślający prymat osoby, zarówno względem dóbr materii,
oraz dobra wspólnego społeczności, w której ta osoba żyje. Preferowanie miłości
będzie zatem solidaryzowaniem się z tymi wszystkimi w potrzebie, z którymi
jako osobami należy dzielić się stosownie do własnych możliwości, skutecznie
wspomagać czy pocieszać (30); społeczny - przedstawiony w encyklice Centesimus annus, gdzie wzywa do tworzenia ekonomii społecznej, która będzie kształtowała rynek z korzyścią dla dobra wspólnego widzianego głównie jako problem
moralny, a nie tylko ekonomiczny. Papież pragnie tu określonej kultury czy od-
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nowy życia społecznego, która przekształcałaby jego struktury na każdym poziomie: poczynając od lokalnego - kończąc na międzynarodowym. Stąd to - w
zakresie zasady miłości i komplementarnej jej zasady sprawiedliwości - wszyscy
powinni stawać się solidarni na drodze urzeczywistniania tej preferencyjnej idei,
która obejmuje rzesze głodujących, żebrzących, bezdomnych, bezrobotnych,
pozbawionych pomocy lekarskiej, a nade wszystko nie mających nadziei na lepszą przyszłość (31). Warto podkreślić, że ową solidarnościową wizję na rzecz
ubogich Jan Paweł II upatruje za współodpowiedzialnym udziałem nie tylko
wspierających podmiotów, lecz samych potrzebujących, aktywnie włączających
się i uczestniczących w: lokalnych „szkołach”, gremiach samorządowych, organizacjach i stowarzyszeniach, w których - jakby od wewnątrz oraz przy kreatywnej współpracy jednych i drugich - zacznie kształtować się oblicze prawdziwej
demokracji obywatelskiej. Nie obce wzajemności obywatelskiej kultury winno
być - niezmiernie ubogacające i rozwijające taką społeczność - miłosierdzie.
Patrząc poprzez pryzmat nowo ewangelizacyjnej preferencji na rzecz ubogich,
Papież - zwany też „Ojcem solidarności” - wieńczy swoje rozważania: trzeba,
aby w obliczu tej sytuacji chrześcijanin uczył się wyrażać swoją wiarę w Chrystusa przez odczytywanie ukrytego wezwania, jakie On kieruje do niego ze świata
ubóstwa (32).
b/. Ludzka praca.
Zdaniem Papieża - jeszcze pełniejsze odniesienie solidarności dostrzega się
do problemów związanych z życiem ludzi pracy. Zasada ta winna w szczególny
sposób kształtować relacje społeczne w dziedzinie pracy i całego porządku gospodarczego. Jego wypowiedzi na ten temat są już w encyklice Redemptor hominis, gdzie podkreślał, że solidarność świata pracy stała się w ostatnim stuleciu
siłą zmieniającą stosunki społeczno-gospodarcze, systemy państwowe i prawne.
Zaznaczając, że praca może stawać się stałą rzeczywistością stwarzającą wielorakie postaci niesprawiedliwości, przez co świat łaknie nowej i coraz głębszej
niesprawiedliwości (33), wskazuje na drogę realizacji zasad sprawiedliwości
społecznej i poszanowania człowieka jako jej podmiotu i całego życia społecznego. Zresztą do tej idei często wracał na spotkaniach z ludźmi pracy na całym
świecie zaznaczając potrzebę, aby ze środowisk pracy wychodziły rozwiązania
jej problemów: konieczne więc są nowe ruchy solidarności ludzi pracy (...), by
stworzyć jedność serc, jedność konstruktywną, szczerą, ożywioną formacją moralną i duchem odpowiedzialności (34). W encyklice Laborem exercens dobitnie
potwierdza, że solidarność z ludźmi pracy winna występować stale tam, gdzie
domaga się tego społeczna degradacja podmiotu pracy, wyzysk pracujących i
rosnące obszary nędzy, a nawet wręcz głodu (35). Solidarność ludzi pracy wiąże
się ze światem pracy; obie są nierozerwalne, bowiem aby rozwiązywać problemy
ludzi należy zmieniać sam jej świat, tj. system, podział, wzajemne oddziaływanie
rynków..., słowem - całą przestrzeń społeczno-gospodarczą, w której człowiek
pracuje i doświadcza siebie i innych jako osobę z własną godnością i odpowie-
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dzialnością. Trzeba zatem sięgać do korzeni świata rzeczywistości zawodowogospodarczych człowieka, zarówno tych mikro- i makrostrukturalnych, które
rodzą wszelką niesprawiedliwość i wynikające zeń nędze. Nie będzie więc wyrazem solidarności ludzi pracy jałowa roszczeniowość i agresja, postawa czysto
bierna lub niszcząca tkankę społeczną. W sumie - z jednej strony trzeba będzie
solidarnej odpowiedzialności ludzi pracy; z drugiej - stwarzania podstaw trwałych form społeczno-gospodarczych. Jawi się ważne pytanie: jak to jednocześnie
jedno i drugie zrobić, aby móc problem w pełni objąć i rozwiązać (35).
Istotę rozwiązania kwestii pracy stanowi zwrócenie uwagi na fakt, iż solidarność -szeroko rozumianą - stanowi głównie walka o człowieka. Wówczas dotyczy ona tego wszystkiego, aby życie człowieka czynić „bardziej ludzkim”; posiada ona charakterystyczną dla Papieża, podwójną perspektywę: - postawy moralno-religijnej, która przekracza wymiar naturalny i wchodzi w krwioobieg samej Trójcy Świętej; - nie zamyka się do kręgu najbliższych człowiekowi osób,
lecz wybiega na szersze obszary międzynarodowe i Kościoła powszechnego,
stając się zaczynem autentycznej solidarności w całym życiu społecznym. Kiedy
Kościół służy miłości, równocześnie umacnia „kulturę solidarności”, przyczyniając się w ten sposób do utrwalania powszechnych wartości ludzkiego współistnienia (36). Wezwanie to promuje i urzeczywistnia globalną solidarność (37). W
przełożeniu to na język pluralizmu społecznego demokracji obywatelskiej - solidarność ludzi i świata pracy dotyczy wszystkich społeczeństw i tworzących je
grup; jej odpowiedzialność dotyczyć będzie: przedstawicieli wielkich grup interesów, związków zawodowych, izb handlowych....; pokojowo uzgadnianych i w
duchu dobra wspólnego podejmowanych przez rzesze pracownicze działań na
rzecz zabezpieczania interesów reprezentowanych przez różne grupy społecznozawodowe. Dzisiaj, kiedy liczy się sukces gospodarczy, egoizm grup lub zasada
czerpania z pracy korzyści kosztem drugich, działania takie należą do głównych
motywów postępowania szerokich kręgów społecznych, egoizm rośnie w siłę,
przeradzając się w przeciwieństwo zasady solidarności. Stąd apel Papieża o
przeorientowanie całej akcji w cnotę społeczno-moralną, w trwałą postawę ludzi,
która przekracza sprawiedliwość, staje się świadectwem miłości. Niechaj będzie
to walka o człowieka, o jego prawa, o jego prawdziwy postęp: walka o dojrzały
kształt życia ludzkiego (...), kiedy rządzi się prawdą, wolnością, sprawiedliwością
i miłością (38).
c/. Zaangażowanie polityczne.
Papież definiuje politykę jako roztropną troskę o dobro wspólne (39). Działalność ta może rozwijać szansę realizacji dobra, być wyrazem troski o człowieka
z warunkiem, że zostanie ona podporządkowana - co przekształci ją w element
świadectwa wierzących - chrześcijańskiemu etosowi. Obowiązek obecności i
zaangażowania chrześcijan w politykę jest coraz bardziej zdecydowany w ramach proponowanej cywilizacji miłości, nawet w obliczu ryzyka dewiacji moralnych, na jakie jej sprawowanie wystawia. Wobec takich zagrożeń, świeccy nie
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mogą rezygnować z udziału w <polityce>, tj. w różnego rodzaju działalności
gospodarczej, społecznej i prawodawczej, która służy organicznemu wzrostowi
dobra wspólnego (40). W sumie - ani podejrzenia o karierowiczostwo, egoizm,
korupcję i kult władzy, ani częste opinie, że polityka to obszar moralnego zagrożenia, nie usprawiedliwiają sceptycyzmu i nieobecności chrześcijan w polityce.
Dlaczego Papież nalega na konieczność bycia i działania wierzących w polityce ? Powody są chociażby trzy. Przede wszystkim fakt, aby przekonywać, iż
stylem oraz narzędziem polityki, która chce dążyć do prawdziwego rozwoju człowieka, jest solidarność. Ta zaś wymaga czynnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu politycznym wszystkich i każdego obywatela oraz rozmaitych grup,
związków zawodowych, partii; wszyscy razem i każdy z osobna jesteśmy odbiorcami polityki i jej aktorami (41). Powód drugi sięga doświadczeń historycznych,
kiedy to polityka wpływała i kierowała doczesnymi losami ludzkiej egzystencji,
kształtowała dobre lub nieszczęśliwe ich dzieje. Podobnie dzieje się obecnie, jeśli
będzie realizowana w zakodowanej w człowieku, z woli samego Boga Stwórcy,
czynienia sobie ziemi poddanej oraz - w duchu służby, uczciwości i kompetencji;
wówczas stanie się jednym z najważniejszych działań, które wpłyną decydująco
na ludzkie życie i jego podstawowe dziedziny działania: rodziny, pracy, zdrowia,
szkoły, opieki nad podstawowymi prawami człowieka, itd. Decyzje dobrej polityki odciskają też piętno na przyszłe pokolenia, tradycje czy kulturę, także w
jakimś stopniu na losy i pokój światowy. W tym miejscu Papież podkreśla dalekosiężny skutek mądrej, solidarnej polityki, którym jest prawdziwy owoc w postaci pokoju. Tak więc właściwą drogą do wspólnoty światowej, w której będzie
panowała bez jakichś podziałów sprawiedliwość i pokój, jest solidarność, dialog i
powszechne braterstwo; należy tylko odrzucić polityczne zamysły i działania,
które prowadzą do społecznych podziałów i wyzysku człowieka (42). Trzeci,
bodajże najważniejszy, powód angażowania się chrześcijan w politykę to budzenie świadomości, iż postęp ludzki jest integralnie sprzęgnięty z ewangelizacją.
To zarazem zakorzenienie w wierze, gdyż to ona oświeca całość osoby i jej życia. Tylko więź z wiarą może zrodzić prawdziwego ducha politycznego; nasyci
wartościami Ewangelii struktury i dzieła ludzi świeckich. Postęp ludzki i ewangelizacja to niejako dwie części jednej, ściśle powiązanej całości, już nie mówiąc, iż można wykształtować w takiej jedni „wyższą formę” miłosierdzia (43).
Wiemy wymownie z doświadczenia, jakie państwom grożą niebezpieczeństwa, kiedy ich struktury niszczone są w trybach walki o interesy grup, partii,
frakcji..., które sprzeniewierzają się dobru wspólnemu. Zakwestionowanie solidarności, w czasie trwania korupcji i erozji interesów decydentów politycznych,
spowodują niepohamowaną lawinę negatywnych skutków w skali wielu grup, w
sferze jedności i dobrobytu całych państw, którymi mogą wstrząsać gwałtowne
konflikty. Zatem funkcjonowanie zdrowej kultury i polityki solidarności, którą
podbuduje znacząco ewangeliczny etos wierzących polityków, uwarunkuje istnienie prawdziwego pluralizmu demokratycznego, w którym przestrzegane są
prawa i wolności obywatelskie (44).
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d/. Pokój światowy i globalizacja.
W odróżnieniu od nauki Piusa XII, za wymowną dla Jana Pawła II dewizę
uznać można, że nie tyle pokój jest owocem sprawiedliwości, ile - solidarności.
W kontekście współczesnych przemian: właściwą drogą do wspólnoty światowej,
w której panować będzie sprawiedliwość i pokój, bez podziałów między narodami na wszystkich kontynentach, jest droga solidarności, dialogu i powszechnego
braterstwa (...). Oznacza to, że poświęcamy się nowej solidarności, solidarności
rodziny ludzkiej (45). I zaraz dodaje: ta solidarność społeczna stawia uczciwie
czoło istniejącej przepaści, ale nie godzi się na żaden ekonomiczny determinizm
(46). Ukazując solidarność jako podstawę pokoju, Papież podkreśla zarazem, że
nie może to znaczyć zatraty wolności przez jednostki, jak i całe narody. Jeśli
zabraknie takiej wolności i bezpieczeństwa, to nie będzie wówczas dlań warunków do rozwoju. Wolność, którą narody musza posiadać, aby zapewnić sobie
wzrost i rozwój jako równi partnerzy w rodzinie narodów, zależy od wzajemnego
poszanowania (47). Zatem w solidarności i rozwoju widzi Papież dwie drogi
wiodące do pokoju, co znaczy, iż pojmuje On solidarność etycznie. Stąd jej
związek z życiem ludzkim, która - obejmując cały glob ziemski wraz ze stosunkami międzynarodowymi, także posiada charakter etyczny. Zatem uznanie solidarności wobec całej ludzkości wymaga budowania głównie na tym, co jednoczy, a więc na powszechnym uznaniu godności osoby ludzkiej, na świadomości
braterstwa we wspólnym człowieczeństwie (48).
Niewątpliwie znamiennym rysem papieskiego ujęcia solidarności i jej powiązania z rozwojem stanowi syntetyzująca wypowiedź z 68 Sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy (15.06.1982): wszyscy siedzimy na pokładzie tego samego statku kosmicznego, jakim jest ziemia. Ta metafora opisuje więź nowego
typu, która winna łączyć ludzi ostatnich dziesięcioleci. Jest to wyzwanie dla nowej solidarności, którą stanowi proces globalizacji. Więź ta winna objąć: przede
wszystkim gospodarkę, tj. typowe dla ostatniego wieku gigantyczne, międzynarodowe rynki, przedsiębiorstwa, korporacje...; odczytywaną w kategoriach nowej
kultury solidarności współpracę międzynarodową, która polega na konkretnej i
aktywnej, strukturalnie pojętej solidarności, jaka czyni z ubogich twórców własnego rozwoju oraz pozwala coraz większemu ich ogółowi realizować zdolności
twórcze w konkretnych warunkach życia; świat ludzkiej pracy, korporacji zawodowych i związków zawodowych; wszelkiego rodzaju wspólnoty naturalne na
czele z rodziną, zrzeszenia dowolne, struktury samorządności społecznej; podstawy ładu międzynarodowego, które wyraża wzajemna egzystencja i działania
polityczne, troska o powszechny rozwój gospodarczy oraz - o ekologię ludzką i
przyrodniczą; szerzenie narzędzi pokojowej egzystencji w postaci dialogu,
oświaty i wychowania; propagowanie proponowanych zasad-priorytetów cywilizacji miłości wraz z opcją preferencyjną na rzecz ubogich jako pierwszą, która
dopełni chrześcijańskim wymiarem dotychczasowe obszary humanizacyjnospołeczne działania (49).
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e/. Kultura solidarności /miłości/.
Na podstawie powyższego uogólnienia - na temat globalizacyjnych odniesień
solidarności - należy widzieć papieską analogię do tej, która jednoczy poszczególne osoby ludzkie w ramach mniejszych społeczności, gdzie ludzkość postrzegana jest jako jedność w wielości konkretów egzystencji życia nas wszystkich.
Pośród nich znajdą się silni i słabi, którzy zobowiązani są do: budowy dobra
wspólnego w stanie sprawiedliwej równowagi i przy solidarnym dostępie do dóbr
i możliwości, które wypełnia postawa-cnota chrześcijańskiej miłości oraz miłosierdzia. Warto tu przytoczyć adhortację Christifidelis laici na temat świeckich
chrześcijan, którzy muszą: 1/ być niczym zaczyn w świecie, by uświęcać świat; 2/
poszukiwać królestwa Bożego pośród codzienności spraw i zajęć, gdzie kierują
się wypełnianiem woli Bożej; 3/ uczestniczyć w dziele stworzenia i ochrony
przed grzechem wraz - z uświęcaniem siebie poprzez uczestnictwo w różnych
dziedzinach życia. Stąd podstawowym wyrazem solidarności chrześcijan z ludzkim gatunkiem, a zwłaszcza z Ewangelią, będzie przemiana świata poprzez: swoją pracę i życie; angażowanie się w burzenie niesolidarnych niesprawiedliwości,
tj. struktur zła, poprzez akty miłości; w ogóle - pomoc ludziom w czynieniu dobra. Struktury grzechu są więc niczym innym jak tylko siłami niszczącymi więzi
ludzkie oraz - uniemożliwiającymi właściwy rozwój człowieka i wspólnot. Struktury te jako następstwo korupcji w danym kraju powodować mogą, iż państwo
zawęzi granice wolności obywatelskich oraz szanse rozwoju człowieka. Ale
struktury te mogą stawać się też wyrazem kultury, która m.in. poprzez mass media oraz propagandę negatywnie wpływanie na postawy życia ludzi i utrudni
prowadzić im prawe życie. Z tego względu muszą świeccy angażować się w
działalność społeczno-polityczną, gospodarczą i kulturalną, aby te struktury
zmieniać oraz tworzyć warunki wolności i rozwoju dla każdego. Potrzeba w
związku z tym - uczy Papież - odwagi serc, zarówno w rzeczach małych i wielkich; nieodzowną będzie jednoznaczna postawa wobec wszelkiego zła, nawet
jeśli wiąże się z bezpośrednią szkodą lub wrogością ze strony otoczenia.
Reasumując - dwojaka perspektywa Papieża na solidarność to: 1 - podstawowa zasada życia społecznego w SNK ; 2 - przekraczająca wymiar naturalny,
postawa społeczno-moralna, która nie pozwala zamykać się w kręgu jednostki i
lokalności, lecz umożliwia wychodzić na obszary międzynarodowe. Taka solidarność ogarnia niejako cały kulturowy kontekst oraz zmierza w swych założeniach i urzeczywistnianiu się na tereny nowej kultury /cywilizacji/ miłości, w
której muszą być obecni wszyscy we własnym kraju, zarówno kulturowo i moralnie. Zresztą była ona szczególnie bliska Polakom i prezentowana przez Papieża Solidarności w czasie Pielgrzymek do Ojczyzny (50). Dlatego cały teren kultury solidarności, której konieczność obecnie mocno odczuwamy, nie może być
jakąś rzeczywistością uduchowiona i pozbawioną treści, ani też upolitycznioną;
słowem - ma być przestrzenią wolności, zarówno etyczną i kulturową, wezwaniem w postaci wspólnie przeżywanego świadectwa ewangelicznego, które rzeczywiście podnosi człowieka w jego godności i nobilituje jego wspólnoty do
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rangi ewangelizatorów. Taka jest cywilizacja miłości i jej kultura solidarności, w
której przestrzeni człowiek oraz wspólnoty działają na zasadzie krytycznego
sumienia i siły napędowej, poprzez metodę inkulturacji, wspólne badania i dialog, kiedy są przywiązani do demokracji i jej wartości oraz kierują się praworządnością i zdrowym wyczuciem ducha państwa. W tym obszarze solidarności,
miłość jest jedynym spoiwem umożliwiającym realizację sprawiedliwości, braterstwa i pokoju. Owa synteza papieskiej solidarności to nie tylko miejsce dla
jakiejś wyimaginowanej i nostalgicznej historii, lecz przestrzeń moralnie otwarta,
teren spotkań wierzących i ludzi „dobrej woli” zaangażowanych na różnych polach doczesności w: polityce, ekonomii, służbach społecznych, kulturze, otwartości na to, co łączy, pozwalającej wzrastać ku pełnej prawdzie. Taka kultura solidarności może więc stawać się zaczynem wewnątrz całego systemu społecznego
państw i kontynentów, wykuwać wspólne wizje i drogi działania. Jak wyraża w
najgłębszym pragnieniu sam Papież, jedno jest pewne i na to odpowie przyszłość: kultura solidarności i cywilizacja miłości to bosko-ludzka kompilacja,
która posiada moc przekształcania marzeń i utopii w rzeczywistość. Oto lapidarna puenta Papieża Solidarności (51) !
Podsumowanie
Nauka Kościoła na temat solidarności wciąż ewoluuje; postęp w jej rozumieniu na przestrzeni czasu - od Rerum novarum Leona XII po Sollicitudo rei socialis Jana Pawła II - jest olbrzymi. Potocznie ujmując - solidarność jest dziś nie
jakimś nieokreślonym współczuciem czy powierzchownym rozrzewnieniem
wobec zła dotykającego ludzi, lecz mocną i trwałą wolą angażowania się w dobro wspólne wszystkich ludzi i każdego z osobna. Określa się ją jako cnotę ludzką i chrześcijańską zarazem, gdzie - według jej etycznego nakazu - wszyscy ludzie, grupy i wspólnoty lokalne, stowarzyszenia i organizacje, narody i kontynenty, uczestnicząc w zarządzaniu wszelkimi dziełami w dziedzinach gospodarki, polityki, kultury, ekologii, edukacji, służby zdrowia..., odrzucają postawy
czysto indywidualistyczne. W nauczaniu Jana Pawła II, jest to sposób bytowania
w wielości ludzkiej, przy uszanowaniu wszelkich różnic i odmienności pomiędzy
ludźmi. Jak wynika z powyższych analiz - jest to zasada, która - wraz z trzema
pozostałymi - zabezpiecza godność i prawa każdego człowieka jako osoby, a
zarazem dobro wspólne i prawa społeczności. Przyczynia się więc do tworzenia
humanistycznego porządku społecznego jako jeden z filarów chrześcijańskiej
koncepcji organizacji społeczno-politycznej w porządku każdego narodu i państwa /ad intra/, oraz w kształtowaniu ładu międzynarodowego /ad extra/. Organiczny charakter takiej koncepcji zasad polega na: 1/ wewnętrznym dynamizmie,
inteligencji i wolnej woli osób solidarnie szukających dobra wspólnego; 2/ strukturze i organizacji społecznej, którą tworzą wszyscy: od pojedynczych osób poprzez wszelkie struktury pośrednie - kończąc na uniwersalnym społeczeństwie
naszego globu (Zob. P 1).
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Niewątpliwie kapitalne ubogacenie papieskiej idei solidarności znajduje się
w encyklice Sollicitudo rei socialis 38, gdzie traktuje się ją jako społecznomoralną postawę i cnotę wybitnie chrześcijańską, ugruntowaną w samym centrum ewangelicznego orędzia moralnego - z możliwością potwierdzania jej w
chrześcijańskiej propozycji cywilizacji miłości; przekracza więc wymiar przyrodzony w uprawianiu kultury, polityki, gospodarki, itp. Jest to już solidarność w
świetle wiary, wypełniająca jej kontekst naturalny, przybierająca znamiona specyficznie chrześcijańskiej bezinteresowności, przebaczenia i pojednania. W praktyce nabiera cech miłosierdzia: od inspirowanych zmysłem religijnym aktów
wobec bliźnich, zwłaszcza preferowania ludzi ubogich - poprzez transcendentną
wizję jej realizacji we wszelkich przekrojach życia społecznego i doczesnych
dziedzin działalności człowieka - kończąc na wymiarze globalnym (Zob. P 2-3).
Jawi się istotne pytanie: czy to papieska utopia czy rzeczywistość ? Odpowiedź
jest jednoznaczna: 1 - w obliczu palących, wręcz apokaliptycznych symptomów
dekadencji współczesności, i to w wielu strategicznych - dla trwania i rozwoju
ludzkości - dziedzinach życia oraz działania; 2 - w pryzmacie alternatywnych
wizji i sposobów rozwiązywania tychże bolączek i dramatów współczesnego
człowieka oraz jego zbiorowości - propozycja papieska uprzytamnia konieczność
takiej wizji solidarności, z tym większą wyrazistością i bezwarunkowością ociągania się. W świetle bezdyskusyjnych faktów, odpowie na to sama przyszłość:
chrześcijańska kultura solidarności wraz z kulturą miłości, posiadają także moc
przekształcania marzeń w rzeczywistość. O czym uczy historia ludzkiej cywilizacji i Kościoła - wszystko to zależy od samego Boga i mądrości ludzi zawierzenia. Mamy przed sobą papieską i zarazem palącą Po-radę i Po-moc, po którą
winniśmy w potrzebie sięgać i wykorzystywać w praktyce !
Summary
Solidarity in the teaching of John Paul II
The teaching of the Church on solidarity is constantly evolving. The progress
in its recognition over time is enormous: from Leo XIII’s Rerum Novarum to
John Paul II’s Sollicitudo rei socialis. Colloquially speaking, solidarity today is
not some vague compassion or shallow emotion about the misfortunes of men,
but a strong and lasting will to engage in the common good of all people and of
each individual. It is defined as both human and Christian virtue. According to its
ethical command: all the people, local communities, associations and organizations, nations and continents, while being in control in the fields of economy,
politics, culture, education, ecology, healthcare, etc. should reject individualistic
attitudes. In the teaching of John Paul II, it is a way of living in a diversity of
groups, while respecting all differences between people. As is clear from the
above analysis: it is a principle which, together with the three others, protects the
dignity and the rights of every human being and, at the same time, the common
good and the rights of the community. Therefore solidarity contributes to the
creation of humanistic social order as one of the pillars of the Christian concept
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of the socio-political system of each nation and state (ad intra), and helps in shaping the international order (ad extra). The organic nature of this concept of rules
involves: 1. inner dynamism, intelligence and free will of the people who jointly
seek the common good, 2. structure and social organization, which is made up of
all people: beginning with individuals, through various intermediate bodies, ending with a universal society of our globe (See P 1).
Papal’s idea of solidarity is brilliantly enriched in the encyclical Sollicitudo
rei socialis 38, where it is treated as a social and moral attitude and eminently
Christian virtue. It is embedded in the heart of the evangelic moral message, and
it can be confirmed in the Christian civilization of love. Solidarity goes beyond
natural dimension in practicing culture, politics, economy, etc. This is solidarity
in the light of faith, filling its natural context, taking the form of specifically
Christian selflessness, forgiveness and reconciliation. In practice, it acquires the
attributes of mercy, beginning with religious acts toward others, especially favoring the poor, through a transcendent vision of its implementation in all sections
of a society and temporal domains of human activity, and finally in global perspective (See P 2-3). An important question arises: is it the Pope's utopia or reality? The answer is clear: in the face of burning, even apocalyptic symptoms of the
decadence of modernity, and in many strategic (for the duration and the development of humanity) areas of life, and in terms of alternative visions and ways of
solving these problems and tragedies of modern man and his community the
Pope's proposal clearly emphasises the need for such a vision of solidarity. In the
context of indisputable facts, the future will bring the answers: Christian culture
of solidarity together with the culture of love have the power to transform dreams
into reality. The history of human civilization and the Church teaches us: everything depends on God and the wisdom of man of entrustment. So we have papal
help and advice, which we should reach for when in need and use it in practice.
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Tomasz Czura (UWM)
Religia pozbawiona transcendencji - prawda czy fałsz?
Wprowadzenie
Współczesny człowiek, nie dając się jednoznacznie określić, charakteryzuje się
szeregiem cech. Jedną z tych cech jest niespotykana dotąd z taką gwałtownością
wola do zaspokajania różnych potrzeb, w tym tak zwanej potrzeby duchowej.
Współcześnie człowiek ma wszelkie narzędzia potrzebne do „zadomowienia się” na
ziemi, którą okiełznał już niemal zupełnie, dzięki podziwu godnemu rozwojowi nauki i związanej z nim technice. Na wyciągnięcie ręki ma on dzisiaj do dyspozycji
nowe rozwiązania technologiczne, o których ludzie XX wieku mogli tylko pomarzyć. Wszystko to pozwala mieć nadzieję, że kolejne lata, wieki będą sprzyjać coraz
lepszemu wykorzystaniu przez człowieka swoich możliwości, co przekładać się
powinno na rozwiązywanie odwiecznych problemów ludzkości: konfliktów, głodu,
wykluczenia społecznego, analfabetyzmu. W związku z tym powstają następujące
pytania: czy kształtowanie się religijnych postaw człowieka podlega bez reszty temu
co nazywamy postępem? Czy człowiek religijny dzisiaj może, a nawet powinien,
traktować swoją religijność jako jedną z wielu potrzeb, domagających się zaspokojenia? Czy zaspokojenie tej potrzeby jest niezależne od wartości prawdy i dobra, a
więc piękna iluzja może lepiej spełnić swe zadanie niż trudne i niewygodne dążenie
do prawdy? Czy ktokolwiek dzisiaj potrzebuje religii, która dopomina się o dobro i
prawdę? Zestaw tych pytań powoduje, iż problem religijności ma przed sobą przyszłość, mimo tego, że w kulturze nastał czas „po Bogu”.
Celem tego artykułu będzie próba zmierzenia się z powyższymi pytaniami,
przy czym głównie analizowane będzie stanowisko brytyjskiego filozofa Dona
Cuppita, który proponuje reformę religii tak, by była ona „z tego świata”, bez
transcendentnego odniesienia. W tym sensie można o nim powiedzieć, że w swoim niewątpliwym nawiązaniu do F. Nietzschego, proponującego „religię piękna”1, zatrzymuje się on w połowie drogi. Niemiecki filozof bowiem odrzucając
zupełnie chrześcijaństwo, wziął na siebie ciężar życia bez Boga. Z kolei Cupitt
proponuje reformę chrześcijaństwa, przy jednoczesnym zachowaniu pewnych
elementów tej religii, co wydaje się być unikiem z jego strony i próbą sprowadzenia chrześcijaństwa do jednej z metod terapeutycznej. Wydaje się, że różnica
między obu myślicielami pokazuje również różnicę epok, w których przyszło im
żyć. Poważny i tragiczny Nietzsche płaci ogromną cenę za swoją myśl; natomiast
Cupitt zdaje się mówić, że Boga nie ma i jednocześnie „puszcza do nas oko”
żebyśmy się tym zbytnio nie przejmowali.

1

Por. J. Tischner, Współczesna filozofia ludzkiego dramatu, wyd. WST, Kraków
2012, s. 61.
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1. Sylwetka i poglądy Dona Cupitta
Don Cupitt urodził się 24 maja 1934 roku w Oldham. W roku 1952 ukończył
szkołę i wstąpił na Uniwersytet w Cambrige, aby studiować nauki przyrodnicze.
W tym samym roku, jak sam podkreśla, stał się chrześcijaninem i rozpoczął
okres przygotowania do przyjęcia święceń kapłańskich w Kościele anglikańskim.
Święcenia przyjął w roku 1960. Jak sam podkreślał, okres powojenny sprzyjał
postawom prochrześcijańskim i humanistycznym. Stąd jego zaangażowanie w
szerzenie wiary chrześcijańskiej. Jednak z biegiem czasu Cupitt odchodzi od
wiary. Dzieje się to z dwóch powodów. Pierwszy z nich dotyczy problemu globalizacji, która ukazuje pluralizm i różnorodność wierzeń i prowadzi angielskiego
myśliciela do wniosku, że wszelkie religie są tylko tworem kulturowym i niczym
więcej. Drugim powodem porzucenia wiary przez Cupitta było przekonanie, że w
dobie kultury konsumpcyjnej nie do utrzymania jest tradycyjna metafizyka. Tożsamość, jego zdaniem, nie jest czymś raz na zawsze określonym, ale jest ona
wynikiem twórczego działania człowieka, który poprzez znaki i symbole tworzy
siebie takim, jakim chce być. Stąd w społeczeństwie postmodernistycznym nie
ma miejsca na trwałe i obiektywne punkty odniesienia. Wszystko, cała rzeczywistość jest płynnym strumieniem dowolnych znaczeń2. Te dwa przekonania, albo
raczej odkrycia intelektualne doprowadziły Cupitta w latach 90 do zaprzestania
jego działalności kapłańskiej, a w 2008 roku do ostatecznego porzucenia wiary i
wystąpienia z Kościoła. Obecnie Don Cupitt głosi non-realizm chrześcijański,
który polega na odrzucenia nadprzyrodzonego charakteru rzeczywistości. W
wymiarze religijnym chodzi o odrzucenie Boga i Bóstwa Chrystusa. To, co zostaje z tradycyjnej chrześcijańskiej wiary, to kilka technik o znaczeniu terapeutycznym. W oparciu o te techniki angielski myśliciel proponuje stworzenie ogólnoświatowej religii bez Boga.
Poglądy Dona Cupitta wskazują na uprzednie przyjęcie przez niego kilku wstępnych założeń, które stanowią główną oś jego myśli. Po pierwsze, angielski myśliciel
za pewnik przyjmuje fakt istnienia jakościowej równości wszystkich wierzeń religijnych. Nie zależnie od tego, czy mamy do czynienia z chrześcijaństwem, islamem,
judaizmem, czy z jakąś formą religii naturalnej, nie ma między nimi istotnej różnicy.
Stad pochodzi drugie założenie Cupitta, mianowicie, wszystkie religie mają to samo
źródło, którym jest język. To właśnie fakt posługiwania się przez człowieka mową,
daje początek kulturze, a ona z kolei powołuje do istnienia religię i filozofię. Język
jest jedyną rzeczywistością i poza nim nie ma niczego. Trzecim założeniem, jest
przyjęcie przez angielskiego filozofa poglądu, że nie istnieje żadna istotowa różnica
między chrześcijańską teologią a platonizmem. Cupitt powtarza za Nietschem, że „
chrześcijaństwo jest platonizmem dla mas”. Czwarte założenie, polega na tym, że
Cupitt interpretuje chrześcijańską mistykę jako zatracenie się jednostki w nicości.
Wreszcie, piątym założeniem brytyjskiego filozofa jest przekonanie, że tylko stwo2

Por. D. Cupitt, Po Bogu. O przyszłości religii, tłum. P. Sitarski, wyd. W.A.B., Warszawa 1998, s. 7-18.
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rzenie ogólnoludzkiej religii bez Boga, może doprowadzić ludzkość do szczęścia i
trwałego pokoju.
Pierwszym nieszczęściem ludzkości, zdaniem Cupitta, było stworzenie przez
człowieka pojęcia ducha, które miało wskazywać na rzeczywistość poza zmysłową, niewidzialną. Pierwsi ludzie, zajmujący się zbieractwem i łowiectwem,
aby przetrwać tworzyli kategorie zwierząt, na które warto było polować. Zdolność ta okazała się nieszczęsna, ponieważ doprowadziła do przekonania, że to, co
ogólne ma pierwszeństwo przed tym, co jednostkowe. Zdolność ta w zestawieniu
z przekonaniem o istnieniu niewidzialnych istot, duchów, doprowadziła do katastrofy. Otóż człowiek pierwotny doszedł z czasem do przekonania, że ogólne
niewidzialne formy istnieją rzeczywiście, natomiast to, co widzialne i jednostkowe jest nieważne i ostatecznie może zostać poświęcone na rzecz tego, co ogólne. W tym mechanizmie psychologicznym Cupitt widzi genezę religii, ponieważ
wraz z powstaniem duchów pojawił się również problem Boga. Według niego
bogowie powstali po to, aby usprawiedliwić roszczenia przywódców państwowych do objęcia i utrzymania władzy. Religia zatem daje narzędzia dla podtrzymania propagandy państwowej, a król jako w bezpośredni sposób spokrewniony
z bogami, ma mandat nieograniczonej władzy3. Wszystko to, zdaniem angielskiego myśliciela, pochodzi od nieograniczonej i potężnej mocy języka. Pisze on:
„Obejmując z dzisiejszej perspektywy cały ten długi i złożony proces widzimy,
że magiczny, nadprzyrodzony świat religii cały czas stanowił mityczną reprezentację sfery języka”4. Chrześcijaństwo nie jest oczywiście wyjątkiem. To przecież
Biblia wprowadza kategorię Słowa Bożego, jako główną kategorię wiary i kultu.
Wcielenie odwiecznego Słowa jest szczytem tego mitycznego procesu, polegającego na metaforycznej reprezentacji sfery języka. Odwieczne Słowo staje się
człowiekiem, a później znowu jako spisane słowo wywiera wpływ na wspólnotę.
Ta teologia Logosu, jego zdaniem, jest błędna, ponieważ nie może być mowy o
tym, że Słowo jest transcendentne. Pochodzi ono tak jak inne słowa z twórczej
mocy języka.
Zdaniem Cupitta nie istnieje wielka różnica między „refleksją” przedstawiciela rodzaju ludzkiego w epoce brązu a Platonem, który ogólne kategorie niewidzialnych duchów, zamienił na niewidzialne i wieczne idee 5. Jego zdaniem platonizm doprowadził do myślenia ahistorycznego, oderwanego od rzeczywistości
i w konsekwencji do wyobcowania człowieka. W ten sposób powstał świat nadprzyrodzony, nieistniejący, a przecież absorbujący i wysysający z człowieka
życie. Cupitt pisze: „Po pierwsze, świat nadprzyrodzony jest zawsze gdzie indziej, nie tutaj. Przedstawia się go w mitycznej przeszłości, w dalekiej przyszłości, nad nami, na szczycie świętej góry, na dnie morza, a nawet na jakiejś Czystej
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Ziemi; nigdy jednak tutaj”6. Idąc tym tropem, angielski myśliciel doszedł do
wniosku, że chrześcijaństwo jest w zasadzie popularną kontynuacją platonizmu.
Zetkniecie się starożytnej wersji chrześcijaństwa z platonizmem doprowadziło do
katastrofy umysłowej w samym chrześcijaństwie. Platoński upiór, zdaniem Cupitta, wdarł się do chrześcijaństwa i sprawił, że to, co z natury było lekkie i zrozumiałe, stało się potężnym i skutecznym systemem kontroli społecznej7.
Wszystko to prowadzi do konkluzji, że Kościół nie zrozumiał Chrystusa i przeinaczył Jego orędzie. Powodem takiego stanu rzeczy była chęć dominacji i wyzysku, która kierowała przywódcami religijnymi. Powód tego zafałszowania myśli i
czynów Jezusa jest zatem oczywisty: chodziło o podporządkowanie sobie mas
ludzkich przez przywódców duchowych, chciwych i bezwzględnych. Natomiast
sam Chrystus, zdaniem angielskiego filozofa, był ateuszem! Zresztą postać Galilejskiego Nauczyciela sprawia kłopot niejednemu myślicielowi ateistycznemu.
Wystarczy przywołać Frydrycha Nietzschego, który krytykował chrześcijaństwo,
ale samego Jezusa nazywał jedynym prawdziwym chrześcijaninem. Dla Cupitta
Jezus to wybitny człowiek i myśliciel, który stał się ofiarą skrajnej manipulacji.
Na tym, co do tej pory powiedziano nie kończy się jednak krytyka religii
podjęta i przeprowadzona przez Dona Cupitta. Jego zdaniem religia przez swój
fałszywy i szkodliwy nadprzyrodzony charakter, wykoślawiła sposób postrzegania świata i samego siebie przez człowieka. Religia daje bowiem sztuczny i nieprawdziwy punkt widzenia, nazwany przez angielskiego teologa obiektywnym.
Chodzi o to, że człowiek nauczył się patrzeć na siebie w taki sposób, w jaki
mógłby go widzieć obiektywnie istniejący Obserwator. Tym obserwatorem usytuowanym gdzieś w zaświatach jest Bóg. Szkodliwość tej sytuacji polega na tym,
że człowiek wierzy w realność tego Obserwatora. Gdyby człowiek od początku
wiedział, że ten Obserwator nie istnieje, to takie obiektywizujące spojrzenie na
samego siebie byłoby do zaakceptowania, a nawet jako ćwiczenie budujące tożsamość, byłoby pożądane. Cała jednak trucizna tego doświadczenia kryje się w
tym, że człowiek wierzy w Boga i jego spojrzenie oceniające ludzkie czyny. Stąd
bierze się ludzkie cierpienie, że człowiek uwierzył w istnienie obiektywnych
punktów odniesienia. Takie punkty jednak nie istnieją i dopóki człowiek o tym
wie, może prowadzić nieskrępowane i szczęśliwe życie. Musi pamiętać tylko o
tym, że cała rzeczywistość jest siecią subiektywnych, zmieszanych ze sobą znaczeń, bez głębi. Wszystko jest wytworem języka i nic poza nim nie istnieje. W
tym kontekście nie dziwi fakt odrzucenia specyfiki symboliki chrześcijańskiej.
Symbole religijne niczym nie różnią się od innych symboli i są równie płytkie i
nietrwałe, jak ich świeckie odpowiedniki8.
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W swojej krytyce religii Don Cupitt nie ogranicza się tylko do ukazywania
szkodliwości wierzeń religijnych, ale próbuje odpowiedzieć na pytanie o to, co
dalej? Jaki będzie los religii w świecie postmodernistycznym? Czy w ogóle w
tym świecie jest miejsce na religię? A jeśli tak, to jaka ona miałaby być? W
świecie, w którym sieć internetowa stworzyła poczucie bliskości nie ma już miejsca na budowanie tradycyjnej opozycji wobec obcych, co sprzyjało, zdaniem
Cupitta, budowaniu religii. W tym świecie każdy tworzy swój własny światopogląd, który nie dąży do integracji, nie tworzy wspólnoty. Czy da się ocalić w tym
świecie cokolwiek z niedawnej jeszcze przeszłości? Okazuje się, że angielski
filozof widzi możliwość stworzenia czegoś, co sam nazywa non-realizmem, lub
religią przyszłości. W jego rozumieniu religia ta zbudowana byłaby na trzech
głównych filarach czy też aspektach: Oku Boga, Błogiej Pustce, Życiu Solarnym.
Oko Boga to mechanizm psychologiczny, polegający na obiektywizacji obrazu samego siebie za pośrednictwem boskiego spojrzenia. Jak to zostało już
powiedziane, angielski myśliciel krytycznie odnosił się do tak pojętej obiektywizacji obrazu samego siebie. Jednak jego krytyka dotykała tego mechanizmu tylko
w okolicznościach szczerej wiary w istnienie osobowego Boga, który miałby
czuwać nad stworzonym przez siebie człowiekiem. Ten sam mechanizm może
być czymś twórczym dla człowieka, pod warunkiem, że ów człowiek istnienie
Boga uzna za przesąd przeszłości. Wówczas, obiektywizacja obrazu samego
siebie, może stać się pożytecznym ćwiczeniem jaźni. Takie ćwiczenie pozwoli
człowiekowi na lepsze poznanie samego siebie, a w dodatku może stać się źródłem zabawy i autoironii. W ten sposób człowiek może przechytrzyć swojego
Boga. W jaki sposób? Wiedząc, że On nie istnieje, człowiek posługuje się niejako jego wzrokiem dla swojego własnego celu. W ten sposób ujmuje to Cupitt:
„Oto autentycznie ponowoczesna definicja prawdziwej religii: religia czyni cię
mądrzejszym od twojego Boga”9.
Drugim elementem religii przyszłości jest Błoga Pustka. Doświadczenie mistyczne definiowane przez angielskiego myśliciela w kategoriach nirwany, stanowi podstawę osiągnięcia przez mistyka tak zwanej Błogiej Pustki. Oczywiście
w tym stanie nie ma mowy o doświadczeniu Boga, ponieważ On nie istnieje i
mistyk jest tego świadomy. Chodzi o to, aby pomimo pewności, że doświadczenie mistyczne jest kontaktem z nicością, nie rezygnować z kontemplacji, ale ćwiczyć się w osiąganiu pustki wewnętrznej. Osiągnięcie stanu całkowitego roztopienia się jaźni w nicości jest świętością i doskonałością nowej religii. Nie może
to dziwić, ponieważ postmodernistyczny świat nie jest niczym więcej jak tylko
przypadkowym zlepkiem ogromnej ilości znaków, które pozbawione są głębi i na
dłuższą metę mogą zmęczyć człowieka swoją jałowością. Dlatego w tak pojętym
świecie potrzebna jest konieczna alternatywa, która złagodziłaby bezsens egzystencji. Tą alternatywą jest Błoga Pustka, dostępna dla wytrenowanych w medytacji. W tej perspektywie łatwo zauważyć jak ostatecznie smutną i bolesną antro9
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pologię proponuje angielski filozof. Człowiek w tej opcji zmiażdżony bezsensem
egzystencji, ma przed sobą tylko jedną perspektywę, pustkę, nicość.
Jednak Don Cupitt przekonuje swoich czytelników, że praktykowanie ćwiczeń Oka Boga i Błogiej Pustki doprowadzi ludzkość do szczęścia. W tym kontekście pojawia się trzecia technika osiągania radości, nazwana kusząco Życiem
Solarnym. Jak zostało to zasygnalizowane, dla angielskiego filozofa rzeczywistość jest strumieniem przypadkowych znaczeń, powiązanych ze sobą bez ładu i
składu. Również wnętrze człowieka nie posiada żadnej głębi, niczego, co mogłoby stać się punktem odniesienia w decyzjach moralnych. Człowiek jest zdany na
samego siebie i w gąszczu znaczeń nie może odnaleźć punktu oparcia, bo taki
punkt nie istnieje. Dlatego powinien postępować w sposób zupełnie spontaniczny, bez głębszej refleksji. Powinien on promieniować swoją ekspresją, bez odwoływania się do jakichkolwiek kryteriów moralnych. Taki sposób postępowania
upodabnia człowieka do słońca, które świeci bezwiednie, bezustannie i spontanicznie. W taki sposób ma postępować człowiek przyszłości, po prostu ma działać spontanicznie, w zasadzie bez jakiegoś kryterium moralnego. Sam doświadczając bezsensu i sprzeczności swojego położenia, powinien poprzez ekspresję
nadać sens i znaczenie swoim czynom, bez odwoływania się do jakichkolwiek
punktów odniesienia. Pozytywna wartość moralna czynu płynie stąd, że jest to
czyn zgodny z przekonaniem działającego. O dziwo Cupitt przypisuje tak pojętą
etykę Jezusowi Chrystusowi! Angielski filozof pisze: „Etyka Solarna jest emocjonalnym i ekspresyjnym odczytaniem etyki Jezusa”10.
By podsumować myśl filozoficzno-teologiczną Dona Cupitta, należy zwrócić
uwagę na kilka nasuwających się wniosków. Po pierwsze, angielski filozof próbuje odpowiedzieć na pytanie o to, jakie będą losy religii w świecie ponowoczesnym. Po drugie, zwraca on uwagę na to, że utrzymanie religii w jej tradycyjnym
kształcie jest kompletnie niemożliwe. Po trzecie, jego zdaniem kryzys religii
wiąże się z głębokim kryzysem kultury i wyciąga on z tego wniosek, że religia i
kultura mają wspólne źródło, język. Po czwarte, proponuje on stworzenie religii
bez Boga, która poprowadzi ludzkość do szczęścia. Po piąte, religia ta doprowadzi do pojednania wszystkich ludzi, ponieważ będzie ona pozbawiona dogmatów
i odniesienia do świata nadprzyrodzonego. Po szóste wreszcie, religia ponowoczesna da ludzkości etykę lekką, łatwą i przyjemną, bez kryteriów moralności i
bez jasno określonej definicji sumienia.

2. Krytyczna analiza poglądów Cupitta
By dać adekwatną odpowiedź na tak skrajnie zarysowane poglądy angielskiego myśliciela, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na fenomen monoteistycznych religii, którego zdaje się nie widzieć nasz autor. Niemożliwa jest do
utrzymania jego teza, że genezą monoteizmu jest chęć zdominowania i podporządkowania sobie mas ludzkich przez władcę na starożytnym wschodzie. Tak
10
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pojętej tezie przeczy kilka faktów. Po pierwsze, Stary Testament ukazuje wybór
króla Izraelskiego jako coś negatywnego, nie chcianego przez Boga. Gdyby
przywódcy religijni chcieli umocnić swoją władzę za pomocą uznania jednego
Boga, co sugeruje Cupitt, to postępowaliby zupełnie inaczej. Próbowali by za
wszelką cenę pokazać, że Bóg pragnie, aby jeden władca był obrazem jego jedynej władzy. Po drugie, Izrael nigdy nie czcił króla jako bezpośredniego potomka
Boga, jak to miało miejsce w religiach starożytnego wschodu. Co najwyżej król
mógł być uznany za syna adoptowanego, co umożliwiło w późniejszym okresie
rozwój mesjanizmu. Po trzecie, profetyzm izraelski zaprzecza tezie Cupitta, że
monoteizm służył do utrzymywania i umacniania władzy królewskiej. Nierzadko
przecież Prorocy atakowali władzę królewską właśnie w imię czystości wiary w
Jahwe, Jedynego Boga. Prorocy przypominali królom izraelskim, że jedynym
władcą jest Bóg i że ich władza jest jedynie władzą połowiczną. Stąd specyfika
monoteizmu izraelskiego nie da się sprowadzić do przyjętej przez Cupitta tezy,
mówiącej o tym, że istnieje wspólne źródło wszystkich starożytnych religii.
Również teza angielskiego myśliciela głosząca, że chrześcijaństwo jako religia jest tylko jedną z form platonizmu i to formą ubogą i uproszczoną, jest nieprawdziwa. Oczywiście wpływ filozofii Platona i jego uczniów na teologię
wschodnich Ojców Kościoła, a na Zachodzie na Augustyna, miał miejsce, jednak
nie można przesadzać z tym wpływem. Różnice między starożytną myślą helleńską a chrześcijaństwem są ogromne i ostatecznie wykluczają tezę angielskiego
filozofa. Zasadnicza różnica polega na tym, że Platon uznawał bezosobowe idee
jako jedyną realną rzeczywistość, odrzucając jednocześnie rzeczywistość zmysłową. Natomiast Plotyn podkreślał, że cała rzeczywistość wypływa z Jedni, z
której wyłaniały się następnie inne, niższe byty. Emanacja tych niższych bytów
przebiegała od doskonałego, duchowego bytu do materii, która ostatecznie była
niemal godna pogardy. Chrześcijańska doktryna trynitarna z kolei głosi istnienie
Boga osobowego, który jest Stworzycielem i Odkupicielem świata. Nie ma w
niej mowy o żadnej emanacji, a stworzenie jest dobre, ponieważ pochodzi od
Boga. Dobra jest również materia, czego wyrazem jest nauka o zmartwychwstaniu ciał, co byłoby nie do pomyślenia w myśli platońskiej11. Innymi słowy,
chrześcijaństwo nie jest tak jak wyrosła na gruncie platonizmu gnoza z jej dualizmem ontologicznym, ale z równym szacunkiem zwraca się zarówno do duszy
jak i do ciała ludzkiego. Nieporozumienie wzięło się stąd, że chrześcijaństwo na
płaszczyźnie doktrynalnej, aby trafić do ludzi żyjących w starożytności, używało
terminologii zaczerpniętej z filozofii. Jednak pojęcia filozoficzne w całokształcie
myśli chrześcijańskiej zyskiwały innego znaczenia. Tak było w przypadku terminu „osoba”, który w chrześcijaństwie funkcjonuje w zupełnie nowym znaczeniu i
określa relację w Bogu między Ojcem, Synem a Duchem Świętym. Takie znaczenie terminu „osoba” nawet nie śniło się filozofom starożytnym. Chrześcijaństwo zaczerpnęło pewien materiał do wyrażenia swojej doktryny, ale jednocze11
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śnie nadało temu materiałowi specyficzne, chrześcijańskie znaczenie. Stąd nazywanie chrześcijaństwa egalitarną formą platonizmu jest delikatnie mówiąc grubą
przesadą12.
Problematyczne jest również głoszenie przez angielskiego filozofa tezy, że
wszystko, cała rzeczywistość jest tylko strumieniem znaczeń, których źródłem
jest ludzki język. O ile można zgodzić się z tym, że ludzki język jest twórczą siłą,
tworzącą kulturę, o tyle sprowadzenie całej rzeczywistości do znaczeń lingwistycznych, które nie odnoszą się do żadnej rzeczywistości poza sobą, jest przesadą. W jego ujęciu religia jest tylko grą lingwistyczną. Taki religijny monizm,
pozbawiony transcendencji jest nie do przyjęcia. Rozumienie znaku przez Cupitta pozbawione jest odniesienia do rzeczywistości, którą można by poznać za
pomocą znaku, ponieważ taka rzeczywistość nie istnieje. Dla niego wszystko
ogranicza się do języka, który z kolei jest grą niemal nic nieznaczących znaków.
Stąd nie dostrzega on różnicy między znakiem a symbolem. Podczas gdy znak
odnosi się do rzeczywistości, ale w niej nie daje uczestnictwa, to symbol nie tylko wskazuje na daną rzeczywistość, ale również pozwala w niej uczestniczyć 13
Dlatego właśnie odrzuca on interpretację symbolu przyjętą przez chrześcijaństwo, dla którego symbolika jest tak istotnym zagadnieniem. Symbol w rozumieniu niektórych chrześcijańskich autorów (np. Bruno Forte ) nie tylko wskazuje na
rzeczywistość symbolizowaną, transcendentną, ale pozwala w niej uczestniczyć.
W tym ujęciu symboliki człowiek za pomocą elementu symbolizującego wchodzi
w przestrzeń symbolizowaną, która przeobraża człowieka i uświęca. Cała akcja
liturgiczna Kościoła opiera się na tym kontemplacyjnym uczestnictwie, które
przemienia i udoskonala moralnie człowieka. Taka jest właśnie istota religii,
która polega na tym, aby wskazać i dać uczestnictwo człowiekowi w tajemnicy
objawiającego się Boga. W tym ujęciu religii nie ma miejsca na gnostycki dualizm i na ucieczkę od historii w niewidzialny świat ducha. Nie ma miejsca na
spirytualizm, ponieważ symbolika teologiczna przybiera postać materialną, widzialną, dającą się doświadczyć w historii. Jednocześnie, chociaż symbol uobecnia się w historii, to jednak nie zamyka się w niej, tylko daje uczestnictwo w
sferze życia Bożego. Jest to zgodne z naturą człowieka, który jest skończonością
nieskończoną.
Zakończenie
W artykule tym został dotknięty problem rozumienia religii, która dla Cupitta
pozbawiona jest swojej istoty, transcendencji. Jego propozycja religii zamkniętej w
horyzontach języka jest tak naprawdę ukrytym ateizmem. Religia bez Boga jest martwa i pozbawiona jakiegokolwiek sensu. Jak to zostało wyżej wykazane, religia pozbawiona eschatologicznej głębi nie jest religią, ponieważ sprzeciwia się swojej pod12
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stawowej roli- nie prowadzi do zbawienia. Trzy elementy, które zdaniem Cupitta są
fundamentami nowej religii, co najwyżej pomagają człowiekowi zgodzić się z tym,
że zbawienie jest niemożliwe, bo nie istnieje Zbawiciel. Człowiek, praktykując technikę Oka Boga, próbuje uświadomić sobie, że jest zupełnie sam i nie może liczyć na
wyrwanie się z tej wszechobejmującej samotności. Technika ta ostatecznie ćwiczy
zgodę na samotność i uczy rezygnacji z pełni życia we wspólnocie z Bogiem. Druga
wymieniona przez Cupitta technika, Błoga Pustka, uczy tego samego. W tej technice
chodzi o wyrobienie w sobie zgody na śmierć, przez ciągłe zanurzanie się w nicości.
Technika ta ostatecznie prowadzi do pełnego rezygnacji porzucenia wiary w nieśmiertelność i jeszcze głębszego osunięcia się w bezmiar ludzkiej samotności.
Wreszcie technika nazwana przez naszego autora Życiem Solarnym jest tak naprawdę ukrytym wyznawaniem zasady „wszystko jest dozwolone”. W myśl tej zasady
człowiek decyduje o tym, co jest dobre a co złe. Moralność ogranicza się do robienia
tego, na co ma się ochotę. Oczywiste jest to, że taka etyka jest lekka łatwa i przyjemna, ale czy ostatecznie nie prowadzi człowieka na manowce? Czy przypadkiem
człowiek, który ma decydować o tym, co dobre a co złe, nie wchodzi w nie swoją
rolę? Czy taka etyka nie jest przypadkiem etyką charakterystyczną dla wszystkich
systemów ateistycznych, w których Bóg przedstawiany jest jako konkurent człowieka? Życie Solarne polega na usunięciu Boga po to, aby człowiek mógł zająć Jego
miejsce i zacząć wreszcie decydować o tym, co jest dobre a co złe. Wszystko to pozwala uznać, że propozycja religii w świecie ponowoczesnym, którą proponuje angielski profesor Don Cupitt jest przejawem współczesnej myśli ateistycznej. Jest to
ateizm zakamuflowany, który nazwany jest religią przyszłości, podkreślający terapeutyczne właściwości niektórych elementów religijnych. Niemniej jednak ateizm
ten zdradza sam siebie, ponieważ ostatecznie zdradza człowieka, gdyż proponuje
fałszywą antropologię, która prowadzi na manowce i odbiera nadzieję.
Streszczenie
Problem rozumienia religii podlega historycznemu rozwojowi, co stwarza
szansę na coraz lepsze i głębsze ukazanie jej istoty. Niemniej jednak oprócz pozytywnych elementów wspomnianego zjawiska, występują również możliwe
zagrożenia, polegające na zafałszowaniu tego, co nazywamy religią. Artykuł ten
analizuje poglądy brytyjskiego teologa Dona Cupitta, który proponuje uczynić z
chrześcijaństwa religię pozbawioną odniesienia transcendentnego. Zabieg ten ma
na celu uwolnić człowieka od szkodliwego wpływu chrześcijaństwa, które proponując człowiekowi życie wieczne rzekomo odbiera mu chęć do życia i działania na tym świecie.
Analiza wspomnianych poglądów brytyjskiego myśliciela ukazuje ich prawdziwe źródło. Jest nim zakamuflowany ateizm, próbujący sprowadzić religię do
jednej z wielu technik terapeutycznych. Podczas gdy istotą religii jest antropologia dialogu, otwartości na Boga, który przekracza człowieka i dlatego może dać
mu nadzieję, zdolną pokonać poczucie rozpaczy.
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Summary
Religion devoid of transcendence – true or false?
The problem of understanding religion is subject to historical development,
which creates an opportunity for a better and deeper display of its essence. However, apart from the positive elements of the phenomenon, there are also possible
risks, involving the falsification of what we call religion. This article analyzes the
views of the British theologian Don Cupitt, who offers to make Christianity a
religion lacking transcendent reference. This procedure is to liberate man from
the harmful effects of Christianity. By proposing eternal life to a man, it supposedly deprives him of the will to live and act in this world. The analysis of these
views of the British philosopher reveals their real source. It is the disguised atheism, trying to reduce religion to one of many therapeutic techniques. Whereas,
the essence of religion is the anthropology of dialogue and openness to God, who
exceeds man and therefore can give him hope able to overcome the feeling of
despair.
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Monika Torczyńska (UMCS)
Kłamstwo i jego implikacje społeczne w refleksji filozoficznej Tadeusza
Czeżowskiego
Wstęp
Bezpośrednią inspiracją dla poniższych refleksji o kłamstwie i jego znaczeniu w życiu istot ludzkich były słowa Jana Pawła II nauczającego, że „człowiek
[…] winien stale kształtować swoje sumienie […] i wychowywać je do umiłowania prawdy i życia w prawdzie”1. Mówił również o owocach tego wysiłku:
„punktem wyjścia w formowaniu naszego sumienia jest miłość do prawdy,
otwarcie się na nią i czynienie jej. Poprzez pracę nad sobą […] człowiek nabywa
pewnej spontanicznej sprawności, która pozwala mu rozeznać dobro i dokonać
właściwego wyboru”2. Słowa te zachowują swoją aktualność w każdych warunkach i realiach społecznych, szczególnie zaś w dobie społeczeństwa szybkich
transformacji oraz współczesnej, płynnej kultury. Przywodzą one na myśl filozoficzną refleksję Tadeusza Czeżowskiego, wybitnego polskiego logika i filozofa,
reprezentanta szkoły lwowsko-warszawskiej, który w swojej pracy naukowej
wiele uwagi poświęcił zagadnieniom aksjologii i etyki. W pozostawionej przez
niego spuściźnie niezwykle ceniona jest jego oryginalna teoria wartości, w tym
rozważania związane z wartością i sensem życia. T. Czeżowski podkreślał, że w
egzystencji człowieka świadomie dążącego do życia sensownego „trzeba po
pierwsze umiejętności rozróżniania tego, co naprawdę dobre i co dobre jedynie z
pozoru […], po drugie zaś trzeba wysiłku, by dążyć wytrwale do obranych celów. Owa umiejętność jest mądrością życiową, zdolność zaś do podejmowania
wysiłku w dążeniu do celu nosi nazwę silnej woli. Oba czynniki razem tworzą
charakter etyczny człowieka […] warunkiem przeto koniecznym nadania sensu
swojemu życiu jest wyrobienie sobie etycznego charakteru”3, pozwalającego
pokonywać wyzwania i dylematy pojawiające się w trakcie całej egzystencji
danego podmiotu.
1. Etyka a poznawanie świata według T. Czeżowskiego
Ze względu na wskazany w tytule artykułu zakres i cel naszych analiz, z obszernej spuścizny naukowej T. Czeżowskiego wybierzemy tylko niewielki, choć istotny i
– co godne podkreślenia – niezwykle aktualny fragment jego etyki. Uwagę koncentrować będziemy wokół filozoficznych dociekań T. Czeżowskiego na temat problemu kłamstwa i jego społecznych konsekwencji dla jednostek oraz całych zbiorowo1

Jan Paweł II, Jubileuszowy Rok Odkupienia: 25.III.1983 – 22.IV.1984, Libreria Editrice Vaticana, Watykan 1985, s. 408.
2
Jan Paweł II, op. cit., s. 409.
3
T. Czeżowski, Jak rozumieć „sens życia” [w:] T. Czeżowski, Odczyty filozoficzne,
PWN, Toruń 1958, s. 231.
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ści. Dzisiaj, zgodnie z potocznym przekonaniem, wszelkie refleksje etycznofilozoficzne (w tym dotyczące istoty prawdy, znaczenia fałszu i kłamstwa) kojarzą
się jako aktywność intelektualna odległa od największych czy też najbardziej dojmujących problemów współczesnego świata. Postęp technologiczny, rozwój medycyny,
neutralizowanie wszelkiego rodzaju kryzysów – oto wyzwania łączone z nauką naszych czasów. Refleksja filozoficzna (wbrew etymologii) coraz rzadziej jest postrzegana jako jeden z priorytetów badawczych. Jednakże ci, którzy się nią zajmują na co
dzień (i czynią to jako swą życiową misję) mają na ten temat zupełnie inne zdanie.
Według nich „filozofia nie jest tylko nudnym przedmiotem akademickim, a przynajmniej nie powinna nim być. Mówi o życiu i o tym, jakim ono być powinno. A nie
ma w filozofii działu bardziej praktycznego od etyki, która obejmuje każdy aspekt
naszych kontaktów z innymi ludźmi, ze zwierzętami i całym światem”4. Stąd jej
znaczenie dla kondycji współczesnego człowieka i rozwoju holistycznie ujmowanej
wspólnoty ludzkiej.
Powyższe stanowisko współczesnych etyków i aksjologów dobrze koresponduje z poglądami T. Czeżowskiego, który podsumowując własne rozważania
dotyczące etyki i dziedziny wartości, dokonał następującej konkluzji: analizując
problematykę wartości „nie można pominąć […] jednej sprawy. Leży w naturze
umysłu ludzkiego to, że wybiega poza granice życia indywidualnego, sięgając
myślą do najdalszych krańców istnienia. Jedni przeżywają ten związek z całością
bytu silniej i wyraźniej, inni mniej silnie i bez uświadamiania go sobie […] Owa
całość bytu – czy nazwiemy ją Bogiem czy Naturą – z którą czujemy się związani […] staje się nam tym bliższa, im dokładniejsze jest nasze poznanie jej przejawów w świecie dostępnym naszej wiedzy – lecz bardziej jeszcze zbliżamy się
do niej, ujmując jej doskonałość w ocenach wartości […]”5 pojawiających się w
przeżyciach psychicznych podmiotu doświadczającego bogactwa i różnorodności
danego mu świata.
Analizując dzieła filozoficzne T. Czeżowskiego warto podkreślić ich wnikliwość i precyzję umiejętnie połączoną z odpowiednimi kompetencjami komunikacyjnymi i dydaktycznymi. Jego koncepcje etyczne stanowią przykład rzeczowego prowadzenia skomplikowanych dociekań w sposób umożliwiający recepcję zainteresowanemu czytelnikowi. Należy podkreślić, iż „prostota, przejrzystość i skondensowanie rozważań w ramach krótkich esejów, stanowiące charakterystyczny rys twórczości T. Czeżowskiego, wyróżnia jego dorobek na tle niezwykle nieraz obszernych (i trudnych w odbiorze) traktatów. Dzięki […] jasności
swego wywodu, jego poglądy stanowić mogą również dzisiaj rodzaj drogowskazu dla jednostek, które realizując codzienne, materialne cele, odczuwają potrzebę

4

P. Vardy, P. Grosch, Etyka. Poglądy i problemy, tłum. J. Łoziński, Wydawnictwo
Zysk i S-ka, Poznań 2010, s. 214.
5
T. Czeżowski, Trzy postawy wobec świata [w:] T. Czeżowski, Odczyty filozoficzne,
op. cit., s. 241-242.
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poszukiwania”6 w poznawanym przez siebie świecie pozamaterialnych wartości,
takich jak prawda, dobro i piękno. Celem naszych rozważań jest refleksja związana pierwszym elementem owej filozoficznej triady. Dotyczyć ona będzie problemu kłamstwa i kłamania ujmowanych jako swoiste porzucenie prawdy przez
współczesnego człowieka w ramach jego społecznego bytowania.
2. Zróżnicowane sposoby ujmowania istoty prawdy
Prawda i kłamstwo stanowią pojęcia frapujące człowieka od najdawniejszych
czasów. Znajduje to swój wyraz w wielorakich próbach określenia ich istoty i
znaczenia w całej historii myśli filozoficznej od jej początków aż po etap najnowszy. Ich szczegółowe analizy wykraczają poza temat naszych rozważań, stąd
w tym miejscu przywołamy tylko najważniejsze koncepcje istotne z punktu widzenia problematyki wskazanej w tytule niniejszego tekstu.
Punktem wyjścia rozważań T. Czeżowskiego wokół pojęcia prawdy jest konstatacja akcentująca fakt, iż od czasów starożytnych łączono „dobro i piękno z
prawdą w tym sensie, że są to trzy najogólniejsze cele dążenia […] Kto zaś głosi,
że prawda, dobro i piękno są to najogólniejsze cele dążenia, ten nic innego nie
stwierdza, jak że celami tymi są nieograniczone pomnażanie wiedzy i realizowanie w jak największej mierze rzeczy dobrych i pięknych”7 ku pożytkowi zarówno
indywiduów, jak i całych wspólnot ludzkich. Przedmiotem naszej szczególnej
uwagi będzie tutaj prawda, jej sens i rola w deklarowanych dążeniach oraz realnych działaniach istot społecznych.
W starożytnej refleksji filozoficznej istota prawdy stanowiła przedmiot dociekań najważniejszych jej przedstawicieli, takich jak Sokrates, Platon czy Arystoteles. Z jego rozważań wywodzi się – jak wiadomo – jedna z najstarszych i
najważniejszych koncepcji prawdy, która na gruncie teorii poznania określana
jest mianem klasycznej definicji prawdy.
Klasyczna definicja prawdy, łączona z myślą Arystotelesa, sformułowana
jest przez Tomasza z Akwiniu w następujący sposób: „prawda polega na zgodności myśli i rzeczy, o istniejących orzekając, że są, a o nie istniejących, że ich nie
ma”8. Ten właśnie klasyczny sposób rozumienia istoty prawdy przyjmujemy –
zgodnie z intencją T. Czeżowskiego – jako zasadniczy dla naszych dalszych analiz. Warto również przytoczyć zwięzłe doprecyzowanie tej formuły, jakie odnajdujemy na kartach Odczytów filozoficznych. Ich autor, akceptując klasyczne ujęcie prawdy objaśnia, iż w „skrócie nadaje się tej definicji postać <<prawdziwość
6

M. Torczyńska, Wartość, dobro, szczęście w koncepcji Tadeusza Czeżowskiego.
Konteksty współczesne, „Kultura i Wartości” 2013, nr 4, s. 93,
http://kulturaiwartosci.umcs.lublin.pl/wpcontent/uploads/2011/11/Monika_Torczynska_
Wartosc_dobro_szczescie.pdf, z dn. 25.03.2014.
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T. Czeżowski, Etyka jako nauka empiryczna [w:] T. Czeżowski, Odczyty filozoficzne, op. cit., s. 63.
8
S. Jedynak (red.), Mała encyklopedia filozofii. Pojęcia, problemy, kierunki, szkoły, Oficyna
Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Lublin 2002, s. 310.
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zdania jest to jego zgodność z rzeczywistością>>”9 oraz jednocześnie łączy on
problematykę prawdy (lub jej odrzucenia) z działalnością człowieka w ramach
wszelkich procesów życia społecznego.
Powyższe, dobrze ugruntowane w filozofii stanowisko miało swoich zwolenników oraz kontynuatorów zarówno w wiekach średnich, jak i w czasach nowożytnych (byli nimi np. J. Locke, G. Moore, I. Kant, R. Ingarden). Jednakże nie
należy pomijać faktu, iż rozwój myśli filozoficznej z czasem zaowocował także
innymi propozycjami, określanymi jako nieklasyczne koncepcje prawdy. W historii filozofii najbardziej rozpowszechnione z nich to:
•koncepcja koherencyjna, zgodnie z którą prawda polega na logicznej niesprzeczności poszczególnych układów zdań, inaczej mówiąc – dany sąd jest
prawdziwy, jeśli pozostaje zgodny ze zbiorem innych sądów10;
•koncepcja utylitarystyczna, w której o istocie prawdy mówi się w kontekście pragmatyzmu, zakładającego między innymi, że prawdziwą jest wiedza
umożliwiająca nam praktyczne działanie11;
•teoria oczywistości, według której prawdziwy jest każdy sąd oczywisty (w znaczeniu oczywistości logicznej lub psychologicznej)12.
O istocie i znaczeniu prawdy w życiu człowieka można mówić w niezwykle
różnorodnych perspektywach. Jest oczywistym, iż w pierwszym rzędzie przychodzi nam na myśl kontekst etyczny, aksjologiczny i teologiczny. Każdy z nich
łączy prawdę przede wszystkim z egzystencją indywiduum, szczególnie zaś z
wyborami życiowymi (i odpowiedzialnością za te wybory) indywidualnego
podmiotu. Jednakże, w naszych rozważaniach, szczególną uwagę skoncentrujemy wokół kontekstu społecznego, równie istotnego jak wyżej wskazane, bowiem
żadna istota ludzka nie funkcjonuje dzisiaj w społecznej próżni. Szacunek wobec
prawdy w ramach danej wspólnoty oraz sama „prawda stanowi czynnik rozwoju
społecznego. Rozwój ten – gdy go ująć w aspekcie głębokich uwarunkowań społecznych – zdaje się być oparty przede wszystkim na prawdomówności i zaufaniu ludzi do siebie. W społeczeństwie, w którym zanikłaby wartość społeczna
prawdy […] jedyną wartością stałoby się milczenie […] Historia podsuwa także
inny aspekt powyższego obrazu: w epoce deprecjacji prawdy łatwiejszym stylem
życia staje się kłamstwo”13.

9

T. Czeżowski, Uwagi o klasycznej definicji prawdy [w:] T. Czeżowski, Odczyty filozoficzne, op. cit., s. 68.
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M. Karwatowska, Prawda i kłamstwo w języku młodzieży licealnej lat dziewięćdziesiątych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, s. 15.
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S. Jedynak (red.), op. cit., s. 310.
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Tamże, s. 310.
13
W. Chudy, Społeczeństwo zakłamane. Esej o społeczeństwie i kłamstwie, Oficyna
Naukowa, Warszawa 2007, s. 67.
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3. Kłamstwo w świetle poglądów etycznych T. Czeżowskiego
T. Czeżowski, próbując oddać istotę kłamstwa w lapidarnej, aforystycznej formie,
wyjaśnia, iż „kłamstwo (z wyjątkiem nieczęstych przypadków kłamstwa z życzliwości
i tzw. kłamstw konwencjonalnych) jest aktem wrogim wobec okłamywanego, ma go
obezwładnić i poddać woli kłamcy”14. Stąd zasadność sytuowania problemu kłamstwa
w pobliżu zagadnień wolności i niewoli człowieka będącego ofiarą działań kłamcy.
Jednocześnie autor Filozofii na rozdrożu zestawia z kłamstwem kategorię sprawiedliwości, podkreślając, iż „[…] niewielu jedynie ludzi osiąga wolność wewnętrzną i szanuje wolność innych w myśl nakazu sprawiedliwości. Pojawia się przeto niewola jako
przeciwieństwo wolności. Narzuca ją przemoc, nie tylko jako przemoc fizyczna. Ta
pozbawia wolności zewnętrznej; można jednak pozbawić człowieka wolności wewnętrznej, gdy się oplącze go kłamstwem, narzuconym przez gwałciciela nadużywającego ufności ludzi nieświadomych”15. Warto w tym miejscu zauważyć, że słowa te
stanowić mogą niezwykle aktualną diagnozę dzisiejszych realiów społecznych, panujących zarówno prywatnej, jak i publicznej w sferze życia społecznego. Szeroki zasięg
kłamstwa powoduje jego stałe oddziaływanie na każdą płaszczyznę egzystencji danej
wspólnoty, kształtując stosunki polityczne, gospodarcze, ekonomiczne etc. pomiędzy
różnorodnymi aktorami społecznymi. Władza, mass-media, elity finansowe prowadzą
grę interesów, która permanentnie narażona jest na ryzyko „skażenia” kłamstwem. Jak
słusznie zauważa H. Promieńska, „oszustwa gospodarcze i finansowe, uniezależnianie
się sfery finansów od sfery socjalnej, a także – blokowanie informacji o masowych
zagrożeniach dla życia i zdrowia (Czarnobyl, afera szalonych krów, czy […] afera ze
skażeniem środków żywności dioksyną) – to wszystko znalazło się w obszarze kłamstwa, tyle że szeroko pojętego. Zmienia się tu bowiem skala oddziaływania kłamstwa –
sama jego istota zostaje jednak zachowana”16.
T. Czeżowski, wykluczając ze swoich rozważań kłamstwa grzecznościowe
oraz tzw. „białe kłamstwa” rozpowszechnione na mocy obowiązującej konwencji
społecznej, surowo ocenia obecność kłamstwa w relacjach i komunikacji międzyludzkiej. „Ujemna kwalifikacja moralna opiera się na wielorakich motywach.
Jednym z nich jest […] pierwotne pojmowanie nierozerwalności związku między
słowem a rzeczą. Kłamstwo narusza ów związek, dlatego jest czymś przeciwnym
naturze i złe jako takie”17. Podobna ocena dotyczy podmiotów wykorzystujących
kłamstwo w swoim życiu i stosunkach społecznych. „Kłamstwo jest bronią sła14

T. Czeżowski, Aforyzmy [w:] T. Czeżowski, Pisma z etyki i teorii wartości, Zakład
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1965, s. 144-145.
16
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bych i tchórzów, mówi się […] że kłamstwo boi się prawdy, tzn. kłamca boi się
jej ujawnienia i stąd ujemna ocena kłamstwa”18. Negatywny osąd kłamstwa i
kłamców prowadzi nas w kierunku problematyki niekorzystnych konsekwencji
natury społecznej, które nie mogą być pominięte w ramach niniejszych rozważań
o kłamstwie. T. Czeżowski podkreślał bowiem, że konsekwencje kłamstwa odciskają piętno na wszelkich relacjach zachodzących w danej zbiorowości ludzkiej,
gdyż „kłamstwo zakłóca stosunki społeczne, jest więc […] społecznie szkodliwe”19, zaś w ostatecznym rozrachunku, poważnie zaburza rozwój, ład oraz harmonię życia jednostki oraz całej wspólnoty.
4. O kłamaniu w relacjach społecznych
Powyższe uwagi, ukazujące fundamenty filozoficznej refleksji T. Czeżowskiego nad prawdą i kłamstwem oraz sposobami ich definiowania, miały nas
przybliżyć w stronę problemu bezpośrednio dotykającego tematu naszych analiz,
a mianowicie do kwestii mówienia prawdy lub zgoła przeciwnie – głoszenia
kłamstw oraz ich konkretnych konsekwencji społecznych. W literaturze przedmiotu akcentuje się, iż powiązania „między prawdomównością i kłamstwem […]
są bardzo skomplikowane […] Chociaż pewne zachowania indywidualnego
podmiotu muszą być grą prowadzoną dla uproszczenia relacji społecznych, to
jednak sensem tych zachowań jest to, aby w grze zachować zasadniczą iskrę czy
nutę ludzkiej autentyczności […] Jednak powinien w tej grze zachować siebie,
pozostawać wierny sobie, w szczególności swoim zasadom moralnym” 20. Trudno
tę autentyczność zachować, jeśli sprzeniewierzamy się prawdzie i okłamujemy
siebie lub innych.
Prawdomówność stanowi jeden z zasadniczych imperatywów egzystencji
człowieka jako istoty społecznej. Jest to bowiem fundament zaufania społecznego w każdej grupie i zbiorowości, w której współuczestniczą jednostki posiadające zróżnicowane cele, potrzeby czy interesy. Ktoś, kto mówi prawdę, postrzegany jest jako podmiot zasługujący na zaufanie i pomyślnie rokujący co do
ewentualnych relacji zmierzających do uzgodnienia i realizacji naszych interesów. Warto tutaj dodać, iż z perspektywy nauk o komunikowaniu społecznym
„mówienie prawdy jest dawaniem na różne sposoby językowego świadectwa
prawdzie swoich przeświadczeń […] kłamanie nazwiemy świadomym dawaniem
językowego świadectwa ich zafałszowaniu. I w tym sensie mówienie prawdy jest
zawsze komunikowaniem rzetelnym […] kłamanie zaś – świadomościową strategią nierzetelności komunikowania”21. Natomiast brak rzetelności komunikowania często łączy się z brakiem rzetelności w różnorodnych działaniach przedsiębranych przez daną jednostkę w ramach społecznej gry. Z takim ujęciem proble18
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mu dobrze koresponduje stanowisko przyjmowane na gruncie psychologii społecznej, gdzie kłamanie pojmowane jest jako „celowe wywoływanie u innych
rozumowania lub przekonania, które samemu uważa się za fałszywe” 22. Innymi
słowy, jest to świadomy zabieg kłamcy zmierzający do oddalenia innej osoby od
prawdy, od prawdziwego obrazu danej sytuacji, od tego, jak się sprawy faktycznie mają.
Zadajmy istotne w tym miejscu pytania dotyczące powodów posługiwania
się kłamstwem: „dlaczego to robimy?”, „dlaczego afirmujemy kłamstwo, deprecjonując prawdę?”. W Krótkiej historii kłamstwa odnajdujemy wyjaśnienia ukazujące motywacje kłamcy, które wydają się jednak trudne do zaakceptowania we
współczesnych realiach społeczno-kulturowych. Autor dzieła twierdzi, iż „okłamywanie, czyli umiejętność wprowadzania w błąd, słowami lub bez ich użycia
[…] jest jedną z <<pierwotnych form>> ludzkiej egzystencji […] Kłamiąc można skutecznie realizować własny interes. Żyć, ewentualnie skutecznie działać,
oznacza też bowiem przejawiać zdolność zwodzenia, choćby po to, aby kontrować cudze jego próby”23. Być może kłamanie jako strategia przetrwania przynosiło oczekiwane skutki w stanie organizacji społecznej, którą T. Hobbes charakteryzował jako wojna wszystkich przeciw wszystkim i opisywał relacje w niej
panujące znaną maksymą homo homimi lupus. Wydawałoby się, iż ówczesne
uzasadnienia dla kłamstwa, od dawna stanowią znak przebrzmiałych czasów i
przeszły do lamusa historii. Jednakże, jak zauważa T. Czeżowski, współcześnie
trudno wskazać pozytywne zmiany w tym zakresie, a co gorsza – różnorodne
odmiany kłamstwa mają się zupełnie dobrze, gdyż metaforycznie rzecz ujmując
„starły się hamulce […], które utrudniały kłamstwo. Dziś jest ono łatwiejsze, bo
natrafia na mniejsze opory ze strony obiektywnej, która jak gdyby oddaliła się od
słowa”24. Z tego powodu sięganie po kłamstwo w interakcjach społecznych nie
jest ewenementem w żadnej sferze współżycia społecznego (w relacjach zawodowych, koleżeńskich, rodzinnych etc.). Podobną tezę głosi S. Dietzsch, zdaniem
którego „kłamstwa awansują do roli normy w sferze komunikacji, przy czym
kłamie się […] również przez manipulację <<prawdami>>” 25. Stąd należy podkreślić, iż kłamstwo jest nie tylko deformacją semantyczno-lingwistyczną w ramach procesów komunikacji społecznej. Kłamstwo jest przede wszystkim przejawem kryzysu aksjologicznego, jakiego doświadcza człowiek na co dzień obcujący z praktyką kłamania. Kłamstwo łączy się z egoistyczną postawą podmiotu
żądnego własnych korzyści bez względu na obowiązujące w społeczeństwie
normatywne fundamenty życia społecznego. Jak słusznie zauważa ks. S. Kowal22
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czyk, „kłamstwo jest naruszeniem norm etycznych” 26 we wszelkich rodzajach
stosunków międzyludzkich, to jest na poziomie intrapersonalnym, interpersonalnym oraz zbiorowym egzystencji danej wspólnoty.
5. Oblicza kłamstwa w sferze intrapersonalnej – autokłamstwo i zła wiara
T. Czeżowski, charakteryzując różnorodne odmiany kłamstwa, porusza problem niezbyt często analizowany w ramach badań nad moralną kondycją współczesnego człowieka. Odnosi się on mianowicie do kwestii samookłamywania
oraz motywacji podmiotu, który takiego aktu dokonuje. Jego zdaniem, „istnieje
kłamstwo dla korzyści wobec samego siebie w postaci ucieczki od przykrej, nie
odpowiadającej pragnieniom rzeczywistości. Ludzie mali […] wmawiają sobie
własną wielkość, a ci, których gryzą wyrzuty sumienia za wyrządzoną komuś
krzywdę, dowodzą sami sobie, jacy są szlachetni”27. Wydaje się, iż słowa te nie
straciły nic ze swej aktualności również w dzisiejszych czasach. W obecnych
realiach, równie często jak w przeszłości, odpowiedzialność za daną interakcję
czy też zdarzenie społeczne sytuujemy poza naszym wpływem, usiłując „sobie
wmawiać, iż nie od nas to zależy. Tym sposobem unikamy odpowiedzialności za
skutki własnego postępowania […] tego typu racjonalizacja jest bardzo powszechna”28. Bezwzględna uczciwość wobec samego siebie nadal kojarzy się z
postawą niezbyt często spotykaną, wręcz deficytową w naszym społeczeństwie.
Przy czym, warto dodać, iż zarówno w przeszłości, jak i dzisiaj autokłamstwu,
czyli „samookłamywaniu towarzyszą i wzmacniają je interesowność, lęk, uprzedzenie, wstyd i lenistwo”29.
Interesujące nas zagadnienie stanowiło doniosły problem filozoficzny również dla poprzedników autora Filozofii na rozdrożu. W klasycznych ujęciach
autokłamstwo łączone jest z dylematem zasygnalizowanym przez Kartezjusza.
„Jeden z najszerzej znanych sposobów interpretacji okłamywania samego siebie
polega na rozróżnieniu w jaźni tego, co świadome i nieświadome […] nowożytny
problem okłamywania samego siebie i nieświadomości wyłonił się z niepokojów,
którym dał wyraz Kartezjusz […] a które dotyczą tego […] czy sam może być
źródłem własnych – ewentualnie fałszywych – pojęć o świecie”30. W czasach
nam bliższych okłamywanie samego siebie stanowiło przedmiot analiz prowadzonych m. in. przez S. Kierkegaarda i F. Freuda. W ramach tych klasycznych
koncepcji, fenomen autokłamstwa występuje w co najmniej dwóch wariantach:
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• samooszukiwanie się traktowane jako akt polegający na doprowadzeniu
się danego podmiotu do stanu fałszywych przekonań31;
• „zła wiara” łącząca się z ludzką potrzebą redukcji dyskomfortu psychicznego jaki towarzyszy codziennym wyborom, decyzjom i działaniom podmiotów społecznych. „Zła wiara to próba uniknięcia niepokoju i odpowiedzialności […] Chcąc uniknąć odpowiedzialności, ludzie w złej wierze powiadają, że
są jedynie wytworami społeczeństwa, pochodnymi wychowania […] Tym samym zaprzeczają swojej zdolności wyboru, którą posiadają jako podmioty i podkreślają swój status przedmiotowy”32.
Samookłamywanie skutkuje rozmaitymi konsekwencjami. Najpoważniejsze
z nich dotyczą sfery aksjologii oraz związanych z nią (mniej lub bardziej) etycznych postaw i działań człowieka. Jak zauważają J. Baggini i P. Fosl, „powszechna skłonność istot ludzkich do okłamywania samych siebie powoduje, że niektórzy wątpią, by ludzie mieli zdolność dokonywania autentycznych wyborów moralnych. Musimy wątpić nie tylko w cudzą szczerość, lecz także w uczciwość
własnych rozumowań etycznych”33, które z tego powodu przestają być kierunkowskazem dla człowieka zagubionego w codziennych dylematach i wyzwaniach życia społecznego.
6. Kłamstwo w relacjach interpersonalnych
Badając problematykę kłamstwa i jego konsekwencji społecznych, znawcy
przedmiotu nie mają wątpliwości, iż w każdym rodzaju kontaktów społecznych i
w każdym typie wspólnoty społecznej „zło kłamstwa jest destrukcyjne tak dla
indywidualnych osób, jak i dla życia społecznego. Człowiek kłamiący niszczy
swoją osobowość, a człowiek okłamywany jest skrzywdzony, ponieważ podstawowym prawem wszystkich ludzi jest możliwość poznania prawdy. Prawo do
prawdy ma swój odpowiednik w obowiązku mówienia prawdy”34. Podmiot
sprzeniewierzający się temu obowiązkowi, dewastuje relacje interpersonalne
wspólnoty dla realizacji doraźnych, partykularnych interesów i celów, które próbuje osiągnąć poprzez zafałszowanie jakiegoś obszaru rzeczywistości społecznej.
Czyni to uciekając się do różnych typów kłamstw. Autor Odczytów filozoficznych
w swojej refleksji klasyfikuje następujące odmiany kłamstwa:
• kłamstwo wymuszone na innej jednostce – zdaniem T. Czeżowskiego, w
tym przypadku „kłamstwo jest narzędziem walki. Było w użyciu od najdawniejszych czasów […] Jako nakaz <<wierz w to>> bywa stosowane perswazją i
gwałtem […] celem bliższym takiego wymuszonego kłamstwa jest uzyskanie
aktu uległości, celem dalszym – zasugerowanie pokonanemu wiary w to, co mu
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się narzuca, początkowo wbrew jego przekonaniu”35. Ten rodzaj kłamstwa często
jest stosowany w ramach działań propagandowych bądź politycznych zmierzających do ustanowienia stosunków podległości między określonymi jednostkami
lub zbiorowościami;
• kłamstwo dla korzyści (zdaniem T. Czeżowskiego bliskie kłamstwu wymuszonemu) „tkwi w różnych odmianach apostazji w dziedzinach wartości moralnych, np. w sprawach przynależności narodowej i religijnej […] ze względu
na korzystną koniunkturę. Zewnętrznie stwierdza się to, co nie odpowiada przekonaniu wewnętrznemu”36, lecz jest pożyteczne np. dla rozwoju kariery, osiągnięcia odpowiedniego miejsca w hierarchii władzy etc.;
• kłamstwo w wyniku braku poszanowania danego słowa – według T. Czeżowskiego „zjawiskiem pokrewnym kłamstwu dla korzyści jest niedotrzymywanie przyrzeczeń, niesłowność, niekrępowanie się zobowiązaniami, które się zaciągnęło. Częstość kłamstwa i pokrewnych mu sposobów postępowania nasuwa
przypuszczenie, że jest w nim jakieś powszechne lekceważenie słowa […] Słowa
rzuca się na wiatr, nie dbając o ich związek z rzeczywistością”37. Łatwo dostrzec
ten rodzaj kłamstwa obserwując choćby medialne wystąpienia przedstawicieli
władzy, funkcjonariuszy państwowych czy osób publicznych składających obietnice i zapewnienia w określonej sprawie bez dalszej troski o realizację swoich
deklaracji (np. w trakcie prowadzenia kampanii wyborczej lub ubiegania się o
jakiś urząd).
Warto w tym miejscu zauważyć, iż powyższa kategoryzacja T. Czeżowskiego, ukazująca różne sposoby społecznego rozprzestrzeniania fałszu, jednocześnie
sprawnie portretuje postać kłamcy, jako podmiotu bez skrupułów zmierzającego
do realizacji obranych celów. Przy czym, nie jest dla niego szczególnie istotnym
problemem ewentualne ujawnienie jego kłamstw. Groźba upublicznienia kłamstwa nie wzbudza dziś w świadomości kłamcy nadmiernych obaw. Podobny obraz kłamcy odnajdujemy również w Krótkiej historii kłamstwa. Jej autor stwierdza tam, iż „uderzającą cechą nowoczesnego człowieka jest osobliwa <<otwartość kłamcy>>. W naszych czasach właściwie nie musi się on z niczym kryć” 38,
ma on bowiem świadomość niewielkiego ryzyka sankcji ze strony innych członków wspólnoty. Nie obawiając się wykluczenia, ostracyzmu, odpowiedzialności
wobec społeczeństwa, w imię sprawności i efektywności swoich poczynań, bez
większych oporów sięga on po kłamstwo.
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7. Kłamstwo w zbiorowym wymiarze egzystencji
Próbując wyjaśnić genezę oraz powszechną obecność kłamstwa w stosunkach zbiorowych, warto przytoczyć tezę W. Chudego, który twierdzi, że „rozsadnikiem zakłamania społecznego jest kłamstwo indywidualne […] Sprzyja
temu także pełniąca szczególną rolę atmosfera społeczna, wiążąca się z <<rozmyciem>> prawdy we wspólnocie […] Trzeba też zauważyć rolę presji społecznej, która w życiu codziennym zmusza człowieka do dewaluacji własnej hierarchii wartości”39, kształtowanej zgodnie z trendami współczesnej kultury. Kult
sukcesu i skuteczności działań oraz inne priorytety umasowionego społeczeństwa
promowane w obecnych warunkach powodują, że – jak stwierdza T. Czeżowski
– „przykłada się dzisiaj miarę moralną nie do kłamstwa wziętego jako akt samoistny, lecz do całości, w której kłamstwo jest środkiem do osiągnięcia innych
celów”40. We współczesnych realiach interesy i cele danej grupy czy zbiorowości
społecznej mogą być realizowane przy pomocy różnych środków, metod i strategii. Mogą one być mniej lub bardziej zgodne z obowiązującą hierarchią wartości
oraz ogólnie ujmowanym porządkiem normatywnym określonej wspólnoty.
Prawda – jak wiemy – nie zawsze jest traktowana jako wartość nadrzędna w kontekście zakładanych rezultatów działań. Szczególnie niepokojące są aktualne
obrazy naszej sceny politycznej, które wyraźnie ukazują powszechność kłamstwa
na forum publicznym.
Dzisiejsze standardy funkcjonowania publicznej sfery życia jasno pokazują
celność konstatacji S. Dietzscha, dowodzącego, iż naszym „specyficznym doświadczeniem, niezmiennie pozostaje to, że kłamstwa nie są już uchybieniami
przeciwstawiającymi osobę osobie, ale – choć trudno to pojąć – nabrały charakteru instytucjonalnego”41. Odnajdujemy je – jak wcześniej wspomnieliśmy – w
działalności instytucji publicznych, funkcjonariuszy państwowych, osób wykonujących zawody zaufania publicznego. Kłamstwo nie jest obce mandatariuszom
władzy, przedstawicielom elit politycznych, urzędnikom, reprezentantom wymiaru sprawiedliwości etc. W tym kontekście warto dla celów egzemplifikacji przytoczyć klasyfikację różnorodnych kategorii kłamstwa, którą W. Chudy skonstruował w odniesieniu do dziedziny prawa, jako fundamentu ładu i porządku panującego w danej wspólnocie. Przy czym, nie należy zapominać o fakcie, iż obowiązujący system prawny (wraz z przyjętym ustrojem politycznym) stanowi
również – obok etyki – rodzaj normatywnego drogowskazu dla obywateli podejmujących własną aktywność w grze społecznej. Trudno oczekiwać, że będzie to
efektywny drogowskaz, jeśli jest w nim miejsce na nieuczciwość i kłamstwo. W
systemie prawa odnaleźć można:
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• kłamstwo ustawodawcze – sprowadza się ono do niesprawiedliwego stanowienia prawa. „Zdradą życia lub zdrowia trzeba nazwać szereg aktów, począwszy od prawa do eutanazji […] aż po akty prawne z zakresu gospodarki, np.
skrajnie liberalne prawo pracy. O takich aktach prawnych można powiedzieć, że
są kłamliwe w aspekcie prawdy zarówno człowieka, jego życia, jak i jakości
życia czyli prawdy ludzkiej egzystencji. Kłamstwo ustawodawcze szkodzi najmocniej, ponieważ powiela kłamstwo w codzienności ludzkiej […]”42, z uwagi
na fakt, iż je „legitymizuje” i jednocześnie utrwala w świadomości społecznej,
zaś w ostatecznej konsekwencji determinuje regres w każdym wymiarze życia
zbiorowego;
• kłamstwo jako naciąganie rzeczywistości – polegające na nadinterpretacji,
przemilczaniu faktów lub okłamywaniu innych podmiotów w trakcie postępowania sądowego lub śledztwa z nim związanego. W dużym stopniu wiąże się ono z
faktem, iż działania ustawodawcze i obowiązujące w ich wyniku kodeksy prawne
mają charakter ułomny (wskażmy choćby luki w prawie czy kruczki prawne pozwalające na przedłużanie postępowania). W ten sposób uchylają się drzwi kłamstwa np. w procesie sądowym. Ten rodzaj kłamstwa sprowadza się do odwlekania sprawiedliwości, „do wyblaknięcia prawdy albo do zatarcia jej ostrości i jasności, a w rezultacie do zniwelowania samego sensu sprawiedliwości”43;
• kłamstwo jako zdrada prawdy swego powołania – dotyczy działań prawników dokonujących „łamania prawa w majestacie prawa”, realizujących prawo
w celu służenia wartościom negatywnym (np. negacji praw człowieka). „Zysk –
to wartość najczęstsza, dla której prawnicy zdradzają swój etos zawodowy.
Związani rozmaitymi koteriami albo dla kariery poświęcają prawdę swego powołania. Bywa też, że na pierwszym planie stawiają bardziej szlachetne wartości,
takie jak przyjaźń […] czy rodzina, które przeniesione w sferę wymiaru sprawiedliwości jako kryteria pełnienia funkcji prawnej (np. orzekania o winie lub wyroku) prowadzą do zdrady prawa”44. W ten sposób, podmioty mające stać na straży
prawa i sprawiedliwości stają się sugestywnym wzorem postępowania dla pozostałych członków społeczeństwa, powielających w swojej aktywności „przykłady
płynące z góry”.
Jakie są konsekwencje kłamstwa w najbardziej ogólnym wymiarze stosunków społecznych? Badacze problemu podkreślają, iż kłamstwo odgrywa „destrukcyjną rolę w życiu społecznym. Kłamstwem posługują się niektórzy politycy, jego najbardziej częste formy to: głoszenie półprawd, selektywne mówienie
prawdy, przemilczanie prawdy, natrętna propaganda, przesadne obietnice wyborcze, monopol informacyjny, dezinformacja”45. T. Czeżowski jako przykład kłamstwa rozpowszechnionego w dziedzinie polityki przywołuje (jakże częste dzisiaj)
42

W. Chudy, op. cit., s. 429.
Tamże, s. 430.
44
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przyjęcie obcej sobie ideologii dla osiągnięcia pożądanych funkcji i korzyści
politycznych przez danego człowieka46. Jak wiemy, w oczach opinii publicznej
traci on społeczny szacunek i zaufanie, jest bowiem „spadochroniarzem” uaktywniającym się zgodnie z rytmem wyznaczonym przez kalendarz wyborczy. W
dalszej perspektywie, społeczny brak szacunku i zaufania, jako efekt mechanizmu generalizacji, zaczyna obejmować całą elitę polityczną danej wspólnoty.
Jeśli podsumujemy skutki wyżej przywołanych kłamstw obecnych w dziedzinie
polityki i prawa, wydaje się, iż nie będzie błędem stwierdzenie, że zasadniczy charakter relacji publicznych oraz ogólny obraz rzeczywistości oparty na różnorodnych
typach zakłamania bardziej zbliża się do mitu niż do prawdy. W najmroczniejszych
scenariuszach pisanych przez znawców problemu odnajdujemy tezę, zgodnie z którą
kłamstwo wywierać będzie coraz silniejszy negatywny wpływ na całokształt ustroju i
politycznej organizacji danej społeczności. Stąd w pracach poświęconych temu zagadnieniu pojawia się pojęcie zakłamania społecznego „czyli takiego fenomenu,
kiedy całe połacie społeczne – środowiska, rodziny, narody – doprowadzają się do
życia w kłamstwie. Kiedy na skutek utraty kontroli nad grą społeczną […] tracą
świadomość tego, że kłamią, czyli żyją w złej wierze. Popadają w rodzaj autokłamstwa nie tylko w aspekcie indywidualnym, lecz i w wymiarze zbiorowym”47. Nie
należy przy tym zapominać, iż wyżej wskazane niekorzystne implikacje kłamstwa
wpisują się następnie w szersze procesy postępującej fragmentaryzacji życia społecznego. Jak stwierdza ks. Z. Waleszczuk, charakteryzując realia współczesnej egzystencji, „w sytuacji szybkich i istotnych zmian następuje silne poczucie życia w
świecie fragmentów dawnej rzeczywistości i odczuwanie boleśnie <<luk>> między
nimi, których nie jesteśmy w stanie zapełnić […] Jest to stan chaosu i dysharmonii
[…] zanika dziś świat jako jednolity system stosunków […] Władza staje się nieobliczalna a obywatele nie czują się już gospodarzami w swoim domu”48. W ten sposób
otwiera się droga do stanu alienacji oraz anomii społecznej. Skuteczne przeciwdziałanie powyższym procesom stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań, jakie wiążą
się z egzystencją jednostki i społeczeństwa we współczesnych czasach.
Uwagi końcowe
Zmierzając do konkluzji naszych rozważań przywołajmy po raz ostatni słowa
T. Czeżowskiego, który obserwując świat społeczny i podmioty go tworzące,
wskazywał, że człowiek (często świadomie) oddalając się do prawdy, dobra i
piękna, sięgając po kłamstwo, poszukuje „łatwego powodzenia w życiu, przyjemności, rozgłosu i hołdów, a uzyskawszy je doznaje rozczarowania: co wyda-
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wało się cenne jako cel dążenia, z bliska okazuje się bez wartości”49. Kłamstwa,
przynoszące doraźne korzyści – o których wspomina autor Filozofii na rozdrożu
– w ostatecznym rozrachunku maskują tylko aksjologiczną pustkę w jakiej funkcjonuje kłamiący podmiot. Gdy brakuje fundamentu prawdy, procesy kształtowania sensu i wartości życia zarówno jednostki, jak i społeczeństwa, nie mogą
prowadzić ku satysfakcjonującym rezultatom.
Streszczenie
Autorka tekstu stawia sobie za cel próbę interpretacji wybranych wątków filozoficznej refleksji T. Czeżowskiego w kontekście etycznych dylematów i wyzwań
współczesnego człowieka. Kształtowanie etycznego charakteru danego podmiotu nie
może odbywać się bez poszanowania prawdy, dobra i piękna jako wartości konstytutywnych dla naszej wspólnoty. Istota i znaczenie prawdy, problematyka kłamstwa i
kłamania, stanowiące przedmiot analiz T. Czeżowskiego, sytuują się w sferze aktualnych, niezwykle istotnych tematów dla badaczy różnorodnych aspektów egzystencji i rozwoju jednostki oraz całego społeczeństwa. W poniższych rozważaniach
szczególną uwagę poświęcono typologiom kłamstw rozpowszechnionych we wszelkich obszarach życia zbiorowego oraz ich konsekwencjom społecznym.
Summary
Author of text aims to attempt the interpretation of selected topics of
philosophical reflection T. Czezowski in the context of ethical dilemmas and
challenges of modern man. Forming ethical character of the entity cannot be
done without respect for truth, goodness and beauty as a constitutive value for
our community. The essence and importance of truth, the problems lies and
lying, which are the subject T. Czezowski’s analysis constantly situated within
the current, highly important topics for researchers of various aspects of the
existence and development of the individual and society. In these considerations,
particular attention devoted to the typology of lies disseminated in all areas of
public life and their social consequences.
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Grażyna Stanek-Czerny
Współczesny młody katolik nie tylko w szkole
Wstęp
Okres młodości jest (…) czasem szczególnie intensywnego odkrywania
ludzkiego "ja" - i związanych z nim właściwości oraz uzdolnień. Stopniowo i
sukcesywnie odsłania się przed wewnętrznym widzeniem rozwijającej się osobowości młodzieńczej lub dziewczęcej owa specyficzna, poniekąd jedyna i niepowtarzalna - potencjalność konkretnego człowieczeństwa, w którą wpisany jest
jakby cały projekt przyszłego życia. Życie rysuje się jako realizacja owego projektu: jako "samourzeczywistnienie"1.
Tematem poniższego artykułu jest próba spojrzenia na młodzież chrześcijańską jako osobną grupę społeczną, która współcześnie wyodrębnia się z ogółu
młodego społeczeństwa stając w opozycji do obecnych trendów młodzieżowych.
Pewien znajomy ksiądz powiedział , że dzisiaj chłopcy muszą okazać się wielkim
heroizmem, by być ministrantem i służyć do mszy, gdy patrzą na niego koledzy
ze szkoły. Podobną odwagę wyraża odmowa pójścia ze znajomymi do baru w
piątek Wielkiego Postu, lub przyznanie się publicznie, ze co niedzielę uczęszcza
się na mszę świętą bez odgórnego, rodzinnego przymusu. Młody katolik bywa
mdły, szary, bez wyrazu, taki zakamuflowany w wyniku słabej formacji, braku
duchowych autorytetów, lub po prostu ze strachu przed ośmieszeniem. Będąc
karmionym pop-papką która serwuje mu Internet, kultura muzyczna, filmowa i
literatura opierające swój sukces na wywoływaniu silnych emocji lub przeciwnie- na braku jakichkolwiek przemyśleń, bawiące się bzdura i pustosłowiem,
nastolatek staje się bezbronny. Jeśli udział we mszy świętej kojarzy mu się z
nudnym obowiązkiem, a otaczający go katolicy nie stają się przykładami realizacji wiary we własnym życiu, wybór oferty „ze świata” staje się oczywistym.
Rozterki i niepokoje egzystencjalne są typowe dla większości młodzieży, która
odczuwa potrzebę kierowania swoim życiem, pragnie mieć określone cele. Krytyczny stosunek do otoczenia, tak znamienny w okresie dorastania, negacja rzeczywistości, były i są wyrażane przez młodzież w uczestnictwie i tworzeniu nowych grup o charakterze podkultur będących miejscem azylu z możliwościami
uzewnętrznienia buntu, protestu i innych odmiennych zachowań2. W badaniach
socjologicznych w Stanach Zjednoczonych badacze wprowadzili zupełnie odmienne rozumienie subkultury. Subkulturą nazywano grupę etniczną, religijną,
nawet zawodową. Mówiło się o subkulturze czarnoskórych lub latynoskich
mieszkańców Ameryki, subkulturze wyznawców różnych odłamów wiary chrze1
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ścijańskiej czy subkulturze maklerów giełdowych, idąc dalej także o subkulturze
uczniów czy harcerzy. W takim ujęciu subkultura jest segmentem kultury i nie
podlegałaby wartościowaniu na lepsze - gorsze, niższe - wyższe. Dopiero w latach 60-tych terminem subkultury zaczęto określać zjawiska kultury młodzieżowej, jednak w definicji nie wskazywano na żadne specyficzne cechy danej grupy.
Aby podkreślić różnice pokoleniowe i wynikający z nich konflikt zrozumienia
międzypokoleniowego w relacjach młodzież a ich rodzicami i wychowankami
reprezentującym utrwalone społecznie normy, zwyczaje, wartości zaczęto używać terminu kontrkultura. Kultura alternatywna natomiast jest kategorią ponadczasową, nie dotyczącą różnic wiekowych, która wzbogaca szeroko pojętą , europejską kulturę o zapomniane lub obce wzorce. Członkowie kultury alternatywnej nie tylko sprzeciwiają się wzorcom powszechnym, ale wprowadzają w życie
innowacje, które z czasem mogą zostać przejęte przez społeczeństwo. Wymienić
tu należy niektóre najbardziej rozpowszechnione grupy subkultury charakterystyczne dla obecnej polskiej przestrzeni społecznej:
Subkultura emo: powstała w Stanach zjednoczonych jako reakcja na konsumpcyjny i powierzchowny styl życia raperów. Sprzeciw ten objawił się przede
wszystkim w modzie- schludne, obcisłe ubrania, makijaż oraz zadbane, farbowane fryzury będące zaprzeczeniem luźnego, ulicznego wyglądu gangsterów. Emo
stanowi swoiste połączenie mrocznego wizerunku i głębokiej duchowość z krytycznym podejściem do świata, poczuciem braku sensu życia. Niektóre elementy
emo, jak np. wegetarianizm, abstynencja od alkoholu i tytoniu oraz wyzbycie się
agresji nawiązują do światopoglądu straight edge, jednak nie zawsze się z nim
utożsamiają. Ruch emo zawiera pewne cechy XIX-wiecznej filozofii romantycznej, takie jak silne akcentowanie uczuć i emocji, nastawienie na przeżycia wewnętrzne, indywidualizm. Dlaczego ruch ten stal się tak popularny wśród polskiej młodzieży? Współczesna popkultura wywołuje w młodych ludziach chyba
równie wiele frustracji, ile ich powodował biegunowo od niej różny purytanizm.
Mówi im, że każdy z nich ma być królem życia i doświadczać hiperwrażeń. Nie
precyzuje jednak, na czym polega bycie królem życia i doświadczanie hiperwrażeń. Lub raczej zdaje się twierdzić, że stany te są zawsze takie same, podczas
gdy w istocie są one – o ile w ogóle można ich doznać – w najwyższym stopniu
indywidualne. . Popkultura udaje jednak, że można obejść tę nieobecność i zaserwować konsumentom ekstazę instant. Przekaz popkultury jest sprzeczny także
i w tym, że głosi: „bądź jedyny w swoim rodzaju, ale jednocześnie bądź taki jak
wszyscy”. Tak kończy się praca bezwzględnego wyzwalania podmiotowości3.
Emo to także introwertyczny bunt przeciw światu, skłonność do okazywania –
najczęściej negatywnych – emocji, to rozmyślania o śmierci i samobójstwie. Emo
doradzają sobie, jak popełnić samobójstwo i jak pokonać lęk przed bólem i
krwią. Emo również jawnie manifestują swoją orientację seksualną – często
twierdzą, że odczuwają pociąg do obojga płci. Ich wygląd jest infantylny, często
3
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wzorowany na japońskich kreskówkach manga połączonym ze stylem stylu
punk. Charakterystycznymi elementami stylizacji są symbole śmierci i ból ( kolor czarny, ćwieki, czaszki) idące w parze z gadżetami przypominającymi dziecięce ozdoby.
Subkultura gotycka (Gothic) : powstała na przełomie lat siedemdziesiątych i
osiemdziesiątych ubiegłego wieku z ruchu post-punk, do Polski dotarła na początku obecnego wieku. Jest związana z tak zwaną muzyką gotycką wywodzącą
się z nurtu cold wave. Gotycki klimat buduje się wokół zainteresowania okultyzmem, literaturą fantasy, sztuką, wampiryzmem, mitologią nordycką czy słowiańską. Fascynacje te powiązane są często z neopogaństwem oraz gnozą Goci
interesują się etosem średniowiecznego rycerstwa, wojny, heroicznej śmierci,
mistycyzmem, przepowiedniami apokaliptycznymi, magią i parapsychologią.
Najważniejszym w przypadku większości subkultur jest muzyka, zróżnicowana
w przypadku gotów, oraz charakterystyczny strój, na który składają się klasyczne
stroje inspirowane średniowieczem czy dziewiętnastym wiekiem (rozkloszowane
suknie, koszule z żabotami, gorsety, długie, skórzane płaszcze, gdzie dominuje
czerń z dodatkiem czerwieni i fioletu. Inni wolą krzykliwe, kolorowe, futurystyczne kreacje. Makijaż stosują przedstawiciele obu płci, twarz jest blada, niemalże biała, usta krwistoczerwone, obrys oczu ciemny, czarne paznokcie, włosy
raczej czarne (choć bywają też blond, czy rude) najczęściej raczej długie. W popularyzacji gotyku w Polsce dużą rolę odegrał dziennikarz Programu III Polskiego Radia Tomasz 'Nosferatu' Beksiński. Dla polskich gotów ważnym wydarzeniem jest coroczny festiwal Castle Party organizowany na zamku w Bolkowie.
Subkultura cyber: ściśle związana jest z gothic, zrodziła się z pędu za nowoczesnością i komputeryzacją. Nazwę cyber czy też popularny jej synonimom
cybergoth (cybergotyk) nadano młodzieżowej grupie interesującej się zarówno
gotykiem jak i elektroniką. W Polsce nie ma jeszcze klubów przystosowanych
specjalnie dla tej subkultury są jednak organizowane cykliczne imprezy muzyczne. Cybergotyk należy postrzegać na dwóch płaszczyznach, muzycznej, jako
afirmację ciężkich, mrocznych, bitowych uderzeń kojarzących się z postępem
technologicznym, oraz modzie, wywodzącej się z siostrzanego trendu gothic.
Clubbing: subkultura ta oznacza szeroką ofertę współistnienia grupy ludzi
związanej podobnymi zainteresowaniami, wzorcami, wartościami, choć zjawisko
clubbingu dla ogółu społeczeństwa oznacza modę zawartą w preferowanych
„uniformach”, w tym także rodzaj muzyki techno. „Być” w tym przypadku oznacza często „mieć”. Klubowicze to ludzie pracoholicy. Przepracowanie stres z nim
związany odreagowują we wspólnych, klubowych spotkaniach weekendowych,
jest to pewien substytut relaksu psychoterapii.Trudno jednoznacznie stwierdzić
czy zjawisko clubbingu wynika jedynie z problemów egzystencjonalnych jednostek czy z „uwiedzenia” propozycjami wszechobecnej reklamy. W aspekcie potocznym, to jedynie forma spędzania czasu. Klubowicze, bawiąc się przy dźwiękach techno, rave, house nie narzekają na problemy ustrojowe, zarabiają znacznie więcej niż ich rodzice zatrudnieni kiedyś w państwowych firmach.. Stały
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motyw ich filozofii to bycie lepszym od pozostałych: szalikowców, skinów, blokersów. Subkultura clubbingu łączy ludzi, którzy nie chcą z polityką mieć wiele
wspólnego, głównym aspektem życia jest zarabianie i wydawanie, zawodowa
satysfakcja i hedonizm. Odrzucają wszelką ideologię, która kojarzy im się z manipulacją. Jako odbiorcy mediów, starają się wyjść poza unifikujące formy przystosowania.
We współczesnej cywilizacji pojawiają się nowe subkultury, które nazwać
można medialnymi. Dominującą rolę odgrywają w nich multimedia, zwłaszcza
Internet. Współczesne, interaktywne systemy informacyjne zrywają dotychczasowe kanony porozumiewania się. Internauci posiadają więc znacznie większą
swobodę programowania spotkań z osobami, które podzielają ich zainteresowania. Poruszanie się w wirtualnej rzeczywistości staje się formą przygotowania do
życia w społeczeństwie postmodernistycznym, zdominowanym przez kulturę
informacyjną. Grupy subkultur medialnych to przykładowo.
Maniacy cyberprzestrzeni: osoby zafascynowane osiągnieciami technicznymi, szczególnie Internetem. Cyberprzestrzeń staje się miejscem ich samorealizacji, poszukiwania wartości osobowych i kreacji sztucznych relacji społecznych.
Tworzą rodzaj wspólnoty (cyberwięzi, cyberroles), która w przestrzeni internetowej transformuje wspólnoty realne. Ta cybernetyczna grupa wyłamuje się z
jakichkolwiek ram „hegemonii” rodzicielskiej czy szkolnej. Dominacja elektronicznych form komunikowania się eliminuje kulturę żywego słowa. Młodzież
uzależniając się od przebywania w rzeczywistości cyberprzestrzeni traci kontakt
ze światem realnym. Można powiedzieć, że powstała nowa subkultura sieciowa,
której członkowie posługują się sobie tylko znanym językiem techniki, znają się
tylko wirtualnie, specjalizują się w określonych dziedzinach, przykładowo grach
strategicznych. Idąc dalej stwierdzić można, że gracze komputerowi stanowią
podgrupę tej subkultury. W wyniku dużej popularności gier w których dominuje
wysoki poziom agresji, przemoc osiąga pozycję rozrywki masowej. Gracze spotykają się nie tylko przed ekranem komputera osobistego lecz coraz częściej na
ogólnokrajowych lub międzynarodowych eventach. Budują między sobą swoista
hierarchię. Interaktywny charakter gier komputerowych pełni ważną rolę w kreacji świata wzajemnych powiązań. Zachodzi on między innymi poprzez mechanizm identyfikacji polegający na wcielaniu się we właściwości osobowe ekranowego bohatera. W wyniku modelowania następuje uczenie się agresji, która często warunkuje ostateczny efekt – bycie zwycięzcą.
Grupą wzbudzająca największe obawy szczególnie w środowiskach chrześcijańskich są sataniści. Jakkolwiek w przypadku wymienianych wcześniej subkultur społeczeństwo może postrzegać w nich jedynie bunt i alternatywne formy
ekspresji wizualne, o tyle satanizm wywołuje autentyczne poczucie zagrożenia.
Jeszcze do niedawna uważany był w Polsce za subkulturę, obecnie, podobnie jak
na zachodzie jest określony jako sekta czy ruch kulturowy. Niektórzy badacze
uznają, że trudno jest przedstawić spójnie ideologię satanistów polskich. Sugerują podział na satanizm intelektualny i podwórkowy. Pierwszy sięga do tradycji
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ruchów satanistycznych na Zachodzie, opiera się w swej działalności na pismach
i książkach prezentujących tę ideologię. Częstym sposobem ekspresji postaw
satanistycznych jest w tym przypadku szeroko rozumiana twórczość artystyczna.
Natomiast satanizm podwórkowy z reguły charakteryzuje się ubogą wiedzą na
temat ideologii i historii satanizmu, funkcjonuje on na granicy prawa, czy nawet
przekracza je (dewastacja cmentarzy, profanacja nagrobków, czy znęcanie się
nad zwierzętami)4. Ruchy satanistyczne stały były w opozycji wobec doktryny
chrześcijańskiej. W Polsce subkultura pojawiła się po 1984 roku na fali popularności zespołów speed- , black- i deathmetalowych. Funkcje rytualne przejmują
koncerty, sataniści występują w czarnych skórzanych strojach, na szyi noszą
odwrócony krzyż, znakiem rozpoznawczym jest też podniesiona w górę pięść z
dwoma wystawionymi palcami. Symbolem tej sekty jest tzw. "pieczęć Baphometa": głowa kozła wewnątrz odwróconego pentagramu (gwiazdy pięcioramiennej),
wpisanego w okrąg; ponadto na zakończeniach ramion gwiazdy znajduje się pięć
liter hebrajskich i całość jest wpisana w jeszcze jeden okrąg. Motywy skłaniające
ludzi do udziału w grupach satanicznych bywają bardzo różnorodne. Należą do
nich: przekonanie, że można tą drogą osiągnąć różne korzyści materialne, także
kosztem innych; chęć kontestacji społeczeństwa przez sprzeciwienie się w sposób wyzywający przyjętym obyczajom i zasadom; chorobliwy pociąg do tego, co
budzi lęk i przerażenie, wynikający być może z podświadomej potrzeby uwolnienia się od własnych fobii; gwałtowna reakcja na urazy doznane w przeszłości,
czasem nawet w dzieciństwie; próba zdobycia szczególnych mocy, które - jak się
uważa - można uzyskać dzięki tajemnej wiedzy albo udziałowi w określonych
obrzędach; zboczenia seksualne, które każą szukać zaspokojenia w anormalnych
praktykach o charakterze tajemnym i obrzędowym5.
Rastafarianie (rastamani): Ruch powstał na Jamajce w drugiej połowie lat
60-tych,w Europie sekta zdobyła duży rozgłos, ale Polska jest jedynym krajem,
w którym istnieje ruch białych rastafarian. Pojawili się w latach 80-tych wraz z
muzyką Boba Marleya.Ideologia rodzimego rastafarianizmu atakuje głównie
sfery moralne rzeczywistości. Światu zła przeciwstawiają oni swoją kulturę: muzykę, styl życia. Nie piją alkoholu, zwracają uwagę na dietę ( preferują wegetarianizm), uprawiają medytację i jako środka w niej pomocniczego używają marihuany Charakterystycznym strojem są długie, kolorowe galabije, w których dominują kolory czerwony, żółty i zielony. Szczególnie istotna jest fryzura, tak
zwane dready, czyli długie włosy skręcone w wąskie pasma których się nie rozczesuje. Ludzie Rasta z natury są spokojni i bezkonfliktowi, w przeciwieństwie
do skinheadów czy dresiarzy. Pierwsi ostrzyżeni na łyso, ubrani w stroje robocze,
wysokie, ciężkie buty, kurtki wojskowe. Skinheadzi często utożsamiają się z
ruchami, które preferują kult siły, między innymi z organizacjami neofaszystow4
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skimi. Ze szczególną agresywnością głoszą poglądy rasistowskie. Swastyka i
inne narodowosocjalistyczne emblematy są dla nich symbolem identyfikacji ze
skrajnie prawicowymi ideałami rasistowskimi. Ideologia ruchu to jawna agresja,
będąca negacją wszelkich norm humanistycznych ideałów. Większość rodzimych
skinów to młodzież, która weszła w konflikt z prawem, lub przestępstwa popełnili członkowie ich rodzin.
Mirosław Pęczak6 przeprowadzając swoja badania na temat subkultur, definiuje grupę subkulturową jako: „względnie spójną grupę społeczną, pozostającą
na marginesie dominujących w danym systemie tendencji życia społecznego,
wyrażającą swoją odrębność poprzez zanegowanie lub podważanie utrwalonych
i powszechnie akceptowanych wzorów kultury”. Młodzież w grupie subkulturowej zyskuje poczucie odrębności od otoczenia, w której nie jest akceptowana:
zyskuje poczucie własnej wartości i wzorce zachowania, które są pozytywnie
oceniane przez rówieśników. Grupa daje im poczucie bezpieczeństwa i poparcia,
możliwość nawiązania ścisłych związków emocjonalnych z innymi, normy obowiązujące w grupie określają dokładnie, jaki powinien być młody człowiek i jak
powinien się zachowywać, redukując tym samym problemy i trudności związane
z samookreśleniem siebie. Grupa subkulturowa jest zjawiskiem kojarzonym negatywnie, lecz opis powyższy niesie w sobie szeroko pojęte znaczenie sensowności łączenia się młodzieży w grupy jakiegokolwiek charakteru. Jeśli jednak młody człowiek odnajdzie siebie w społeczności katolickiej zbudowanej na gruncie
ewangelizacji, duchowej formacji i moralnego wsparcia zaczyna w niej istnieć,
pragnie być jej aktywna cząstką będąc jednocześnie kimś o zarysowanej własnej
odrębności. Młodzi pragną tworzyć grupy które dają im poczucie jakiejś przynależności, bycia zrozumiałym i potrzebnym. Według teorii rozwoju poznawczego
Jeana Piageta jednostka do jedenastego roku życia nie potrafi myśleć abstrakcyjnie, podporządkowuje się wyuczonym nawykom. Obok podporządkowywania
się normom dokonuje się jednak przejmowanie wzorów zachowania na drodze
naśladownictwa. Niewątpliwie dzieci przyswajają sobie na tej drodze wiele nawyków charakterystycznych dla własnej kultury dużo wcześniej, nim są one w
stanie zrozumieć zwerbalizowane normy tej kultury7.
We wczesnym dzieciństwie człowiek nie potrafi jeszcze rozwijać uczuć wyższych. Wiek buntu jest eksplozją tychże uczuć, rodzą się rozważania etyczne,
dzieci rozwijają umiejętność logicznego, dedukcyjnego postrzegania rzeczywistości, stąd młody człowiek zauważa rozbieżność między nakazami dorosłych
natury moralnej a ich przestrzeganiem. Młodzi budują swoje pojęcie o otaczającym świecie na podstawie osobiście zebranych i przetworzonych informacji jako
jednostki odnajdujące siebie w obrębie pewnej kultury, w skład której zachowania ludzkie podporządkowane wspólnym społecznym wzorom i modelom. Cechą
społecznych nawyków jest zdolność generalizowania reakcji odnoszonych do
6
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pewnego typu podniet, do typu sytuacji życiowych. Dziecko, uczące się jeść
zgodnie z obyczajami własnej kultury, przyswaja sobie pewien ogólny wzór zachowania, określanego czasami mianem „dobrych manier przy stole", który potrafi stosować w różnych okolicznościach, niezależnie od miejsca, rodzaju spożywanego posiłku, otoczenia. Kulturowe zachowanie człowieka układa się w
szereg podobnych wzorów przyswojonych w procesie socjalizacji8.
Zatem każdy młody człowiek potrzebuje grupy, która umożliwiłaby mu zrealizowanie potrzeby przynależności, akceptacji i uznania, szuka grupy, która sam określa jako autentyczną. Nie mogą więc należeć do takich grup zespoły formalne, tworzone dla młodzieży przez dorosłych, przykładowo szkolne koła zainteresowań. A
młodzi katolicy? Jak powiedział św. Jan Bosko „Kiedyś mogło wystarczyć zjednoczyć się w razem w modlitwie. Dzisiaj przy wielu ośrodkach zepsucia, działających
przede wszystkim na szkodę młodzieży, tak dziewcząt jak i chłopców, sztuką jest
zjednoczyć się razem w działaniu…” Można rzec, że obecnie wyznający wiarę w
Chrystusa schodzą ponownie do katakumb. Lecz odnosi się wrażenie, że czynnik
znikania powszechności głośnego przyznawania się do Jezusa jest dla wielu jednostek bodźcem do głośnego opowiedzenia się za Kościołem. I w Europie, której cywilizacja nierozerwalnie związana jest z tradycja chrześcijańską, młodzi tworzą swoistą
chrześcijańska subkulturę stojąca w opozycji do galopującej sekularyzacji. Młodzi
jednoczący się w istniejących ruchach katolickich tworzą wspólnoty ludzi, wspierających się we wspólnych działaniach ewangelizacyjnych, charytatywnych czy społecznych. Są nietypowi w swej typowości, nienormalni w swej normalności. Chcą
też wizualnie wyróżniać się z tłumu. Noszą koszulki z chrześcijańskimi symbolami,
bransoletki, butony i inne gadżety. Wystarczy wejść na stronę internetowych sklepów madeinheaven.pl, mightygod.pl czy ars-apostoli.com.pl, które nie różną się
różnorodnością swojej oferty od sklepów np. dla wielbicieli heavymetalu. Przykładem rozpowszechnienia ewangelizacyjnej idei przy pomocy gadżetu może być ogólnopolska akcja „Nie wstydzę się Jezusa” której organizatorzy wzywają: „Stań do
walki z samym sobą! Ze wstydem i obojętnością. Opowiedz się za Jezusem i nakłoń
innych do wyznania wiary”. Coraz więcej ludzi pod wpływem ewangelizacji zorganizowanej przez grupę krakowskiej młodzieży nosi brelok z wygrawerowanym
krzyżem. W Polsce na przestrzeni ostatnich lat również zaczyna działać coraz więcej
inicjatyw promujących czystość. W Zabawie, w diecezji tarnowskiej, rodzinnej parafii błogosławionej Karoliny Kózkówny, która jako 16-latka zginęła w obronie czystości, zaczęto rozprowadzać pierścienie czystości z lilią. Do parafii tej corocznie
przybywa ponad grupa ponad 1,5 tysiąca młodych ludzi by modlić się o czystość
przedmałżeńską Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, które obrało sobie bł. Karolinę jako patronkę realizuje misję promowania czystości wśród młodzieży i rozprowadza pierścienie czystości. Wyznają wartość miłości opierającej się nie na instynkcie,
lecz uszanowaniu ludzkiej godności Popęd seksualny u człowieka ma naturalną tendencję do przechodzenia w miłość właśnie dlatego, że oba przedmioty różniące się
8
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swymi płciowymi właściwościami psychofizjologicznymi są ludźmi. Zjawisko miłości jest znamienne dla świata ludzi, w świecie zwierzęcym działa tylko instynkt
płciowy.9 Choć dzisiejsza kultura nachalnie zachęca do nieczystości, wręcz ja narzuca jako wymóg bycia akceptowanym w gronie rówieśników, cnota czystości nie jest
obca młodym ludziom a wielu pragnie zamanifestować swe, wydaje się, niemodne
obecnie poglądy nosząc symbol swoich postanowień. Nie powtarzają za światem, że
użyteczne jest to, co przynosi przyjemność, a wyklucza przykrość, że przyjemność
stanowi istotny symptom szczęścia człowieka. Co mówi obecny świat przesycony
duchem hedonizmu i utylitaryzmu? Wiadomo, że przyjemność sama przybiera różne
postacie i odcienie. Nie trzeba jednak na to zwracać zbyt wielkiej uwagi, ażeby afirmować jedne przyjemności jako duchowe czy wyższe, a inne - np. zmysłowe, cielesne, materialne - upośledzać. Dla utylitarysty ważna jest przyjemność jako taka, jego
bowiem spojrzenie na człowieka nie odkrywa w tym człowieku wyraźnej złożoności,
materii i ducha, jako dwóch współczynników tworzących jeden byt osobowy, który
całą swą specyfikę zawdzięcza właśnie duchowej duszy. Dla utylitarysty człowiek
jest podmiotem obdarzonym zdolnością myślenia oraz wrażliwością. Wrażliwość
czyni go żądnym przyjemności, a każe mu odsuwać przykrość. Zdolność myślenia
zaś, czyli rozum, jest człowiekowi dana po to, ażeby kierował swym działaniem w
sposób, który zapewni mu możliwe maksimum przyjemności przy możliwym minimum przykrości. Zasadę maksymalizacji przyjemności przy równoczesnej minimalizacji przykrości uważa utylitarysta za naczelną normę moralności ludzkiej, dodając
,że powinna ona być stosowana nie tylko jednostkowo, egoistycznie, ale i zbiorowo,
społecznie10. Ponieważ więc dziedzina seksualna tak łatwo bywa kojarzona z pojęciem "miłość", a równocześnie jest ona terenem ustawicznego ścierania się dwóch
zasadniczo różnych sposobów wartościowania i dwóch zasadniczo też różnych sposobów normowania: personalistycznego i utylitarystycznego, trzeba przeto dla przejrzystości całej sprawy wyraźnie stwierdzić, że ta miłość, która jest treścią przykazania w Ewangelii, łączy się tylko z normą personalistyczną, a nie z utylitarystyczną.
Dlatego też w obrębie normy personalistycznej trzeba szukać właściwych rozwiązań
dla moralności seksualnej, jeśli mają to być rozwiązania chrześcijańskie. Muszą się
one opierać na przykazaniu miłości11. Młodzi idący za głosem papieża-Polaka to
czynią, opierają swe decyzje właśnie na prawidłowej interpretacji tego przykazania.
Dzisiejszy młody człowiek ucieka od rzeczywistości, od historii, od obecności i siły słów, które oceniają wartość jego życia. Zamykając się przed osądem
prawdy, zatrzymuje się często na uprzedzeniach, nihilizmie, instynktowności i
braku odpowiedzialności w życiu rodzinnym i społecznym. Nauczanie Jana Pawła II, mając swoje podstawy antropologiczne, jest wciąż atrakcyjne, gdyż pozwala na miarę współczesnych czasów wypracować ujednoliconą, całościową wizję
bytu, rozwoju i wychowania człowieka. Wizja ta, wprowadzając człowieka w
9
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przestrzeń całej prawdy o nim samym, przeciwstawia się kulturze zwątpienia,
dehumanizacji, nihilizmu, egzystencjalnego cynizmu i synkretyzmu W wizji tej
nauka, technika i sztuka, pokój i sprawiedliwość, poznanie Boga i prawdziwa
religia, wiara, nadzieja i miłość, tradycja i współczesność nie wykluczają się
wzajemnie, ale się dopełniają12.
Abstrakt
Artykuł ukazuje charakterystykę subkultur młodzieżowych występujących
dla polskiej rzeczywistości społecznej ostatnich lat. Jako zjawisko stojące w opozycji do kultury alternatywnej przedstawiona jest obecność grup młodzieży
chrześcijańskiej, które w okresie silnego odwrócenia się i negacji chrześcijańskich wartości stają się jakby jedna z subkultur w Europie , kontynencie , który
zbudował i ugruntował swoją budowle na katolickich fundamentach. Rozterki i
niepokoje egzystencjalne są typowe dla większości młodzieży, która odczuwa
potrzebę kierowania swoim życiem, pragnie mieć określone cele. Młodzież katolicka, wsłuchująca się we wciąż aktualne nauczanie św. Jana Pawła II, nie jest
pozbawiona problemów związanych z wiekiem odnajdywania swojej osobistej
wartości i niezależności. Podobnie jak subkultury w wielu będące nośnikami
antywartości, chrześcijańska młodzież pragnie być widoczna i rozpoznawalna w
społeczeństwie, a realizuje to coraz częściej przez swoiste atrybuty czy akcje
ewangelizacyjne.
Summary
The article „How to express oneself in the youth environment. Contemporary
young Catholic not only at school.” Showins the characteristics of youth subcultures which appear in Polish social reality nowadays. As the phenomenon which
stands opposite to the alternative culture, the presence of groups of young Christians which in the period of a strong negations of Christian values become a kind
of one of subcultures in Europe, a continent which was built on Christian foundations. Dithers and angsts are typical for the majority of young people, they feel
the need to manage their life, want to have defined objectives. Young Catholics,
following intently still relevant teaching of St John Paul II, are not deprived of
problems connected with the age of finding own personal value and independence. Similarly to subcultures in many anti-values being carriers, Christian
young people want to be visible and recognizable in the society, and more and
more often fulfill this idea through specific attributes or evangelizing actions.
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Marcin Potyczka (PWT)
Św. Jan Chryzostom – sługa Słowa
„Wewnętrznym wymogiem poszukiwania Boga
jest […] kultura słowa; […]
w pragnieniu Boga zawiera się miłość kultury literackiej,
umiłowanie słowa, jego zgłębianie w każdym wymiarze” 1.

Wstęp
Chrześcijaństwo jest religią słowa – religią Logosu2. Chrześcijanie są w
szczególny sposób zobowiązani do umiłowania i zgłębiania słowa. Wzorem w
wypełnianiu tego zadania może być św. Jan Chryzostom. Już samo określenie
św. Jana przydomkiem „Złotousty” wskazuje na jego szczególne oddanie posłudze słowu. Ks. Arkadiusz Baron rozpoczynając 18 tom serii pt. „Źródła Myśli
Teologicznej”, który składa się z przetłumaczonych Homilii na Ewangelię według św. Mateusza, tak wyjaśnia przydomek św. Jana: „Złote usta, a nie pałace
ani pierścienie; usta otwarte na Prawdę nie podlegającą korozji ani korupcji, a nie
pełne wody, która by je zamykała i pobudzała nadętość; usta na służbie Miłości,
a nie służalcze wobec własnych zachcianek i egoizmu – oto treść przydomku
Złotousty, nadanemu Janowi z Antiochii jako wyraz wdzięczności i uznania za
posługę Słowu oraz pewnej formy przeprosin za sponiewieranie, jakiego doznał
ze strony tych, którym Ewangelię głosił”3. Niewątpliwie Chryzostom był duchownym, który bezkompromisowo rozprawiał się ze wszystkim, co było
sprzeczne ze słowami Pisma Świętego. Szukał prawdy i chciał, aby ludzie wokół
niego również żyli w prawdzie Ewangelii. Nie miało znaczenia, czy słowa swe
kierował do powierzonych mu wiernych, czy do osób sprawujących władzę. Od
wszystkich, ale przede wszystkim od siebie, wymagał życia zgodnego z wymaganiami Wcielonego Słowa – Jezusa Chrystusa.
1. Znaczenie słowa w życiu sw. Jana Chryzostoma
Nie potrzeba tu opisywać dokładnego biogramu Chryzostoma. Zwrócę jedynie uwagę na te elementy biografii Świętego, które potwierdzają tezę, mówiącą o
jego szczególnej trosce o słowo. Wspomnieć więc należy o pobieraniu przez
1

Benedykt XVI, Przemówienie, Paryż, 12.09.2008, cyt. za: J. Szymik, Theologia Benedicta, t. II, Katowice 2012, s. 5.
2
Zob. Teologia Logosu wg Josepha Ratzingera/Benedykta XVI: J. Szymik, dz. cyt., s.
12-129.
3
A. Baron, Twórcza przygoda spotkania ze Złotoustym, [w:] Jan Chryzostom, Homilie
na Ewangelię według św. Mateusza, cz. I: Homilie 1-40, przekł. J. Krystyniacki, rewizja
przekł., oprac. tekstu i przypisy A. Baron, uwspółcześnienie tekstu E. Buszewicz, Kraków 2002, s. 5.
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niego nauki retoryki u jednego z największych retorów pogańskich ówczesnego
świata – Libaniusza. Chryzostom dokładał wszelkich starań, aby poznać wszystkie tajniki poprawnej i zachwycającej wymowy. Jako retor był tak doskonały, że
jego nauczyciel Libaniusz widział w nim swojego następcę: kiedy leżąc na łożu
śmierci odpowiadał na pytanie, kto ma po nim objąć katedrę retoryki, wskazywał
na Jana dodając: „o ile go jeszcze nie zagarnęli dla siebie chrześcijanie”4.
Chrześcijanie faktycznie zagarnęli dla siebie Jana. Palladiusz – biograf Jana
– pisze o zwrocie umysłowym Chryzostoma. Antiocheńczyk zbuntował się przeciw Libaniuszowi, ponieważ nie mógłby być, tak jak jego nauczyciel, specjalistą
„napuszonego gadulstwa” i „stając się dojrzałym intelektualnie mężczyzną, zakochał się w świętych studiach”5. Już od najmłodszych lat nie chciał więc Chryzostom wykorzystywać zdobytej wiedzy i talentu krasomówczego w celu głoszenia pustych, choć może pięknych mów, wolał raczej używać danego mu talentu
do wyjaśniania Pism i przez to prowadzenia innych do zbawienia.
Mając 20 lat, Chryzostom przyjął chrzest, po czym przez trzy lata był pomocnikiem u boku biskupa Antiochii Melecjusza, zostając następnie lektorem6.
Przywoływany już Palladiusz zapisał, że po tych wydarzeniach Chryzostom
zwracał szczególną uwagę na wypowiadane słowa. Biograf Jana wyrażał przekonanie, że nie jest prawdopodobne, by „od chwili chrztu Jan kiedykolwiek przeklinał albo zmuszał innych do wypowiadania przekleństw, kiedykolwiek mówił
źle o innych, kłamał, złorzeczył lub tolerował frywolne rozmowy” 7. Na początku
381 r. Chryzostom został wyświęcony na diakona. Nie mógł jeszcze wprawdzie
wygłaszać kazań, a swoją pracę w dużej mierze wykonywał poza świątynią, ale
podczas Mszy recytował modlitwy wstawiennicze; brał także udział w nauczaniu
katechumenów8. Jako diakon doskonalił swój retoryczny warsztat pisząc liczne
dzieła, takie jak np. dwie apologie: Przeciw Julianowi i poganom, czyli Księga ku
czci św. Babylasa, Przeciw Żydom i poganom, że Chrystus jest Bogiem, rozprawy: O skrusze, Do ascety Stagiriusza dręczonego przez diabła, pisma o małżeństwie i celibacie: O dziewictwie, Do młodej wdowy, O niezawieraniu ponownego
związku9.
Chryzostom był, od włożenia rąk biskupa Flawiana w 386 r., kapłanem w
Antiochii, a w 397 r. został biskupem Konstantynopola. W sakramencie kapłaństwa widział Chryzostom wielką godność, która wypływa przede wszystkim ze
sprawowania Eucharystii – kiedy to człowiek zyskuje władzę większą od aniołów czy archaniołów, ponieważ może w swych dłoniach trzymać samego Chry-

4

J.N.D. Kelly, Złote usta Jan Chryzostom – asceta, kaznodzieja, biskup, przekł. K.
Krakowczyk, przekł. przejrzała i poprawiła M. Cielecka, Bydgoszcz 2001, s. 20.
5
Tamże, s. 27.
6
W Kościołach Wschodnich najniższy stopień duchowny. J.N.D. Kelly, dz. cyt., s. 35.
7
Tamże, s. 28.
8
Tamże, s. 49-50.
9
Tamże, s. 47-64.
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stusa, który zstępuje na ołtarz na słowo kapłana10. Pierwsze kazanie wygłosił w
dniu święceń kapłańskich. Mówił w nim o wielkim darze przyjętego sakramentu
i zastanawiał się, czy wydarzenia związane z przyjęciem prezbiteratu przez
„skromnego młodzieńca” nie są przypadkiem snem, lecz dzieją się naprawdę 11.
Prosił następnie słuchaczy o modlitwę za niego, aby mógł bez bojaźni zabrać
głos i spełnić żądanie zebranych, dotyczące pięknego przemówienia. Jeżeli wygłoszone podczas święceń kapłańskich, pierwsze kazanie, można nazwać programowym, to z pewnością znamienna pozostaje prośba Złotoustego Kaznodziei,
aby zebrani wokół przemawiającego błagali Boga o dar wymowy dla niego, aby
zawsze pozostał „nauczycielem chrześcijańskiej prawdy” 12. W dalszej części
kazania Chryzostom zaznacza, że pierwsza mowa powinna być dziękczynieniem
przede wszystkim Temu, który darował mu język i mowę, czyli Panu. Nie tylko
pierwociny pola czy winnic należy oddać Bogu, o wiele milsze są Mu pierwociny mowy, ponieważ mówią o świętości duszy i prawym sumieniu, jak bujne kłosy i winogrona zawdzięczają swój wygląd nawadnianiu i trosce robotników13. Już
więc w pierwszym swoim kazaniu św. Jan prosił zebranych, aby kierowali modlitwy do Boga o dar wymowy dla niego, aby zawsze nauczał prawdziwej wiary i
w ten sposób prowadził innych do Boga. Jest to symptomatyczny przykład zabiegów Kaznodziei, aby jego mowa zachwycała słuchaczy, aby przez „głupstwo
głoszenia słowa zbawić wierzących” (1 Kor 21). Fides ex auditu – to z pewnością jeden w wyznaczników posługi św. Jana, a dowodem na poparcie tej tezy,
10

Jan Chryzostom, O kapłaństwie, z grec. przetłum., dał wstęp i objaśnienie W. Kania, Poznań 1949, s. 44-45: „Może chcesz jeszcze z innego cudu zobaczyć wielkość świętej ofiary? Wyobraź sobie Eliasza, dokoła wielki tłum i ofiarę na kamieniach! Wszyscy w
ciszy i milczeniu – tylko prorok się modli. Nagle ogień spada z nieba na ołtarz (1 Krl 18,
38). Dziwne to wszystko i przerażające! Przenieś się myślą stamtąd do tego, co się tutaj
dzieje, a zobaczysz rzeczy przechodzące wszelkie zdumienie. Bo stoi tu kapłan, który już
nie ogień, ale Ducha Świętego ściąga z nieba, modli się długo, nie żeby ogień spadł z
nieba i pochłonął złożone dary, ale żeby łaska, spływająca na ofiarę, rozpaliła serca
wszystkich i uczyniła je jaśniejsze od oczyszczonego w ogniu srebra. Któż więc – chyba
szalony i głupi – będzie gardził tą tajemnicą? A czy nie wiesz, że nikt by nie zniósł tego
ognia ofiarnego, lecz zginęliby wszyscy, gdyby nie pomoc łaski Bożej? Kto rozważy tak
wielką rzecz, że człowiek, obleczony w ciało i krew, może zbliżać się do świętej i czystej
Istoty, ten zobaczy dobrze, jak wielkim zaszczytem obdarzyła kapłanów łaska Ducha”.
11
Tenże, Mowa w dniu święceń kapłańskich, [w:] tenże, Homilie i kazania wybrane,
tłum. W. Kania, oprac. i opatrz. wstępem J. Bojarski, Warszawa 1971, s. 27.
12
Tamże, s. 28.
13
Tamże, s. 28: „Nie tylko pierwociny boiska i winnej tłoczni, lecz także – i to tym
bardziej – pierwociny mowy należy oddać Bogu. Owoc ten – mowa – jest nam bardziej
właściwa i czczonemu nią Panu milsza. Winogrono i kłosy wyrastają z ziemi, żywione
rosa i deszczem, pielęgnowane ręką robotnika – święta mowa pochwalna ma początek w
pobożności duszy, znajduje pokarm w dobrym sumieniu i przyjęciu u Boga w niebieskich
spichlerzach. Jak dusza cenniejsza jest od ziemi, tak i ta ofiara więcej warta, niż ofiara z
owoców ziemi”.
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jest chociażby obszerność dzieł Chryzostoma, które zajmują 18 tomów Patrologiae cursus completus. Series Graeca A.P. Migne’a.
Chryzostoma można uznać za nauczyciela wymagającego, który starał się, by
chrześcijanie faktycznie byli „Solą ziemi i światło świata” (Mt 5, 13-14). Troską
Anticheńczyka było, aby poganie widząc świadectwo chrześcijan, przyjęli wiarę
i czynili dzieła miłosierdzia. Dopiero wtedy misja chrześcijan, będących już na
ziemi aniołami, nabierała sensu14. O tej szczególnej roli chrześcijan w nauczaniu
św. Jana mówił Benedykt XVI podczas audiencji generalnej 26 września 2007 r.,
tłumacząc, że „Chryzostomowi chodziło (…) o to, by miastu dać duszę i chrześcijańskie oblicze”15. Ten święty Ojciec Kościoła miał świadomość, że dawanie
jałmużny i pomaganie biednym od czasu do czasu jest niewystarczające – trzeba
raczej stworzyć społeczeństwo, które przyjmie założenia Nowego Testamentu,
szczególnie opisane w Dziejach Apostolskich, i w którym będzie się dostrzegać
wartość każdego pojedynczego człowieka, będącego dla innych bratem i siostrą16. Chryzostom z całą mocą podkreślał, że to chrześcijanie powinni być przy14

Tenże, 43. Homilia na Ewangelię według św. Mateusza, [w:] tenże, Homilie na
Ewangelię według św. Mateusza, cz. II: Homilie 41-90, z jęz. grec. przeł. A. Baron, J.
Krystyniacki, rewizja przekł. A. Baron, uwspółcześnienie tekstu A. Baron, E. Buszewicz,
oprac. tekstu i przypisy A. Baron, Kraków 2003, s. 39-40: „Prowadźmy zatem nowe
życie; uczyńmy z ziemi niebo. Pokażmy poganom, jakich dóbr są pozbawieni. Gdy zobaczą, jak piękne prowadzimy życie, ujrzą sam obraz królestwa niebieskiego. Gdy będą
widzieli, że jesteśmy uprzejmi, nie ulegamy gniewowi, złym skłonnościom, zazdrości,
ani chciwości, że we wszystkim jesteśmy wypróbowani, wówczas powiedzą: «Jeśli
chrześcijanie stają się już tu na ziemi aniołami, to czym będą, gdy ten świat opuszczą?
Jeśli tutaj są przechodniami i tak jaśnieją, to jacy staną się, gdy odzyskają swą ojczyznę?» W ten sposób i oni będą lepsi, słowo bojaźni Bożej szybko będzie się rozchodzić,
w nie mniejszym stopniu niż za czasów apostołów (por. Dz 6, 7; 12, 24; 19, 20). Jeśli oni
nawrócili całe miasta i kraje, choć było ich tylko dwunastu, pomyśl, jak wysoko wzniesie
się nasze dzieło, jeśli dzięki naszemu świątobliwemu życiu wszyscy staniemy się nauczycielami. Poganina przyciąga nie tyle wskrzeszenie umarłego, ile człowiek żyjący
według chrześcijańskich zasad. Tamto wprawi go w zdumienie, z tego zaś odniesie korzyść. Tamto stało się i przeminęło, to natomiast trwa i nieustannie przemienia jego duszę. Troszczmy się zatem o siebie samych, abyśmy również ich pozyskali”.
15
Benedykt XVI, Św. Jan Chryzostom (II), Audiencja generalna, 26 września 2007,
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_26092007.html
(dostęp: 25.04.2014).
16
Benedykt XVI, Św. Jan Chryzostom (II), dz. cyt.: „(…) Jan w swoim dalszym komentarzu do Dziejów Apostolskich proponuje model pierwotnego Kościoła (Dz 4, 32-37)
jako wzór dla społeczeństwa, tworząc tym samym «utopię» społeczną (niemal «idealne
miasto»). Chodziło bowiem o to, by miastu dać duszę i chrześcijańskie oblicze. Innymi
słowy, Chryzostom zrozumiał, że nie wystarczy dawać jałmużnę, pomagać biednym od
czasu do czasu, ale trzeba stworzyć nową strukturę, nowy model społeczeństwa — model
oparty na Nowym Testamencie. W rodzącym się Kościele widoczna jest nowa społeczność. Tak więc Jan Chryzostom staje się rzeczywiście jednym z wielkich ojców społecznej nauki Kościoła: dawną ideę greckiej polis należy zastąpić nową ideą miasta zbudo-
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kładem dla innych. Jednocześnie Antiocheńczyk miał świadomość, że o ile
zgromadzeni wokół niego wierni chętnie wspominali, że to właśnie w Antiochii
po raz pierwszy nazwano wyznawców Chrystusa chrześcijanami (Dz 11, 26), to
już nie tak chętni szli w ślad za apostołami, którzy w swoim życiu przestrzegali
zasad chrześcijańskiej wiary. W Mowie przeciw tym, co opuściwszy kościół pobiegli na wyścigi konne i widowiska teatralne negatywnie wypowiadał się przeciw tym, którzy zamiast wielkopiątkowego skupienia, oddawali się zabawom17.
W 9. Homilii o pokucie zaznaczał ponadto, że ci, którzy nazywają się chrześcijanami, powinni przede wszystkim wykonywać uczynki miłosierdzia, które to imię
by potwierdzały18. Po przyjęciu chrztu i wtajemniczeniu w obrzędy Eucharystii,
wszystko powinno odróżniać wierzącego od niewierzących: sposób życia, chodzenia, ubioru, a także używanie głosu. Chryzostom ubolewa, że niekiedy można
wanego na wierze chrześcijańskiej. W myśl nauki Pawła (por. 1 Kor 8, 11) Chryzostom
wskazywał na prymat pojedynczego chrześcijanina, osoby jako takiej, również niewolnika i ubogiego. W ten sposób jego projekt koryguje tradycyjną grecką wizję polis — miasta, w którym szerokie kręgi ludności pozbawione były praw obywatelskich, podczas gdy
w chrześcijańskim mieście wszyscy są braćmi i siostrami, posiadającymi równe prawa.
Prymat osoby jest również konsekwencją faktu, że to właśnie ona jest rzeczywistym
punktem wyjścia dla budowanego miasta, natomiast w greckiej polis ojczyznę stawiano
ponad pojedynczym człowiekiem, który był całkowicie podporządkowany całemu miastu. Tak więc Chryzostom zapoczątkowuje wizję społeczeństwa budowanego na fundamentach chrześcijańskiego sumienia. Mówi nam on, że nasza polis jest inna, «nasza bowiem ojczyzna jest w niebie» (Flp 3, 20), a ta nasza ojczyzna również tu na ziemi czyni
nas wszystkich równymi, braćmi i siostrami, i zobowiązuje do solidarności.
17
Jan Chryzostom, Mowa przeciw tym, co opuściwszy kościół pobiegli na wyścigi
konne i widowiska teatralne, [w:] tenże, Homilie i kazania wybrane, dz. cyt., s. 175-176:
„Cóż więc powiemy, jaką przygotujemy obronę, jeśli kto obcy zarzuci i powie: Takie to
jest miasto Apostołów? Takie miasto miało wielkiego nauczyciela? Tak się zachowuje
lud kochający Chrystusa, prosty, duchowy? Nie uszanowaliście nawet dnia, w którym
dokonały się znaki naszego zbawienia; w Wielki Piątek – kiedy to Pan twój za świat
zawisł na krzyżu i złożył ofiarę, kiedy raj został otworzony, łotr odprowadzony do starej
ojczyzny, przekreślone przekleństwo, grzech zmazany, zniesiona długotrwała wojna, Bóg
pojednany z ludźmi, kiedy zmieniło się wszystko – w tym dniu, w którym należało pościć, chwałę i dzięki oddawać Panu, co tyle dóbr przyniósł światu, ty, opuściwszy kościół
i duchową ofiarę, zgromadzenie braci i post, jako niewolnik szatana dałeś się poprowadzić na ono widowisko?”
18
Tenże, 9. Homilia o pokucie, [w:] tenże, Dwadzieścia homilij i mów, przeł. T. Sinko, Kraków 1947, s. 149: „Najmilsi! Jak siewcy nie mają żadnego pożytku, kiedy rzucają
ziarna obok drogi, tak i my nie mamy pożytku z nazywania się chrześcijanami, jeśli
uczynki nasze nie odpowiadają imieniu. Jeśli chcecie, to wam przywiodę na to wiarygodnego świadka, brata Pańskiego Jakuba, który mówi: «Wiara bez uczynków martwa jest»
(Jk 2, 17). Wszędzie więc potrzebna jest współpraca uczynków. Gdzie jej nie ma, także
imię chrześcijanina nie może nam pomóc. I nic dziwnego. Bo powiedz mi, co zyskuje
żołnierz ze służby wojskowej, jeżeli nie jest godny służby i nie walczy za króla, który go
żywi?”.
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odróżnić tych, którzy mogą przystępować do komunii, od niewierzących tylko po
tym, że oddziela się jednych od drugich po liturgii słowa – żadne bowiem zewnętrzne postępowanie – nie odróżnia wtajemniczonych od pozostałych19.
Upomnienia kierował Chryzostom nie tylko do powierzonych mu mieszkańców Antiochii czy Konstantynopola, nie oszczędzał również dworu cesarskiego,
któremu wytykał nadużycia, apelował o wstrzemięźliwość i jałmużnę. Swoje
słowa kierował także przeciw samej cesarzowej Eudoksji. I choć jej imię w kazaniu wygłoszonym na początku maja 403 r. nie padło – odczytywano słowa
Jana o kobiecej próżności, jako wymierzone bezpośrednio w cesarzową20. Skarga
Eudoksji u cesarza Arkadiusza, że słowa Chryzostoma były w gruncie rzeczy
skierowane także przeciwko niemu, musiały sprawić, że depozycja Jana była

19

Tenże, 4. Homilia na Ewangelię według św. Mateusza, [w:] tenże, Homilie na
Ewangelię według św. Mateusza, cz. I, dz. cyt., s. 60-61: „Widzę, że wielu ochrzczonych
żyje bardziej lekkomyślnie niż ci, którzy nie zostali wtajemniczeni, i nie posiadają żadnych oznak uzewnętrzniających ich chrześcijańskie życie. Dlatego nie da się szybko
rozpoznać ani na rynku, ani w kościele, kto jest wierzący, a kto niewierzący. Dopiero
ktoś będąc obecny przy sprawowaniu tajemnych obrzędów widzi, że jednych wydalają, a
inni pozostają. A przydałoby się, by można to było rozpoznawać nie na podstawie miejsca, lecz trybu życia. Godności zewnętrzne poznaje się oczywiście po zewnętrznych
oznakach; nasze zaś winny być widoczne w przymiotach duszy. Człowieka wierzącego
powinniśmy rozpoznawać nie tylko na podstawie udzielonego daru, ale także na podstawie nowego życia. Wierzący winien być światłością i solą świata (por. Mt 5, 13-14). Jeśli
zaś ty nie jesteś światłem nawet dla samego siebie i nie usuwasz własnego zepsucia, to po
czym mam poznać, [że jesteś chrześcijaninem]? Po tym, że wszedłeś do świętej wody?
Przecież to staje sie dla ciebie powodem kary. Człowiek wierzący powinien jaśnieć nie
tylko tym, co otrzymał od Boga, lecz także tym, co sam wniósł [do wspólnoty], i aby
można go było poznać po wszystkim: po sposobie chodzenia, po spojrzeniu, po wyglądzie zewnętrznym i po głosie. Wyraziłem się w ten sposób nie po to, byśmy się obnosili
[z naszym chrześcijańskim sposobem życia], lecz aby pożytek patrzących na nas był
motywem naszego postępowania. A gdybym teraz zechciał w tobie rozpoznać jakąkolwiek cechę [chrześcijańskiego życia], to widzę, że we wszystkim odznaczasz się rzeczami wprost przeciwnymi. Gdybym chciał poznać cię na podstawie miejsca przebywania,
widzę, że trawisz całe dnie na wyścigach konnych, w teatrach i przy nielegalnych rzeczach, na rynku podczas zebrań niegodziwców oraz w towarzystwie ludzi zdemoralizowanych. Gdyby zaś po wyglądzie, to widzę cię ciągle zanoszącego się od śmiechu i rozwiązłego, nie inaczej niż mizdrząca się i rozpustna nierządnica. Gdyby po ubiorze, widzę
cię ubranego nie bardziej odpowiednio niż [przebierańcy] na scenie. Gdyby po twoim
towarzystwie, to wiedziesz ze sobą pieczeniarzy i pochlebców. Gdyby po wypowiedziach, to nie słyszę, żebyś mówił coś mądrego, potrzebnego czy pożytecznego dla życia.
Gdyby po potrawach, które spożywasz, to jeszcze większe wyniknęłoby stąd oskarżenie
przeciw tobie”.
20
J.N.D. Kelly, dz. cyt., s. 225-226.
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tylko kwestią czasu21. Zmontowany przez cesarzową „Synod pod Dębem” pod
przewodnictwem Teofila, złożył Jana z urzędu we wrześniu 403 r. Chociaż
wkrótce odwołano banicję, to jednak na mocy rozporządzenia Arkadiusza z 9
czerwca 404 r. (dokument dostarczył notariusz Patrycjusz 20 czerwca), Chryzostom musiał ponownie opuścić Konstantynopol. Zmarł 14 września 407 r. w
ostatnim tchnieniu wypowiadając słowa: „Chwała Bogu za wszystko!”22.
2. Słowo jako narzędzie posługi kapłanów
W swoim nauczaniu Chryzostom przekonywał, że wszyscy chrześcijanie, zarówno duchowni jak i świeccy, muszą w szczególny sposób dbać o kulturę słowa. Jako jeden z najwybitniejszych kaznodziejów starożytności, Chryzostom był
przekonany, że słowo jest głównym narzędziem kapłana w pracy duszpasterskiej23. Nawet jeżeli kapłan nie ma daru czynienia cudów, w pełni wypełnia swoje zadania dając dobry przykład i głosząc słowo Boże 24. Nie ulega wątpliwości,
że w obu tych wskazaniach Chryzostom osiągnął doskonałość. Imponujący dorobek homiletyczny Złotoustego jest tym bardziej godny uwagi, że Chryzostom
nigdy nie przedkładał interesującej formy nad treść przekazu. Owszem, był przekonany, że słowo, którym posługuje się homileta, powinno mieć jak najdoskonalszą formę, skoro to sam Bóg posługuje się ludzkim słowem, jeżeli jednak
namawiał do doskonalenia aktorskiego warsztatu, który można by później wykorzystać podczas głoszenia słowa Bożego, na pewno nie chodziło mu o grę przed
ludźmi, ale wykorzystanie dostępnych środków, by pokazać przede wszystkim
autentyzm życia. Kazanie było dla Chryzostoma spotkaniem dwóch stron, które
w szczególny sposób przeżywają tajemnicę przyjętych sakramentów: słuchacze –
chrztu świętego, kaznodzieja – sakramentu kapłaństwa. W przypadku prezbiterów można łączyć postępowanie na drodze świętości z doskonaleniem sztuki
kaznodziejskiej – kiedy bowiem kaznodzieja głęboko przeżywa tajemnicę swego
kapłaństwa, w swoich mowach ukazuje autentyczny wymiar prezbiteratu, w jego
prorockiej funkcji głoszenia słowa25. Dobitnym tego przykładem jest z pewnością Złotousty, któremu nigdy nie zależało na oklaskach, które dostawał wcale
często, chciał raczej, aby słuchacze przyjęli prawdę, którą głosił i wypełnili ją
życiem. Prosty styl nauczania sprawiał, że każdy słuchacz mógł zrozumieć głoszoną przez niego naukę, a w centrum homiletycznego przedsięwzięcia nadal

21

Szerzej o złożeniu Jana z urzędu: P. Szczur, Przyczyny wyboru i depozycji Jana Chryzostoma z urzędu biskupa Konstantynopola (próba reinterpretacji przekazów historycznych),
„Vox Patrum” 26 (2006) t. 49, s. 613-631.
22
J.N.D. Kelly, dz. cyt., s. 295.
23
M. Starowieyski, Bóg działa przez wszystkich kapłanów, „Pastores” 1 (1998) nr 2, s. 123.
24
A. Maciejewski, Ideał kapłaństwa u Ojców Kościoła, „Ateneum Kapłańskie” 92
(1979) nr 421, s. 245.
25
E. Staniek, Kazanie w starożytności chrześcijańskiej, [w:] Fenomen kazania, red.
W. Przyczyna, Kraków 1994, s. 25.
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pozostawał Chrystus26. Ze względu na sposób egzegezy Pisma Świętego dokonywanej przez Chryzostoma, pozostaje on głównym przedstawicielem „szkoły
antiocheńskiej”, która zanegowała alegoryczne odczytywanie tekstów biblijnych
(charakterystycznych dla „szkoły aleksandryjskiej”), a postulowała odkrywanie
ich dosłownego znaczenia27.
Chryzostom był przekonany, że godność kapłana wynika m. in. z bycia keryksem i heroldem Bożym28. Posiadana przez kandydata do kapłaństwa wiedza,
którą później można wykorzystywać podczas kazań, jest dla Złotoustego tak
samo ważna, jak wykazywana przez kandydata do święceń pobożność29. Kaznodzieja musi ze szczególną starannością głosić słowo Boże, używając go jako
lekarstwa, prowadzącego do zbawienia duszy: „(…) prócz dobrego przykładu –
pisał w traktacie O kapłaństwie – jeden tylko pozostaje środek, jedna droga do
wyleczenia – słowo pouczające. Oto środek, oto pokarm, oto najlepsza temperatura powietrza; spełnia ono rolę lekarstwa, ognia, noża. Czy należy wypalać czy
ciąć, koniecznie go trzeba użyć, gdy ono nic nie pomoże, wszystko inne daremne. Przez nie nawet obumarłą duszę wskrzeszamy, rozpaloną łagodzimy, powstrzymujemy w przesadzie, uzupełniamy braki – słowem, wszystko czynimy co
jest potrzebne dla zdrowia duszy. Wprawdzie dobry przykład potrafi zapalić drugich do gorliwości; kiedy jednak chora dusza grzęźnie w błędach, wtedy niezbędne jest ustne pouczenie (…)”30. W dalszych części Chryzostom wspomina
świętych apostołów Piotra i Pawła, którzy mimo czynionych cudów zachęcali do
pielęgnowania mocy słowa. Kapłan powinien używać narzędzia słowa zawsze z
opanowaniem, jego mowa powinna być łagodna i przyjazna słuchaczom. Nie
znaczy to bynajmniej, że kaznodzieja jest zwolniony z podejmowania trudnych
tematów, które mogłyby być trudne dla odbiorców. Kaznodzieja odpowiada
przed Bogiem za powierzony mu lud, musi więc zrobić wszystko, żeby swoim
słowem prowadzić ludzi do zbawienia31.
Nic więc dziwnego, że nawet będąc na wygnaniu pisał do prezbitera Salustriusza: „Wiem, iż jeden z was miał w październiku tylko pięć homilii, a drugi
ani jednej. Odczułem to bardziej, niż swą samotność. Jeśli to nieprawda, wykażcie to, jeśli jednak prawda, zastosujcie lekarstwo i pobudzajcie się do pracy. Inaczej sprawicie przykrość mnie, tak was kochającemu, i – co jest ważniejsze – gdy
w spoczynku i bezczynności spędzacie życie i nie wykonujecie swego urzędu,
26

Tenże, Koncepcja homilii patrystycznej, „Vox Patrum” 23 (2003) t. 44-45, s. 31.
Zob. H. Pietras, Początki teologii Kościoła, Kraków 2007, s. 128-130, J.N.D. Kelly,
Początki doktryny chrześcijańskiej, przeł. J. Mrukówna, przekł. przejrzał i terminologię
ustalił E. Stanula, Warszawa 1988, s. 66-67.
28
S. Longosz, Godność kapłana chrześcijańskiego w nauczaniu Ojców Kościoła,
„Częstochowskie Studia Teologiczne” 38 (2010), s. 41.
29
W. Kania, Ideał kapłana według św. Jana Chryzostoma, „Ateneum kapłańskie” 39
(1947) nr 46, s. 117.
30
Jan Chryzostom, O kapłaństwie, dz. cyt., s. 92.
31
Tamże, s. 92-93.
27
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wielki sąd Boży ściągniecie na siebie. Któż was bowiem uzna za godnych łaski,
jeśli – gdy jedni cierpią prześladowania, inni są wygnani – wy nie staracie się
swą obecnością ani nauką spieszyć z pomocą miotanemu burzą ludowi?”32.
3. Słowo w życiu wiernych świeckich
Również wierni świeccy powinni wykazywać się dbałością o język, którego
używają. W każdy Wielki Piątek, Kościół podaje do rozważenia podczas Godziny czytań fragment Katechez chrzcielnych św. Jana Chryzostoma. Kaznodzieja
przywołuje na pamięć wyjście Izraelitów z Egiptu, które jest poprzedzone poleceniem Mojżesza: „«Zabijcie baranka i jego krwią pokropcie próg i odrzwia waszych domów». Co mówisz, Mojżeszu? – czytamy w Chryzostomowej katechezie – Czyż krew nierozumnego zwierzęcia może ocalić człowieka, istotę rozumną? Owszem, może, lecz nie dlatego, że jest to krew, ale dlatego, że jest ona obrazem krwi Zbawiciela. Dlatego też obecnie prędzej ucieka nieprzyjaciel, gdy
ujrzy już nie odrzwia skropione krwią, która była tylko obrazem, lecz rozjaśnione
krwią prawdy usta wiernych – odrzwia świątyni poświęconej Chrystusowi”33.
Usta chrześcijan karmiących się ciałem i krwią Chrystusa, są w szczególny sposób poświęcone Chrystusowi. Pomazane krwią Chrystusa usta wiernych są obroną chrześcijan przed szatanem. Chryzostom wymaga więc od wyznawców czystości języka34.
Przedstawiona przez Chryzostoma motywacja czystości języka ze względu
na uczestnictwo w Eucharystii, powraca także w 2 Homilii na Księgę Rodzaju.
Po powrocie do domu uczestnicy Eucharystii powinni przypominać sobie słowa,
które słyszeli podczas sprawowanej Mszy św. Chryzostom uważa za konieczne
zastawienie duchowego stołu wykładu, obok widzialnego stołu z pokarmami.
Dopiero wtedy nauka usłyszana od duszpasterza może się utrwalić, jeżeli w Kościele domowym jest ona przypominana wszystkim domownikom. Antiocheńczyk zachęca do kontemplacji myśli podanych w świątyni z jednego jeszcze powodu – kiedy słuchacze są zaznajomieni z tekstami natchnionymi, zachęcony ich
gorliwością kaznodzieja, może w swoim nauczaniu poruszać nowe tematy35.
32

Tenże, Do prezbitera Salustiusza, [w:] tenże, Wybór pism. Modlitwy liturgiczne. Pisma o charakterze wychowawczym, tłum. H. Paprocki, W. Kania, wstęp i oprac. H. Paprocki, A. Słomczyńska, Warszawa 1974, s. 298.
33
Tenże, Katecheza chrzcielna (3, 13-19), [w:] Liturgia Godzin, t. II, Poznań 1984, s.
366-367.
34
Tamże, s. 367.
35
Tenże, 2. Homilia na Księgę Rodzaju, [w:] tenże, Homilie i kazania wybrane, dz.
cyt. s. 42: „Prosimy waszą miłość, abyście myśleli o tych słowach i zawsze je mieli w
pamięci. Po odejściu stąd, wraz z materialnym, zastawcie i ten stół. Niech mąż opowie
coś z tego, co tu powiedziano, niech posłucha żona, niech dowiedzą się dzieci i domownicy, niech dom stanie się kościołem, aby uciekł szatan. Niech zbiegnie ów zły demon i
nieprzyjaciel naszego zbawienia, a niech spocznie tu łaska Ducha Świętego i wszelki
pokój i zgoda broni mieszkańców. Bo jeśli będziemy pamiętać o tym, co tu powiedziano,

87

Złotousty zachęca słuchaczy do wypełniania tego, co usłyszeli podczas eucharystycznego spotkania. Przypomina również, że zadaniem chrześcijan jest poszukiwanie zagubionych. Mogą oni przyczyniać się do tego dzieła przez posługę
słowa wedle swoich możliwości – głosząc naukę usłyszaną w kościele36. Przywołując fragment Psalmu 118: „Jak słodkie dla mego podniebienia są Twoje słowa,
nad miód i plaster miodu dla ust moich” (Ps 118, 103), Chryzostom zachęca, aby
słowami usłyszanymi podczas liturgii, pouczać wszystkich, którzy nie słyszeli
duszpasterskich wskazówek. Wtedy Chrystus jest pośrodku tych, którzy przez
głoszenie nauki, czynią ze swojego domu niebo37. Należy przy tym pamiętać, że
efekty głoszonej nauki, nie zawsze widać od razu. Często potrzeba cierpliwości,
aby zasiane słowo wydało owoc. Bóg nagradza za trud, a nie za sukcesy, należy

z większą pilnością przyjmiecie również to, co później siać będziemy. My też pilniej i
więcej powiemy, co nam podda łaska Boża, gdy zobaczymy, że to, cośmy powiedzieli,
wydaje owoce. Tam i rolnik na widok plonów z większą ochotą uprawia rolę i dalej rzuca
ziarno”.
36
Tenże, 8. Mowa przeciw judaizantom i Żydom, [w:] J. Iluk, Żydowska politeja i Kościół w imperium rzymskim u schyłku antyku, t. I: Jana Chryzostoma kapłana Antiochii
mowy przeciwko judaizantom i Żydom, Gdańsk 2010, s. 269: „Pomyśl, dlaczego często
byli wysyłani prorocy, apostołowie, sprawiedliwi mężowie i aniołowie? Dlaczego objawił się sam Jednorodzony Syn Boga? Czyż nie po to, by zbawić ludzi? Czyż nie po to, by
zagubionych odnaleźć? Podejmij sie tego wedle sił swoich, okazując gorliwość i zaangażowanie w poszukiwaniu zagubionych. Na każdym naszym spotkaniu [eucharystycznym]
– czy mnie z uwagą słuchacie, czy też nie – namawiam was do tego i nie przestanę powtarzać. Ponieważ jest to – czy chcesz słuchać, czy nie – dane mi od Boga prawo pełnienia tej służby. Z wielka radością będziemy służyć, jeżeli nasze słowa zamienicie w czyn,
a z wielkim zatroskaniem, jeżeli pozostaną one bez echa”.
37
Tenże, 8. Homilia na Księgę Rodzaju, [w:] Homilie na Księgę Rodzaju (seria pierwsza: Rdz 1-3), wpr., przekł. i oprac. S. Kaczmarek, Kraków 2008, s. 113: „Wy natomiast
strzeżcie tego, co zostało do tej pory powiedziane, i o tym pamiętajcie. Pouczcie tez tych,
którzy tego nie słyszeli. Zarówno w kościele, jak i na rynku i w domu niech się każdy w
tym ćwiczy. Nie ma nic słodszego od pochodzącego od Boga wykładu. Posłuchaj, co w
każdym razie mówi na jego temat prorok: «Jak słodkie dla mego podniebienia są Twoje
słowa, nad miód i plaster miodu dla ust moich» (Ps 118, 103). Wieczorem podaj ten
plaster miodu na stół, aby napełnił wszystko duchową przyjemnością. Czy nie widzicie,
jak bogaci ludzie po posiłkach wprowadzają śpiewających przy wtórze kitary oraz fletnistów? Oni czynią swe domy teatrem, ty natomiast uczyń swój dom niebem. Uczynisz to
nie przez zmienianie murów czy naruszanie fundamentów, lecz przez zaproszenie do
twego stołu Pana niebios. Bóg nie powstydzi się takiego posiłku. Tam, gdzie jest nauczanie duchowe i umiar, i powaga, i łagodność; tam gdzie są mąż i żona oraz dzieci, gdzie
zgoda i przyjaźń i gdzie cnota stanowi więź pomiędzy ludźmi – tam pośrodku jest Chrystus. Nie szuka On złotego dachu ani kolumn jaśniejących niczym błyskawice, ani piękna
marmurów. Szuka natomiast wdzięku duszy i pięknego kształtu sumienia, stołu zastawionego sprawiedliwością, mającego też owoce jałmużny. Gdy zobaczy taki stół, szybko
przyłącza się do zgromadzonych i przebywa z nimi”.

88

więc nieść słowo Boże innym, bez względu na zewnętrzną, pozorną nieskuteczność głoszonego słowa38.
Święty Antiocheńczyk jest tym Ojcem Kościoła, który w wielu pismach
mówił o wychowaniu. Do najznakomitszych jego dzieł w tym zakresie należą: O
łagodności i O wychowaniu dzieci. W drugim z wymienionych dzieł: O wychowaniu dzieci Chryzostom zobowiązywał rodziców, aby w szczególny sposób
dbali o duszę dziecka, nazywając ją miastem z wieloma bramami. Pierwszą z
wymienionych bram jest właśnie język. Mowę dziecka powinno się chronić
przede wszystkim dlatego, że ma w niej zamieszkać sam Chrystus. Usta powinny
być więc opieczętowane złotym zamkiem czyli krzyżem. Wychowawcy są zobowiązani do tego, żeby uczyć dzieci wypowiadać słowa pobożne i dobre. Powinno się z nich usuwać wszelkie słowa obelżywe i nieprzyzwoite żarty. Usta
dziecka powinny się otwierać przede wszystkim do dziękczynienia i modlitwy,
nie powinny nikomu sprawiać przykrości, nad czym mają czuwać opiekunowie39.
Chryzostom ze smutkiem zauważa, że opiekunowie dzieci, często postępują
wbrew tym wskazaniom, dając zły przykład swoim wychowankom. Dzieje się tak

38

B.H. Vandenberghe, Apostolat świeckich według św. Jana Chryzostoma, [w:] Kościół otwarty na ludy. Misyjna myśl Ojców Kościoła. Wybrane zagadnienia, zebrał i
oprac. L. Nieścior, Warszawa 2011, s. 89.
39
Jan Chryzostom, O wychowaniu dzieci, tłum. W. Kania, [w:] O małżeństwie, wychowaniu dzieci i ascezie, wstęp J. Naumowicz, J. Krykowski, przekł. W. Kania, L. Małunowiczówna, K. Bielawski, M. Jurek, J. Sawicka, oprac. J. Naumowicz, Kraków 2002,
s. 83-84: „Przystąpmy do pierwszej bramy, która najbardziej na to miano zasługuje – do
bramy mowy. Przede wszystkim sporządźmy tu drzwi i zamek, nie z drzewa ani żelaza,
lecz ze złota. Złote bowiem jest miasto, które budujemy, i nie ludzie, lecz sam Król
wszechrzeczy ma w nim zamieszkać. W ciągu naszej mowy dowiecie się też, jakie miejsce wybierzemy na zamek królewski. Sporządźmy więc drzwi i zamek ze złota – to jest
święte słowo Boże, o którym mówi prorok: «Słowa Boże są słodsze nad miód mym
ustom» (Ps 118, 103), «bardziej pożądane nad złoto i szlachetny kamień» (Ps 18, 11).
Uczmy dzieci, by je ciągle miały na ustach, również w drodze, nie bezmyślnie, lecz z
zastanowieniem się, nie tylko czasem, lecz zawsze. Drzwi niech nie będą obłożone tylko
płatkami złota, lecz całe ze złota i opatrzone zamknięciem z drogiego kamienia. Krzyż
Pański niech będzie zamkiem drzwi, cały z drogich kamieni i zasunięty poprzez ich
skrzydła. Skoro drzwi zrobiono ze złota i dorobiono zamek, winni przechodzić przez te
bramy tylko godni obywatele. Co chcą przez to powiedzieć Nauczmy dzieci wypowiadać
tylko przystojne i pobożne słowa. Dokonajmy surowego wyboru, aby się nie dostali źli i
zepsuci ludzie do dobrych obywateli, tzn. obraźliwe słowa, obelżywe mowy, nieodpowiednie żarty, wyrzućmy z miasta wstrętnych, światowych, rozpasanych osadników.
Niech nikt nie przechodzi przez te bramy, jeno sam Król; niech stoi ona otworem dla
Niego i Jego świty, wedle słów psalmu: «To jest brama Pana, sprawiedliwi niech przez
nią przejdą» (Ps 117, 20) i według słów św. Pawła: «Słowo zbudowania, aby zbawienne
było słuchającym» (Ef 4, 29). Niech otwiera dziecko usta dla dziękczynienia i świętych
hymnów, niech mówi zawsze o Bogu i o filozofii wzniosłego życia”.
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np. kiedy prowadzą swoich podopiecznych do teatrów40, gdzie śpiewa się bezwstydne piosenki i słucha wulgarnego słownictwa41. Złotousty apelował, aby mobilizować
dzieci raczej do śpiewania psalmów42 i zachęcania młodych do opowiadania wydarzeń biblijnych, dla ćwiczenia dobrego słownictwa. Smutkiem musiał także napawać
Chryzostoma fakt, że ciągle trwały w najlepsze niektóre tradycje świata pogańskiego
– związane np. z obyczajami weselnymi. W nadmiarze posługiwano się na weselach
tym, przed czym przestrzegał św. Paweł w Liście do Efezjan, gdzie „apostoł zabronił, aby z ust chrześcijanina wychodziły jakiekolwiek bezwstydne słowa, błazeńska
mowa i nieprzyzwoite żarty (por. Ef 5, 4)”43 – postawa taka była powszechna np.
podczas przejścia weselników przez rynek, kiedy to prześcigano się, kto wymyśli
bardziej wulgarne sformułowania dotyczące życia małżeńskiego44. Istnienie pogańskich zwyczajów praktykowanych w teatrach czy podczas różnych tradycji przejętych ze świata pogańskiego, Chryzostom musiał odczuwać jako osobistą porażkę,
jako przegraną w walce o budowę miasta, które miało się wyróżniać chrześcijańską
duszą i takim obliczem45.
W 8. homilii na List do Rzymian Chryzostom zaznacza, że skoro przystępujemy do jednego ołtarza jesteśmy wezwani, aby żyć w życzliwości. Każde słowo
wypowiedziane przeciw bliźniemu porównuje Chryzostom do strzały wypuszczonej z łuku zrobionego z języka i ust46. W 78. Homilii na Ewangelię według św.
40

P. Szczur, Wady ludzi starych w ocenie Jana Chryzostoma, „Vox Patrum” 31 (2011)
t. 56, s. 378-379.
41
S. Longosz, Widowiska teatralne zagrożeniem dla życia rodzinnego według św. Jana Chryzostoma, [w:] Chrześcijanie a życie publiczne w Cesarstwie Rzymskim III-IV w.,
red. J. Śrutwa, Lublin 1988, s. 150.
42
Tenże, Śpiew w rodzinie środkiem wychowania w pedagogii św. Jana Chryzostoma,
„Roczniki nauk o rodzinie” 1 (2009), s. 13-55.
43
M. Dmitruk, Obyczaje weselne i pogrzebowe chrześcijan w świetle duszpasterskiej
działalności św. Jana Chryzostoma, „Vox Patrum” 21 (2001) t. 40-41, s. 273.
44
Tamże, s. 270.
45
P. Brown, Ciało i społeczeństwo. Mężczyźni, kobiety i abstynencja seksualna we
wczesnym chrześcijaństwie, tłum. I. Kania, Kraków 2006, s. 335.
46
Jan Chryzostom, 8. Homilia na List do Rzymian, [w:] tenże: Homilie na List św.
Pawła do Rzymian, t. I/1, tłum. T. Sinko, oprac. tekstu A. Baron, Kraków 1995, s. 135136: „Uszanujcie więc, uszanujcie ten stół, którego uczestnikami jesteśmy wszyscy (por.
1 Kor 10, 16-18), uszanujcie Chrystusa za nas zabitego, ofiarę na tym stole złożoną (por.
Hbr 13, 10). Rozbójnicy wspólnie spożywający sól, nie są rozbójnikami wobec tych, z
którymi się podzielili jadłem, lecz stół zmienia ich obyczaje i tych, którzy byli srożsi od
dzikich zwierząt, czyni łagodniejszymi od owieczek. My zaś uczestnicy takiego stołu,
spożywający wspólnie taki pokarm, zbroimy sie nawzajem przeciwko sobie, gdy należało
to czynić przeciw diabłu, który wojuje z nami wszystkimi. Dlatego my stajemy się z
każdym dniem słabsi, a on coraz silniejszy, albowiem nie zbroimy się jedni wraz z drugimi przeciw niemu, lecz w spółce z nim stajemy jedni przeciw drugim i jego mamy za
wodza takich szyków, chociaż należało właśnie z nim jednym prowadzić wojnę. Teraz
zaś, jego pozostawiwszy na wolności, przeciwko braciom łuki naciągamy. Jaki łuk, po-
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Mateusza Chryzostom przestrzega, aby przez krzywoprzysięstwo, zawiść, złorzeczenia i przekleństwa nie czynić swoich ust szatańskimi, ale kształtować je cnotą,
skromnością i pokorą. Wtedy „(…) język twój – pisze Chryzostom – będzie językiem Chrystusa, i usta twe staną się ustami Ojca, i będziesz świątynią Ducha Świętego (por. 1 Kor 6, 19); jakiż zaszczyt będzie równy temu? Choćbyś miał usta ze
złota, czy drogich kamieni, to nie jaśniałyby one tak jak teraz, gdy świecą ozdobą
przyzwoitości. Cóż milszego nad usta, które nie umieją znieważać, lecz starają się
błogosławić? A jeśli nie możesz błogosławić temu, który cię przeklina, to milcz i
tak na razie czyń. A gdy będziesz tak postępował i starał się, jak należy, wtedy
dojdziesz również do tego i będziesz miał usta, o jakich mówiliśmy”47.
Zakończenie
Chrześcijanie, jako członkowie religii Logosu, są w szczególny sposób wezwani, by dbać o kulturę słowa. Wezwanie to jest tym bardziej naglące w dzisiejszych czasach, kiedy dostrzega się pewną dewaluację słowa. Św. Jan Chryzostom, Ojciec i Doktor Kościoła żyjący na przełomie IV i V wieku, jest przykładem dla chrześcijan, którzy chcą zgłębiać słowo i właściwie się nim posługiwać.
Życie św. Jana od najmłodszych lat było wypełnione szacunkiem do słowa.
Jako uczeń pogańskiego retora Libaniusza, poznawał tajniki poprawnej i zachwycającej wymowy. Nie chciał jednak naśladować swojego nauczyciela w
„napuszonym gadulstwie”, ale korzystał ze swojego krasomówczego talentu, by
prowadzić ludzi do zbawienia. Był nauczycielem wymagającym – wzywał do
życia zgodnego ze słowami Ewangelii nie tylko prostych członków Kościoła,
powierzonych jego duszpasterskiej opiece; ostre słowa nagany kierował także do
dworu cesarskiego, co przypłacił złożeniem z urzędu i skazaniem na wygnanie.
Był zdania, że słowo jest głównym narzędziem duszpasterskiej pracy kapłanów. Powinno być więc ono używane z łagodnością i przyjaźnią wobec słuchaczy. Nie zwalnia to jednak duszpasterzy z poruszania tematów trudnych czy niewiesz? Z języka i z ust. Nie tylko bowiem dziryty i strzały, ale i słowa zadają rany gorsze
od strzał. A jak zdołamy, zapytasz, zakończyć tę wojnę? Jeżeli pomyślisz, że mówiąc źle
o bracie, wylewasz ze swoich ust błoto; jeżeli pomyślisz, że oczerniasz przynależącego
do Chrystusa; że zjadasz swoje ciało (por. Ps 27, 2); że straszniejszym i nie do zniesienia
czynisz sobie nieprzekupny sąd ostateczny; że strzała zabija nieugodzonego, lecz ciebie,
któryś ją wypuścił. «Ale on mię w czymś skrzywdził i zło mi wyrządził». Jęcz, ale nie
złorzecz! Płacz, nie z powodu swej krzywdy, lecz z powodu jego zguby, jak Twój Pan
płakał nad Judaszem, nie dlatego, że sam miał być ukrzyżowany, lecz że Go tamten zdradził (por. J 13, 24; Mt 26, 22-24; Mk 14, 19-21; Łk 22, 22). Obraził cię i znieważył? Proś
Boga, by niezwłocznie okazał się dla niego łaskawym! Wszak to twój brat, te same co ty
spowodował bóle porodowe; przynależy do ciebie i do tego samego stołu został wezwany. Lecz on bardziej na mnie nastaje, powiesz. A więc większa i pełniejsza będzie twoja
zapłata. Przede wszystkim dlatego słuszną jest rzeczą zaniechać gniewu, że tamten
otrzymał śmiertelny cios, gdy zranił go diabeł”.
47
Tenże, 78. Homilia na Ewangelię według św. Mateusza, [w:] tenże, Homilie na
Ewangelię według św. Mateusza, cz. II, dz. cyt., s. 422.
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wygodnych dla odbiorców. Przeciwnie, kapłani powinni przy pomocy słowa
także upominać, bo przed Bogiem odpowiadają za powierzoną im owczarnię.
Chryzostom zachęcał prezbiterów do częstego głoszenia kazań i doskonalenia
warsztatu kaznodziejskiego, który miał być świadectwem autentycznego przeżywania powołania. Sam Złotousty dawał przykład właściwego posługiwania się
słowem w swoich homiliach, które były atrakcyjne pod względem formy, przystępne dla wszystkich słuchaczy, a w ich centrum pozostawał Chrystus i Jego
orędzie. Jako jeden z głównych przedstawicieli „szkoły antiocheńskiej”, Chryzostom odkrywał przed słuchaczami dosłowne znaczenie Pisma Świętego.
Do dbałości o język zachęcał także wiernych świeckich. Uczestnictwo w Eucharystii zobowiązywało wtajemniczonych, do właściwego posługiwania się
słowem. Zamiast przekleństw, nieprzyzwoitych żartów czy frywolnych rozmów,
z ust chrześcijanina powinna wydobywać się mowa życzliwa i pełna miłości.
Antiocheńczyk wzywał także do właściwego kształtowania języka młodego pokolenia przez śpiew psalmów i opowiadanie historii biblijnych. Opiekunowie
powinni w szczególny sposób dbać o to, by dzieci otwierały usta do dziękczynienia i modlitwy, a unikały wypowiadania słów, które mogłyby sprawiać innym
przykrość. Chryzostom był przekonany, że od ust jaśniejących złotem lub drogimi kamieniami cenniejsze są te, które jaśnieją przyzwoitością.
Summary
Saint John Chrysostom – The Servant of the Word
Christians as the members of the Logos religion are particularly appointed to
take care of the culture of the word. This calling is even more urgent today, when
the word is being devaluated. Saint John Chrysostom, the Father and Doctor of
the Church living on the turn of 4th and 5th Century is the paragon for Christians
who are willing to study the word and use it properly. The life of St. John was
from the beginning filled with the respect towards the word. As the learner of the
pagan rhetorician Libanius, he became familiarised with the secrets of appropriate and astounding pronunciation. However, he did not want to imitate the teacher „pompous garrulity” but rather to use his own oratorical talent in leading
people towards salvation. He was a very demanding teacher – he called to live in
accordance to the Gospel not only an average member of the Church entrusted to
his pastoral care; he criticised also the imperial castle which lead him to losing
his position, and to exile.
He perceived a word as the main tool in pastoral work of priests that should
be used particularly gently and friendly towards the listeners. However, it does
not absolve priests from raising difficult and unpleasant subjects for receivers. In
contrast, priests should rebuke them, since they are responsible for congregation
in the eyes of God. Chrysostom encouraged Presbyterians to preach frequently
and improve the preaching achievements, which comprised authentic testimony
of living the Christian vocation. Golden-mouthed himself was the paradigm
when it comes to wording of his homilies, which were structurally attractive,
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accessible to all listeners, and Jesus Christ and His message were in the centre of
their interest. He was the one of the main representatives of „Antioch school”
who uncovered the truth hidden in the words of the Holy Scriptures unreachable
for the average receiver.
He encouraged to take special care of the language even those lay faithful.
The celebration in Eucharist obliged those aware, to use an appropriate wording.
Instead of vulgarisms, obscene jokes and frivolous conversations, Christians
should speak in the friendly manner, filled with love. Antioch has called also to
the proper development of the language of the young generation through singing
psalms and biblical storytelling. Caregivers should particularly watch their children while speaking the words of thanksgiving and prayers, and to prevent them
from saying abusive words. Chrysostom was convinced, that gold-shining mouth
studded with precious stones are not as valuable, as mouth shining with decency.
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Nina Dymkowska (UWM)
Doświadczanie rodzicielstwa w narracjach ojców
Wprowadzenie
Współczesny świat stawia przed rodzinami nowe wyzwania. Problemy, z
którymi borykają się współcześni rodzice, różnią się od tych, z którymi borykało
się pokolenie ich rodziców. Rzeczywistość wystawia rodzicielstwo na nowe próby i wyzwania codzienności. Zmieniające się podejście do rodzicielstwa, przemiany w obrębie kultury, spowodowały, że współcześni ojcowie są bardziej
otwarci na poszukiwanie i dzielenie się informacjami o wychowaniu dzieci. Nie
są to już ci sami ojcowie, co dawniej. Myślenie mężczyzn, ich podejście do ojcostwa znacząco różni się od chociażby podejścia i ojców do wychowania potomstwa. Przemiany roli ojca w kulturze pociągnęły zmiany w świadomości ojców
wychowujących dzieci. Rodzicielstwo i ojcostwo to dla wielu z nich rola życiowa, której oddają się bez reszty.
1. Ojciec, czyli kto? Współczesne ojcostwo.
Na przestrzeni dziejów rola ojca ulegała znacznym modyfikacjom. Wymiar
ojcostwa, z którym mamy teraz do czynienia znacznie odbiega od tego modelu,
który panował jeszcze kilkanaście lat temu. Przeobrażenia współczesnej rodziny
spowodowały, że doświadczamy teraz problemów, o których pokolenie naszych
babć nawet nie myślało. Przetaczająca się fala kryzysu męskości, pełnienia ról
przez współczesnych mężczyzn ma również wpływ na dzisiejszy postrzeganie
ojcostwa. Zmiany na wielu frontach życia społecznego postawiło przed ojcami
nie lada wyzwanie. O ile, jak twierdzi Steve Biddulph1, kobiety bardzo sprawnie
poradziły sobie ze zmianami i przystosowaniem do nowej rzeczywistości, o tyle
mężczyźni mają jeszcze przed sobą trochę pracy.
Jeszcze dla pokolenia naszych ojców, bycie ojcem związane było najczęściej
z aspektem ekonomicznym. Zaspokojenie potrzeb materialnych rodziny było
głównym zadaniem głowy rodziny2. Ale przecież bycie ojcem to nie tylko kwestie finansowe. Dla współczesnych ojców ten aspekt powoli zaczyna mieć znaczenie. Coraz więcej ojców ma świadomość jak ważną rolę dla rozwoju dzieci
ma udział ojca w ich wychowaniu. Niektórzy badacze sugerują nawet ,że „ojciec
wpływa na rozwój dziecka bardziej niż matka, dzięki stosowaniu odmiennych
wzmocnień i wysuwaniu zróżnicowanych oczekiwań związanych z rolami społecznymi mężczyzn”3. Oczywiście należy rozgraniczyć wpływ ojca na wycho1

S. Biddulph., Męskość. Nowe spojrzenie., Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2013, s. 19.
T. Szlendak., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 447.
3
J. Rembowski., Rodzina w świetle psychologii, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1978, s..174.
2
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wanie syna i wychowanie córki. Są to dwa różne aspekty wychowania. Ojciec dla
chłopca jest wzorem męskich cech i zachowań. To od niego uczy się jak być
mężczyzną, jak zwracać się do kobiet, jak postępować w życiu. Na pewnym etapie rozwoju ojciec jest dla syna największym autorytetem i ideałem mężczyzny.
Z kolei wpływ ojca na rozwój córki jest także bardzo ważny, może nawet ważniejszy niż matki. To ojciec stanowi pierwszą osobę płci przeciwnej, z którą ma
kontakt dorastająca dziewczynka. To na ojcu niejako „ćwiczy” jak postępować z
mężczyznami. Postępowanie ojca wobec córki ma kluczowe znaczenie dla rozwoju jej tożsamości, jako kobiety. Ojciec może wpoić dziewczynce myślenie o
sobie jak o kimś wartościowym, o tym, że jest piękna i nauczy ją wyznaczać
granice. Może także nie interesując się losem swojej córki, wzbudzić w niej
przekonanie, że nie jest nic warta i doprowadzić do budowania trudnych relacji z
przedstawicielami płci męskiej4.
Mężczyźni edukowani poprzez przekazy kulturowe oraz otoczenie, mają
większą świadomość swojej roli, praw i obowiązków, z jakimi wiąże się rola
ojca. Ma to również odbicie w takich sferach jak ustawodawstwo. W Polsce od
kilku lat systematycznie wzrastają prawa ojca do m.in. opieki nad dzieckiem.
Ojcowie bardziej świadomi są praw, jakie przysługują im z tytułu bycia ojcem
dziecka. Coraz więcej fundacji, czy innych organizacji pozarządowej zajmuje się
np. walką o prawa ojców, czy pomocy ojcom samotnie wychowującym dzieci.
Ojciec stanowi przeciwwagę dla matki ,ale także jest jej uzupełnieniem 5, wprowadza w dziecięcy świat inne spojrzenie na wychowanie, uczy dziecko odmiennych rzeczy.
2. Metodologia badań własnych
Badanie przeprowadzono w lutym 2014 roku. Wzięło w nim udział czterech
ojców, z czego każdy z nich posiadał dziecko w innym wieku ( noworodek, pięciolatek, gimnazjalista, student). Badani byli ojcami dwóch córek i dwóch synów. Niniejsze badania zostały przeprowadzone w oparciu o metodę jakościową,
ponieważ pozwala ona na pozyskanie szerszego kontekstu prowadzonych analiz i
„w badaniach jakościowych łatwiejsze(…) jest też dotarcie do złożoności i osobliwości co najmniej niektórych badanych zjawisk. Nade wszystko zaś badania
jakościowe umożliwiają poznanie szerszego kontekstu interesujących badacza
zjawisk i rozpoznanie ich w warunkach naturalnych.(…) Dotyczą także dynamicznych i rozwojowych aspektów badanych zjawisk oraz stanowią próbę w
miarę całościowego ich opisu i analizy”6. Wybrana strategia pozwala także na
dogłębne poznanie danego zjawiska.
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K. Pospiszyl, Ojciec a wychowanie dziecka, Wydawnictwo Akademickie „Żak”,
Warszawa 2007,s.118.
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O. Poli., Serce taty. Niezbędnik każdego ojca., Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, s. 47.
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M. Łobocki., Metody i techniki badań pedagogicznych, Wyd. Impuls, Kraków 2006, S.18.
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Metodą zbierania danych, która została użyta była metoda indywidualnych
przypadków. Podejmowane przeze mnie badania mają na celu poznanie opinii na
temat doświadczania rodzicielstwa przez współczesnych ojców. Przy przeprowadzaniu badań pedagogicznych pierwszoplanową rolę pełnia problemy badawcze.
„nic dziwnego więc, iż jednym z głównych założeń metodologicznych jest twierdzenie, że wszelki postęp w jakiejkolwiek dziedzinie nauki zależy głównie od
umiejętności stawiania pytań, czyli- inaczej wyrażając się- formułowaniu problemów badawczych. Jednak nie każde pytanie postawione przez nas można
zakwalifikować i uznać je za problem badawczy. „na ogół jest nim takie pytanie,
które w miarę precyzyjnie określa cel zamierzonych badań i jednocześnie ujawnia braki w dotychczasowej wiedzy na interesujący nas temat. Problem badawczy jest zwykle uszczegółowieniem celu badań; umożliwia bowiem dokładniejsze poznanie tego, co rzeczywiście zamierzamy badać”7.
Postawionym przeze mnie problemem badawczym jest : Jak współcześni ojcowie odnajdują się w swojej roli?
Do tak postawionego problemu badawczego sformułowane zostały pytania
szczegółowe:
- Jak przez badanych postrzegane jest ojcostwo?
- Jakie są pozytywne i negatywne aspekty bycia ojcem?
- Jakie zagrożenia czekają na współczesnych ojców?
- Jak postrzegają swój wkład w przyszłość dzieci?
Ze względu na zdeklarowaną jakościową orientację przeprowadzonych badań, zrezygnowano ze stawiania hipotez.
Użytą metodą była analiza indywidualnych przypadków. Dane zostały zebrane za pomocą wywiadu częściowo skategoryzowanego, gdzie ojcowie mieli
narzucone ze strony badacza zagadnienia, na które swobodnie mogli udzielać
odpowiedzi. W razie wątpliwości, doprecyzowania odpowiedzi, bądź wątku myślowego, zadawane zostały dodatkowe pytania.
Pierwszą kwestią, do której odnieśli się badani, było szeroko rozumiane ojcostwo. Badani nie różnili się zbytnio w swych wypowiedziach, każdy z nich
zadeklarował, że ciężko jest być ojcem, że jest to duża odpowiedzialność. Ojciec
najmłodszego dziecka z badanej przeze mnie grupy ojców przyznał że wydaje
mu się, że następuje jakaś zmiana w mentalności ludzi, ponieważ z tego, co on
pamięta, to kiedyś bardzo duży nacisk kładło się na kwestie ekonomiczne. Ojciec
jawił się przez pryzmat pieniędzy, bezpieczeństwo finansowe rodziny zdawało
się jedynym tematem, w którym to kontekście poruszana była rola ojca. Badany
zwrócił uwagę, że jest to ważna kwestia i w dzisiejszych czasach, ale teraz w
dobie, kiedy to kobiety potrafią zarabiać więcej, kwestie finansowe nie są już
jedynym aspektem roli ojca. Zwraca uwagę, że współcześnie coraz częściej podkreśla się aspekt rozwojowy dziecka. Podkreśla się rolę spędzania czasu z dzieckiem, emocjonalnej więzi z nim, uczestniczeniu w wychowaniu od pierwszych
7
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miesięcy życia. Jak podkreśla badany, nie było tego wcześniej, nie przypomina
sobie żeby wśród pokolenia jego ojców tematy takie były poruszane w przestrzeni publicznej. Teraz jest inaczej, ponieważ zagadnienia te są wplatane w wątki w
serialach telewizyjnych, czy w filmowych. Tematyka ta jest także obecna w prasie czy przestrzeni, jaką jest Internet. Istnieje tam wiele wątków dotyczących
ojcostwa, wiele kampanii skierowanych było tylko do internautów, coraz częściej
obserwuje się poświęcania więcej ilości miejsca, w współczesnej przestrzeni
internetowej sprawom zarezerwowanym dla szeroko rozumianego ojcostwa.
Podobne zdanie miał ojciec dziecka, które uczęszcza już na studia,( którego
na potrzeby tych badań będziemy tak nazywać, ponieważ mamy tu do czynienia
z dorosłym człowiekiem, jednak nie da się bardziej precyzyjnie ująć tego nazewnictwa oddającego relacje rodzinne), ponieważ przyznał on, że pamięta czasy
kiedy nie było łatwo zdobyć artykuły dla dziecka. W tamtych czasach aspekt
ekonomiczny był najważniejszym tematem dyskursu publicznego. Zdobycie
materiałów w postaci książek, czy poradników przeznaczonych dla przyszłych
ojców, było wręcz niemożliwe. Istniała, co prawda literatura zagraniczna, ale
była trudno dostępna. Pomijano zupełnie aspekt psychospołeczny w roli ojca. „W
teraźniejszych czasach patrząc na to czym dysponują współcześni ojcowie, można stwierdzić, że wychowają oni idealne dzieci”. Dostępność materiałów edukacyjnych dla przyszłych ojców, tych chociażby w Internecie jest ogromna i każdy
znajdzie coś dla siebie.
Ojciec dziewczynki, która jest uczennicą gimnazjum podkreślił, że dla niego
ojcostwo zawsze wiązało się z odpowiedzialnością, ale i z autorytetem, przykładem, jaki trzeba dawać dziecku. Ubolewa nad tym, że współczesny świat zapomina o autorytetach, a autorytet ojca traktowany jest już zupełnie niepoważnie.
Sam, jako ojciec posiadający córkę, w dość trudnym wieku rozwojowym, ubolewa, że nie jest już „tym osobnikiem, do którego moja córa biegła, kiedy działo jej
się coś złego. To były fajne czasy, kiedy widziało się w oczach dziecka ten blask
i było się ideałem”.
Każdy z ojców wspomniał w swoich wypowiedziach, że to, że dyskutuje się
tak żywo o udziale ojca w wychowaniu dziecka, jest bardzo dobrym zjawiskiem.
Chociaż czasami wydaje im się, że w niektórych przypadkach dyskusje te stają
się przesadzone i nie wszystko, co proponują „eksperci” z dziedziny wychowania
dzieci czy partnerstwa w związku im się podoba. W ich mniemaniu, w mężczyznach wciąż jeszcze ścierają się stare nawyki myślenia o ojcostwie w tradycyjnym sposobie jego pojmowania, a tym, co przynoszą „nowe” czasy. Sami przyznają, że czasem trudno wyzbyć się jakiś nawyków, ponieważ oni sami byli tak
wychowywani i inne zachowania im wpajano.
Kolejna kwestią poruszoną w badaniach było zagadnienie rodzicielstwa w
kontekście zagrożeń współczesnego świata. Tutaj badani mieli także podobne
odczucia, co do postawionego problemu.. Najwięcej obaw wyrażał ojciec córki,
która uczęszcza obecnie do gimnazjum. Jak sam stwierdził „ przeraża go co teraz
tym dzieciom siedzi w głowie i do czego są zdolni”. Problemy, o których wspo-
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mniał w swych wypowiedziach dotyczyły bardzo szerokiego spektrum zjawisk,
od narkotyków do przemocy w internecie. Jak stwierdził badany , ten temat go
przeraża, ponieważ słyszał od swoich znajomych , którzy mają dzieci w podobnym wieku, że kilkoro z nich miało myśli samobójcze, albo wręcz nieudane próby samobójcze za sobą. Powodami najczęściej były ataki ze strony rówieśników,
presja wywierana na dzieci pomiędzy sobą. Badany zwrócił uwagę, że postęp
technologiczny, którego jesteśmy świadkami ma swoje mroczne oblicze. Dla
współczesnych nastolatków portale społecznościowe są wyrocznią wszystkiego.
Jak przyznał badany, sam założył sobie konto na popularnym serwisie społecznościowym po to, aby być na bieżąco z tym co dotyczy jego dziecka. W dobie
smarfonów i innych elektronicznych gadżetów zaszkodzenie komuś, popsucie
mu opinii jest kwestią bardzo beztrosko traktowaną przez współczesne nastolatki.
Sam badany przyznaje, że córka jest w takim wieku, że nie widzi w nim już takiego autorytetu jak dawniej, ale pomimo to stara się uczestniczyć w jej życiu i
być na bieżąco, żeby nie przeoczyć czegoś ważnego.
Ojciec dziecka, które ma dopiero pięć lat wyraził nadzieję, że jak jego dziecko
będzie w okresie nastoletniego buntu, „moda” na cyberprzemoc już przeminie, albo
do tego czasu powstaną inne urządzenia, które będą potrafiły w znacznym stopniu
temu zapobiegać. Chociaż, jak przyznaje, jest świadomy, że za postępem technologicznym i pomysłowością ludzi nie da się nadążyć, że w przyszłości może powstaną
jeszcze gorsze formy „technologicznego nękania obywatela”.
Ojciec, którego syn studiuje przyznaje, że dobrze, że jego syn wychowywał
się wtedy, kiedy jeszcze komputery i telefony dopiero się upowszechniały. Dzięki temu jego syn nie wyrósł na osobę, która ma problemy z czytaniem, czy „nie
potrafi kopnąć piłki”. Dostrzega także pozytywne aspekty kontaktu dzieci z
komputerem, ale cieszy się, że jego syn jest jeszcze z tego pokolenia „przejściowego”, gdzie chłopcy woleli z kolegami cały dzień grać w piłkę albo jeździć na
deskorolce czy rowerze, a nie całego dnia spędzać przed komputerem. To, jego
zdaniem, pozbawia też młodych ludzi bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem, nieumiejętności nawiązywania przyjacielskich stosunków z rówieśnikami, „ mój syn dzięki temu, że nie siedział przed komputerem cały dzień, do
dzisiejszego dnia ma wielu kolegów, z którymi zna się od dziecka, utrzymują
kontakt nawet wtedy, kiedy nie mieszkają już na jednym osiedlu”.
Następnym poruszonym przeze mnie zagadnieniem było zagadnienie dotyczące
potocznie rzecz ujmując „blasków i cieni ojcostwa”. Tu badani mieli wiele do przekazania. Dużym zaskoczeniem było to, że wszyscy badani Panowie skłaniali się
raczej tym pozytywnym aspektom związanym z ojcostwem. Poruszali temat trudności bycia ojcem, ale o wiele częściej podkreślany był ten pozytywny aspekt. Najmłodszy stażem ojciec(jego dziecko ma dopiero kilka miesięcy) stwierdził, że na
początku bardzo bał się, kiedy dowiedział się, że zostanie tatą. Jak stwierdził wynikać to mogło z presji otoczenia (z komunikatów typu „obaczysz, że wszystko się
zmieni”, „stary już koniec wolności, najpierw ślub ,a teraz dziecko”) i po prostu z
obawy przed nowym doświadczeniem. Jak przyznał, za radą życzliwych znajomych
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odciął się od znajomości, które negatywnie odnosiły się do aspektu zostania ojcem.
Pomogło to bardzo badanemu i jak przyznaje, z perspektywy czasu „żałuje, że tak
głupio myślał i bał się tego”, ponieważ „gdy wziąłem swoje dziecko pierwszy raz na
ręce… tego nie da się opisać, ktoś kto nigdy tego nie doświadczył, nie może wypowiadać się w tej kwestii (a tak było w przypadku moich „mądrych” kolegów)”. Przyznaje, że czasami bywa ciężko bo dziecko np. płacze w nocy i badany idzie niewyspany do pracy, ale chwile kiedy może patrzeć jak jego dziecko rośnie i uczy się
nowych rzeczy, „tak mądrze i uważnie patrzy na mnie”, to rekompensują chwile
słabości i zapomina się o tych trudnych rzeczach. Badany stwierdza, że pewnie jeszcze dużo przed nim, że czekają go zapewne nastoletnie bunty, ale póki, co jest ciekawy tego okresu w rozwoju swojego dziecka i ma nadzieję „że jakoś je przeżyje”.
Martwi się tylko czy nie będzie zbyt surowy dla swojej córki i jej przyszłych adoratorów „jak pomyślę, że moja mała córeczka będzie chodzić na randki i spotykać się z
chłopakami, to mam ochotę ją zamknąć w domu i wypuścić dopiero po dwudziestym
pierwszym roku życia. Żartuję oczywiście, ale jest to dla mnie, póki co, trudny
orzech do zgryzienia”.
Ojciec wychowujący swoje pięcioletnie dziecko stwierdza, że widzi już
pewne trudności w wychowywaniu syna, ale jest jeszcze na tyle mały, że i te
problemy nie są jakieś bardzo skomplikowane.
Ojcowie, którzy posiadają dzieci w wieku gimnazjalnym i studenckim, przyznają też, że problemowe sytuacje się zdarzają częściej, kiedy dziecko już dorasta. Na początku nie ma z dzieckiem zbyt dużych problemów, wychowanie
dziecka opiera się wtedy przeważnie na zabawie, problemem jest kiedy dziecko
np. zachoruje. Natomiast, kiedy dziecko zaczyna dorastać i w jakiś sposób decydować o sobie, kiedy wchodzi w nowe grono rówieśników, to wtedy wchodzą
problemy wychowawcze, z którymi trzeba się zmierzyć. Ojciec, którego córka
jest w gimnazjum, stwierdza, że nieraz uwierała go rola „tego złego”. Dyscyplinowanie dziecka jest niejako wpisane w tradycyjną rolę ojca, z którym to aspektem nie raz badany miał problem. Jak sam stwierdził, żona wymagała od niego
alby zdyscyplinował córkę, „ponieważ jest ojcem i to jego zadanie”. W jego opinii jest to czasem ciężkie do wyegzekwowania, ponieważ powstaje rozdźwięk
pomiędzy tym „co trzeba”, a tym co się czuje, „może gdybym wychowywał
chłopaka, to robiłbym inaczej? A tak trzeba ukarać swoją córunię”. Presja ze
strony żony i uniknięcie rozbieżności w podejściu do wychowania dzieci, jest też
aspektem ojcostwa, które jest trudne dla wielu ojców.
Ostatnim problemem, o którego przeanalizowanie byli poproszeni badani,
był to aspekt przyszłości dziecka.
Ojciec pięcioletniego chłopca stwierdził, że martwi się o to, jak jego dziecko
sobie poradzi w życiu, o to czy jako rodzic da radę przygotować go należycie do
funkcjonowania w dzisiejszym świecie. Jak przyznaje badany nie chodzi tu o
aspekt ekonomiczny, to też jest ważne ,ale w większym stopniu chodzi mu
przede wszystkim o wychowanie „fajnego faceta”. Takiego ,który będzie miał
wpojone jakieś wartości i przekonania, takiego który będzie ciekawy świata i
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nowych ludzi. Przed młodymi ludźmi stoi dziś dużo możliwości, ale też dużo
niebezpieczeństw i zagrożeń, nieobecnych wtedy, kiedy badany był dzieckiem, a
później nastolatkiem. ”Czasy się zmieniły i mam nadzieję, że przygotuje swoje
dziecko na nie”.
Badany, którego córka jest teraz w gimnazjum, również uważa, że nie tylko
aspekt finansowego zabezpieczenia dziecka się liczy. Dla niego tez liczy się to,
aby córka zdobyła wykształcenie, miała przyjaciół i żeby miała szczęście w życiu. Martwią go sprawy związane z przyszłością ze względu na to, że obawia się
o politykę, jaka prowadzi państwo. Zwraca uwagę na aspekty takie jak: brak
perspektyw dla młodych ludzi, którzy muszą wyjeżdżać z kraju za poszukiwaniem pracy, na upadek moralny młodych ludzi i niepokojące dane odnoście
współczesnych rodzin.
Każdy z ojców wykazał się refleksją na temat ojcostwa. Wypowiedzi ich
świadczyły o tym, że los ich dzieci leży im na sercu, ale także samo bycie ojcem
daje im wiele satysfakcji i jest dla nich czymś ważnym.
Podsumowanie
Wszyscy badani przyznali, że fakt bycia ojcem i wychowywanie dzieci (mimo, że wcześniej sądzili inaczej) jest czymś najlepszym co może przytrafić się
mężczyźnie. Tym, o co martwią się wszyscy badani ojcowie to przyszłość ich
dzieci (nie zawsze w kontekście dóbr materialnych). Każdy z badanych ojców
przyznał, że współczesny świat stawia przed rodzicami nie lada wyzwanie. Nowoczesne technologie (szczególnie w przypadku starszych dzieci) stanowią w
oczach badanych bardzo ważny problem. Prawie wszyscy z badanych mężczyzn
przyznali, że po dowiedzeniu się o tym, że zostaną ojcami, poczuli pewien strach
i obawę oto czy podołają wychowaniu dzieci i roli ojca.
Badani ojcowie nie bali się przyznać, że czasami mieli, bądź nadal mają problemy ze swoimi dziećmi (np. brak należytej dyscypliny, czy ogólnie rozumiane
problemy wychowawcze), czy też sytuacje z rozbieżnymi poglądami żony na
kwestie dotyczące wychowania dzieci. Zaznaczają też, że bycie ojcem nie zawsze jest łatwe, ze względu na to, co się teraz dzieje i o czym się słyszy np. w mediach albo wśród kolegów. Dotyczy to głownie ścierania się opinii na temat wychowania dzieci - dwóch grup – tzw. nowego i starego ojcostwa.
Streszczenie
Rola ojca na przestrzeni lat zmieniła się diametralnie. To co dawniej było
domeną matki np. zostanie z dzieckiem w domu , teraz nie jest to już tak oczywiste. Ojcowie bardziej angażują się w wychowanie dzieci, niż to miało miejsce
jeszcze kilka lat temu. Bardziej starają się uczestniczyć w życiu dziecka. Współczesny obraz mężczyzny, zmienił się na tyle, że ojcowie nie wstydzą się mówić o
swojej roli, o tym co dobrego wiąże się z posiadaniem dzieci, ale także o problemach, porażkach związanych z wychowaniem potomstwa.

101

Abstract
The role of the father over the years has changed dramatically. This is what
formerly was the domain of the mother for example is the child at home, now this
is no longer so obvious. Fathers more involved in the upbringing of children,
than it was a few years ago. The more they try to participate in your child's life.
Contemporary image of a man, changed enough that fathers are not ashamed to
talk about his role, of what good is associated with having children, but also
about the problems, failures associated with raising children.
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Danuta Hebda (AI)
Retoryka klasyczna jako najwyższy stopień posługiwania się mową
Współcześnie jesteśmy świadkami stopniowego zanikania kultury słowa.
Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele, a każda z nich jest równie istotna. Wyliczanie można zacząć od systemu edukacji, którego twórcy zapomnieli o podwalinach zachodniej cywilizacji i ograniczyli naukę kultury antycznej do minimum.
Kolejne reformy edukacji obniżają też znaczenie znajomości literatury pięknej i
sztuki posługiwania się ojczystym językiem. Uwagę zwraca również gwałtowny
spadek kultury słowa w życiu publicznym – wulgarne wystąpienia osób uznawanych za autorytety, zubożały język medialnych wypowiedzi, zastępowanie rzeczowej dyskusji brutalną walką na słowa, prymitywne i pozbawione treści programy telewizyjne i radiowe. Dodać można do tego wypieranie bezpośredniej
komunikacji przez kontakt elektroniczny, który sprzyja krótkim i prostym zwrotom, pełnym makaronizmów oraz błędów gramatycznych i ortograficznych.
Język możemy uznać za najważniejsze dobro duchowe wytwarzane przez
człowieka i to, co odróżnia go od innych żywych stworzeń. Dlatego też należy go
pielęgnować i rozwijać. Do osiągnięcia wysokiego poziomu kultury językowej
potrzebne jest systematyczne nauczanie i uczenie się języka, oparte o rzetelny
program uwzględniający najważniejsze nauki o języku. W starożytnej Grecji i
Rzymie program ten obejmował gramatykę, logikę i retorykę 1. Celem niniejszej
pracy jest przybliżenie tej ostatniej, gdyż to właśnie w retoryce do perfekcji opanowano sztukę posługiwania się mową.
1. Definicje retoryki
Źródłosłów wyrazu „retoryka” jest oczywiście grecki. Pochodzi od rzeczownika rhétor, wywodzącego się z kolei od niezachowanego w grece klasycznej
czasownika reo, który oznaczał „mówię celowo, stosownie, pięknie”. Wyraz
rhétor miał dla Greków wiele znaczeń: „mówca na publicznym zgromadzeniu”,
„mąż stanu”, „krasomówca”, „polityk”, „wydający wyrok sędzia”, „człowiek
wykształcony”, „nauczyciel wymowy”. Natomiast termin rhetoriké używany był
z domyślnym techné, oznaczającym umiejętność. Zakres znaczeniowy retoryki
jest dość szeroki i zawiera w sobie sztukę oratorską, teorie przemawiania i teorię
prozy, nazwę przedmiotu szkolnego oraz system pedagogiczny. Od czasów
rzymskich retoryka zaczęła oznaczać teorię wymowy, a retor teoretyka, nauczyciela wymowy2.
1

Cz. Jaroszyński, P. Jaroszyński, Kultura słowa. Podstawy retoryki klasycznej, Fundacja „Nasza Przyszłość”, Szczecinek 2008, s. 9.
2
M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Wiedza Powszechna,
Warszawa 1998, s. 31.
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Retoryka jest zdaniem Platona sprawczynią przekonywania, jej głównym celem jest zatem przekonanie kogoś za pomocą słowa, aby zgodził się z daną opinią. Z kolei Arystoteles twierdził, że „retoryka jest to umiejętność metodycznego
odkrywania tego, co w odniesieniu do każdego przedmiotu może być przekonujące”3. Uważał ją również za antystrofę (odpowiednik) dialektyki4. Ta z kolei
była sztuką dyskutowania, rozumowaniem idącym od pojęcia do jego przeciwieństwa i łączącym je w jedność5. Najprościej jednak stwierdzić, że retoryka
jest sztuką perswazji6. Autorem dominującej definicji jest Kwintylian, który
określił retorykę jako ars bene discendi7, oznacza to, że „retoryka jest wiedzą i
umiejętnością o sposobie dobrego/rzetelnego/poprawnego mówienia”8. Ten sam
Kwintylian podaje wiele określeń retoryki, takich jak: „moc przekonywania za
pomocą słów”9; „moc wynajdywania wszystkiego, co w mowie może mieć znaczenie przekonujące”10; „moc dostrzegania tego, co w każdej sprawie może być
przekonujące”11; „moc wynajdywania tego, co może być w mowie zdatne do
przekonywania”12; „moc wynajdywania i wypowiadania w ozdobnym stylu treści
prawdopodobnej we wszelkiej mowie”13; „umiejętność dostrzegania rzeczy i
prowadzenia ich w sprawach obywatelskich za pomocą mowy zdolnej przekonać
tłumy”14; „sztuka wynalazczyni, osądzicielka i wygłosicielka w pięknej szacie, w
stosownej mierze tego, co w każdej rzeczy da się wziąć jako zdatne do przekonania w materii obywatelskiej”15; „sztuka przemawiania w sposób przekonujący w
spornych sprawach obywatelskich”16; „wiedza w zakresie rzetelnej wymowy”17;
„praktyczna sprawność”18 i wreszcie „umiejętność prawego przemawiania”19. Z
kolei zdaniem Jerzego Pelca retoryka klasyczna jest nauką o sposobie posługiwania się znakami. Leży więc zarówno u podstaw jak i szczytu poznania, a jej
3

Cyt. za: Cz. Jaroszyński, P. Jaroszyński, Kultura słowa..., dz. cyt., s. 34.
Arystoteles, Retoryka – Poetyka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
1988, s. 61.
5
W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1971, s. 169.
6
J. Ziomek, Retoryka opisowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990, s. 15.
7
M. Korolko, dz. cyt., s. 31.
8
J. Z. Lichański, Retoryka od średniowiecza do baroku. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, s. 18.
9
Kwintylian, Kształcenie mówcy, DeAgostini, Altaya, Warszawa 2002. s. 205.
10
Cyt. za: J. Z. Lichański, Retoryka od..., dz. cyt., s. 19.
11
Tamże.
12
Tamże.
13
Tamże.
14
Tamże.
15
Tamże.
16
Tamże.
17
Tamże, s. 20.
18
Tamże.
19
Tamże.
4
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miejsce sytuuje się pomiędzy filozofią a gramatyką 20. Jest podporą filozofii, gdyż
daje jej „najdoskonalszą formę dla wyrażenia określonych myśli”21. Jak to trafnie
określił Platon w Fajdrosie „Sztuka wymowy w ogóle jest sztuką prowadzenia
dusz ludzkich za pomocą mów, i to nie tylko w sądach i jakie tam inne zebrania
czy zgromadzenia publiczne, ale i w prywatnych kółkach; jedna i ta sama, czy to
o wielkie rzeczy chodzi, czy o małe. A co jest słuszne, to również cenne w sprawach wielkiej wagi jak i w marnych”22. Z kolei Dionizjusz z Halikarnasu określił
retorykę jako „siłę wymowy [zawartą w] umiejętności posługiwania się słowami
w praktyce politycznej [lub publicznej], której cel wypełnia się w mowie” 23. Z
całą pewnością jest więc retoryka sztuką i nauką „panowania nad myślą zamkniętą w słowach”. Co jednak istotne, prawdziwa retoryka nie dopuszcza fałszu
i służy prawdzie, ma łączyć w sobie i dobro i piękno (kalokaghatos). Określa
również zasady budowy tekstów, można więc ją określić jako antyczną teorię
literatury24. Była uważana za rodzaj nauki o kierowania duszami ludzkimi, do jej
poznania przywiązywano wielką wagę, a prawdziwym obywatelem mógł być
tylko dobry mówca o nieposzlakowanym charakterze25.
2. Historia retoryki starożytnej
Korzenie retoryki są ściśle związane ze starożytną Grecją, gdyż „Grecy jako
jedyni w starożytności oddawali się ciągłej analizie komunikacji międzyludzkiej,
jej głównych cech i najbardziej godnych uwagi skutków”26. Antyczni teoretycy
retoryki wskazywali na jej mityczne początki. Według jednego z mitów sztukę
wymowy miał podarować ludziom Merkury. Wiemy też na pewno, że Ateńczycy
czcili boginię Perswazję i organizowali na jej cześć turnieje oratorskie. Sztuka
wymowy była też niewątpliwie znana w czasach Homera, Kwintylian pisał: „Ja
oczywiście nie kłopoczę się o to, kiedy zaczęto nauczanie tej sprawności, jakikolwiek mogę zauważyć, że już u Homera znajdujemy nauczyciela zarówno postępowania, jak i przemawiania, mianowicie w osobie Fojniksa, znajdujemy wielu mówców i nawet wszystkie rodzaje wymowy w stylu trzech wodzów, znajdujemy popisy w wymowie współzawodniczącej ze sobą młodzieży. Co więcej
wśród rzeźb na tarczy Achillesa występują i spory, i rzecznicy sądowi. […] Tak

20

J. Z. Lichański, Retoryka od...,dz. cyt., s. 14.
J. Z. Lichański, Retoryka. Przegląd współczesnych szkół i metod badawczych, [w:]
B. Otwinowska (red.), Retoryka a literatura, Zakład narodowy im. Ossolińskich, Wrocława-Warszawa-Kraków-gdańsk-Łódź, s. 13.
22
Cyt. za: J. Z. Lichański, Retoryka. Przegląd..., dz. cyt., s. 16.
23
Cyt. za: Tamże, s. 16.
24
J. Z. Lichański, Co to jest retoryka?, Polska Akademia Nauk, Kraków 1996, s. 8.
25
Tamże, s. 9.
26
M. M. Carrilho, M. Meyer, B. Timmermans, Historia retoryki od Greków do dziś,
Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2010, s. 19-20.
21
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zatem, jeżeli retoryką ma się nazwać wszelki sposób mówienia, to oczywiście
zgodzę się, że istniała ona pierwej zanim stała się sztuką”27.
Podwaliny teorii retoryki tworzyli sofiści, którzy uczyli innych jak mówić i
działać28, a będąc czołowymi przedstawicielami odrodzonej w V wieku przed
Chr. kultury helleńskiej, sformułowali filozoficzne przesłanki retoryki.
Retoryka klasyczna w formie skodyfikowanej podyktowana została potrzebą
chwili, gdy na Sycylii w połowie V wieku przed Chrystusem, obalono tyranię i
zaprowadzono demokrację. Nadmiar spraw rewindykacyjnych zmuszał obywateli do osobistego występowania przed sądem29. Aby ułatwić im to zadanie Koraks
z Syrakuz wraz z Tejzjaszem napisali pierwszy podręcznik retoryki oparty na
praktyce sądowej. Stali się tym samym prekursorami retoryki 30. Do Aten retoryka zawitała wraz z sofistą Gorgiaszem z Leontinoj, który przybył tam w 427 roku
przed Chr. z poselstwem sycylijskim. Jego mowa została przyjęta z takim zachwytem, że ateńczycy postanowili go zatrzymać w mieście. Z kolei jego uczeń,
Isokrates, założył najsłynniejszą szkołę retorską i stał się nauczycielem Greków i
całego świata hellenistycznego31. Można rzec, że retoryka wyrosła z demokracji
ateńskiej, której głównym celem było upowszechnianie szlachetnych ideałów,
wśród których dominowała homerycka maksyma „bądź działaczem czynów i
mówcą słów”32.
Antyk pozostawił trzy szkoły retoryczne: grecką (V w. przed Chr. - III w. po
Chr.), rzymską (I w. przed Chr. - IV w. po Chr.) i bizantyńską (IV/V w. - XV po
Chr.). Przedstawicielami szkoły greckiej byli Koraks i Tejzjasz, Gorgiasz, Arystoteles, Platon i inni. Kładli oni nacisk przede wszystkim na stosunek retoryki
do etyki, w centrum ich rozważań był więc mówca i jego stosunek do prawdy i
piękna. Z drugiej strony zajmowali się polityką i traktowali retorykę zarówno
jako jej dziedzinę i narzędzie33. Natomiast w starożytnym Rzymie, retoryka rozumiana jako świadoma sztuka, oparta na wzorach i teoretycznych podstawach,
pojawiła się dopiero u schyłku republiki34. Szkoła rzymska, reprezentowana między innymi przez Kwintyliana i Cycerona, była przede wszystkim nastawiona na
praktykę, choć to jej zawdzięczamy usystematyzowanie retoryki poprzez jej podział na wykład teorii i zbiór interpretacji oraz zastosowań retoryki i ich historyczny opis35. Z kolei szkoła bizantyńska wchłonęła tradycje judeochrześcijań-

27

M. Korolko, dz. cyt., s. 36.
W. Tatarkiewicz, Historia Filozofii, Warszawa 1959, t. 1, s. 82.
29
Cyt. za: Cz. Jaroszyński, P. Jaroszyński, Kultura słowa..., dz. cyt., s. 19.
30
S. Stabryła, Historia literatury starożytnej Grecji i Rzymu, Zakład Narodowy im.
Ossolińskich, Wrocław 2002, s. 322.
31
Cyt. za: Cz. Jaroszyński, P. Jaroszyński, Kultura słowa..., dz. cyt., s. 20.
32
Tamże, s. 18.
33
J. Z. Lichański, Co to jest..., dz. cyt., s. 6-7.
34
S. Stabryła, Historia..., dz. cyt., s. 323.
35
J. Z. Lichański, Retoryka. Przegląd..., dz. cyt., s. 18.
28
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skie i orientalne, bardziej niż poprzedzające ją szkoły kładła nacisk na problemy
estetyczne, rolę retoryki w nauczaniu i ćwiczenia przygotowawcze 36.
Jakkolwiek retoryka klasyczna miała swoich teoretyków, powstała w sposób
zupełnie naturalny – człowiek jako zwierzę polityczne (zõon politikón) po prostu
prędzej lub później musiał wynaleźć sztukę wymowy37. Można więc rzec, że u
podstaw retoryki stanęły perswazyjne walory mowy ludzkiej i to właśnie mowa
jest klasyczną formą retoryczną.
3. Cele i zasady retoryki
W ujęciu życia społecznego celem retoryki jest przekształcanie dissensusu
(niezgoda, rozbieżność) w consensus (zgoda, jedność)38. Jednak zasadniczym
celem retoryki jest przekonywanie39, którego siła zdaniem Teofrasta polega na
tym, że „nie trzeba rozwodzić się dokładnie nad wszystkim, ale niejedno zostawić słuchaczowi, aby pojął i sam z siebie wyrozumiał; bo gdy zrozumie to, coś ty
pominął, stanie się nie tylko twoim słuchaczem, ale i świadkiem, i to życzliwszym niż inni; bo zdaje mu się, iż jest pojętny dzięki temu, żeś ty go pobudził do
zrozumienia...”40. Cel retoryki możemy podzielić na doraźny i ogólny. Pierwszy
ma charakter pragmatyczny i wynika z bezpośrednich następstw przekonywania,
jest wykładnikiem wiedzy, zasad i hierarchii wartości przekonującego. Można
zatem rzec, że „celem retoryki jest prowadzić człowieka za pomocą słów” 41.
Drugi wynika z etycznego wymiaru retoryki i jest nim „obrona cnoty jako ideału
moralnego postępu i wzorców wychowawczych”42 oraz „prawość myśli i mowy”43. Tę potrzebę wysokiego poziomu etycznego mówcy pięknie uzasadnił
Kwintylian, pisząc: „Otóż czego potrafiłby dokonać mówca w mowach w stylu
pochwalnym, jeżeli by nie znał się na tym, co szlachetne, a co haniebne? Albo
czego by dokonał w mowach doradczych, jeżeliby nie poznał dokładnie czym
jest pożyteczność? Lub wreszcie, co pocznie w mowach sądowych, jeżeli nie
będzie sobie zdawał sprawy z istoty sprawiedliwości?” 44.
Retoryka opierała się na trzech fundamentalnych zasadach – organiczności,
stosowności i funkcjonalności. Zgodnie z zasadą organiczności, aby mowa spełniła swoją rolę, oparta być musi na prawdziwości, która z kolei jest wynikiem
ładu i właściwego układu części. Najlepiej sformułował ją Platon słowami: „każ36
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da mowa, tak jak żywa istota, stanowi swoisty organizm i musi być zwarta wewnętrznie, nie może być bez głowy i nóg, a musi mieć tułów i kończyny dobrane
do siebie i uwarunkowane całością”45. Zasada stosowności zwana jest „taktem
retorycznym”, a jej fundamentem jest wyczucie (takt) mówcy. Wymaga od niego
wyjątkowej zręczności, gdyż jak stwierdził Cyceron „[...] nic nie jest trudniejsze,
jak rozpoznać to, co przystoi...”46. W duchu tej zasady Arystoteles pouczał: „nie
mów niedbale o poważnych sprawach, ani uroczyście o marnych; nie dołączaj
ozdobnych przydawek do lichych wyrazów”47. Ostatnia zasada wynika z istoty
przekonywania jako zjawiska i celowego aktu, wymaga więc od oratora świadomości, jakie myśli i słowa powinny zostać podkreślone w przemowie. Wiąże się
z nią pojęcie piękna, gdyż jak zauważył Sokrates „jeśli pięknie zdobiona tarcza
źle broni przed nieprzyjacielem, nie jest piękna”48.
4. Funkcje, rodzaje i style retoryki
Retoryka spełnia trzy podstawowe funkcje: informująco-pouczającą, zniewalającą i estetyczną. Funkcja informująco-pouczająca (gr. lógos, łac. docere) odnosi się do intelektu odbiorcy, mówca tu uczy, informuje i udowadnia, dostosowując wypowiedź do tematu i poziomu intelektualnego odbiorcy. Funkcja zniewalająca (gr. éthos, łac. movere) polega na świadomym odnoszeniu się do woli
słuchacza, aby go nakłonić, poruszyć i wzruszyć, a wpływ na wolę odbiorcy
uważany jest za największe osiągnięcie mówcy. Natomiast funkcja estetyczna
(gr. páthos, łac. delectare) była realizowana poprzez odwoływanie się do uczuć
odbiorcy. Wprawienie słuchaczy w zachwyt i sprawienie mu przyjemności nie
było celem samym w sobie, lecz było podporządkowane naczelnemu celowi retoryki jakim jest przekonywanie. O skuteczności przekonywania decyduje wzajemna zależność tych trzech funkcji49. Zatem przed mówcą stoją przede wszystkim trzy zadania: pouczanie, odwołujące się do logiki i intelektu; wzruszanie,
odwołujące się do afektów i etosu oraz bawienie, odwołujące się do afektów i
emocji50.
Pierwotnie dzielono oratorstwo na praktyczne i okolicznościowe51. W oratorstwie praktycznym możemy wyróżnić rodzaj deliberatywny, czyli doradczy i
osądzający, czyli sądowy. Do rodzaju doradczego zaliczamy wypowiedzi odnoszące się do czasu przyszłego, które odradzają, doradzają, zachęcają lub zniechęcają. Chodzi tu przede wszystkim o debatę w której podaje się słuchaczom pod
rozwagę rozmaite argumenty „za” i „przeciw”. Miał on największe zastosowanie
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w oratorstwie politycznym52. Rodzaj sądowy natomiast obejmuje mowy odnoszące się do czasu przeszłego, które mają za zadanie oskarżać, bronić i dowodzić, że coś jest prawdziwe lub nieprawdziwe. Jak sama nazwa wskazuje, znalazł
on największe zastosowanie w sądzie. W oratorstwie okolicznościowym (popisowym) pojawia się rodzaj oceniający, zwany również demonstratywnym. Mowy
tego typu dotyczą czasu teraźniejszego i zawierają pochwałę lub naganę osób,
rzeczy, zjawisk lub wartości53.
Trzem funkcjom i rodzajom retoryki odpowiadają trzy style: prosty (niski),
wysoki (wzniosły) i średni (umiarkowany). Styl prosty służył najlepiej celom
dydaktycznym, cechowała go oszczędność, jasność i skromność, najczęściej stosowano go w mowach sądowych, związany był więc z funkcją informującopouczającą54, a posługiwał się mową potoczną55. Styl wysoki charakteryzował się
ozdobnością, wytwornością i poważnym słownictwem56. Z uwagi na największą
siłę przekonywania był stosowany zazwyczaj w mowach doradczych, odpowiadał zatem funkcji zniewalającej. Z kolei styl średni służył wywołaniu zachwytu,
wypełniał więc funkcję estetyczną. Można rzec, że był „złotym środkiem” –
wymagał szczególnego wysiłku i taktu, był z tego powodu uważany za ideał
sztuki retorskiej57. Możemy również wyróżnić styl mowy pisanej, charakteryzujący się ścisłością i styl mowy wygłaszanej, który był żywą i bezpośrednią grą 58.
Najważniejsza dla stylu była jasność (zapewniana zdaniem Arystotelesa przez
pospolite czasowniki i rzeczowniki) oraz stosowność względem przedmiotu59.
5. Pięć zadań mówcy
Naczelnym zadaniem mówcy jest „umiejętność mówienia w sprawach, które
przewidziane zostały dla pożytku obywateli […] oraz zapewnienie sobie […]
poparcia słuchaczy”60. Szczegółowo zadania mówcy można podzielić na: zebranie materiału (inventio), uporządkowanie materiału (dispositio), nadanie stylu
(elocutio), nauczenie się przemówienia na pamięć (memoria) oraz samo wygłoszenie (actio). Cyceron tak podsumował te zadania: „cała sztuka i umiejętność
mówcy dzieli się na pięć części: naprzód wynaleźć co ma powiedzieć; potem, co
wynalazł, nie tylko porządnie, ale podług ważności rozsądnie rozdzielić i uszy-
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kować; następnie okrasą słów przyodziać i ozdobić; dalej wyrazić w pamięć, na
koniec pięknie i godnie powiedzieć”61.
a) Inventio, czyli nauka o wyszukiwaniu i gromadzeniu materiału
Inwencja to według antycznego podręcznika retoryki „zdolność wynajdywania rzeczy prawdziwych lub prawdopodobnych, dzięki którym sprawa staje się
wiarygodna”62. Aby przygotować mowę należy ją opracować w trzech fazach, na
które składają się zasady ustalania problemu, przedmiotu tekstu (status); nauka o
sposobach przekonywania (argumentatio) oraz wykaz rozmaitych schematów
(loci, topoi)63. Status to właściwy stan sprawy, czyli to, co mówca ma udowodnić, to sedno wymagające uzasadnienia. Hermagoras określił go jako „stwierdzenie, po którego potwierdzeniu i zaprzeczeniu powstaje zadanie retoryczne, a do
którego nawiązują dowody przytaczane w poszczególnych częściach mowy” 64.
W tej fazie autor określa również temat i tytuł65. Argumenty natomiast zostały
podzielone przez Arystotelesa na nienależące do sztuki retorskiej, które dane
zostały z góry oraz należace do sztuki, które trzeba wynaleźć 66. Do pierwszej
grupy zaliczamy umowy, świadectwa, przesięgi, przyznania się. Do drugiej argumenty etyczne – dotyczące charakteru, działań i dążeń, patetyczne – mające na
celu wywołanie emocji u słuchaczy i logiczne (pragmatyczne), które za pomocą
dowodzeń próbują stworzyć wiarygodność67. Argumentację można też podzielić
na artystyczną (znaki, argumenty właściwe, przykłady) oraz nieartystyczną
(przysięgi, wymuszone zeznania, powszechne opinie)68. Dla przygotowania wystąpienia istotna także była topika dowodów, czyli tak zwane miejsca, rozumiane
jako „ogólne źródła z których mogą być czerpane dowody oraz sugestie, jak
mówca ma przyswoić całą dziedzinę, żeby móc posługiwać się poprawnie czerpaną z niej wiedzą”69. Możemy je podzielić na topoi przed sprawą, w sprawie,
wokół sprawy i po sprawie lub na miejsca szczegółowe (specyficzne, związane z
określoną dziedziną) i wspólne (odnoszące się do wszystkich dziedzin)70.
Dla inventio ważne były ćwiczenia zwane progymnasmata, których celem
było opanowanie metod opracowania pojedynczego problemu. Dla rodzaju doradczego ćwiczono wymyślanie opowiadań, dla rodzaju sądowego obalanie argumentów i potwierdzanie argumentów, natomiast dla rodzaju okolicznościowe-
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go pochwały nagany, porównania i przedstawianie charakterów. Wspólny
wszystkich rodzajom był opis i małe opowiadanie71.
b) Dispositio, czyli nauka o uporządkowaniu materiału
Początkowo mowę dzielono jedynie na dwie części – przedstawienie sprawy
i dowodzenie, Arystoteles odrzucił
ten podział i wprowadził nowy, kilkuelementowy, który na stałe zagościł w teorii retoryki. Na początku umieścił
oczywiście wstęp, który miał skłonić słuchaczy do życzliwości i uwagi. Dalej
było opowiadanie, informujące odbiorców o sprawie. Dalej przedstawiano temat
i podział argumentów. Po tym następowała najważniejsza część mowy czyli dowodzenie wraz z odrzuceniem argumentów przeciwnika, co z kolei określano
najtrudniejszą częścią mowy72. Na zakończenie natomiast powtarzało się jeszcze
raz główne punkty dowodzenia i zbijania argumentów, aby ułatwić odbiorcom
zapamiętanie oraz oczywiście przedstawiano konkluzję. Porządek ten, mówca
może z jakiegoś powodu zaburzyć i zmienić kolejność, mamy wtedy do czynienia z zastąpieniem porządku naturalnego, porządkiem artystycznym. Zaleca się
jednak, aby najsilniejsze środki dowodowe przedstawiać zawsze i na początku i
na końcu. Z kolei przy zbijaniu argumentów przeciwnika należy się uporać z
tym, co łatwe do odparcia, dopiero później przechodzić do spraw trudniejszych.
Co się tyczy środków dowodowych, zaleca się, aby te silniejsze, były wprowadzane pojedynczo, gdyż wymagają dłuższego wywodu73.
c) Elocutio, czyli sztuka wygłaszania
Podstawową zasadą wygłaszania jest wyrzekanie się wszelkich barbaryzmów
i solecyzmów74 oraz poprawność gramatyczna (elegantia) i czysta dykcja. Równie istotna jest przejrzystość wypowiedzi (compositio), polegająca na trafności,
dobrym rozplanowaniu i treściwości. Mówca ma tak mówić „żeby nie tylko
można go było zrozumieć, ale tak by musiało się go zrozumieć” 75. Kolejnym
wymogiem jest stosowność wyrażania (dignitas) zgodnie z którą należy dostosować sposób wyrażania się do okoliczności oraz unikać skrajności takich jak
zbytnie wyszukanie lub zbytnia prowincjonalność. Po spełnieniu wskazanych
zasad można dopiero pomyśleć o ozdobieniu mowy, któremu służą tropy, figury,
kompozycja i rytm, a środki te są dobierane w zależności od stylu76.
Trop jest wyrażeniem przeniesionym z pojęcia, które jest przez niego wyrażane, na
inne pojęcie na zasadzie nieswoistego podobieństwa77. Do najczęściej używanych
tropów należy epitet, czyli wyraz określający rzeczownik oraz porównanie, czyli ze-
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stawienie dwóch zjawisk z których jedno określa drugie78. Najpopularniejszym tropem
jest metafora, czyli skrócone porównanie w którym pojęcie zostaje zastąpione wyrażeniem użytym do jego objaśnienia. Innym tropem jest synekdocha, przy użyciu której
wymienia się część jako całość lub odwrotnie. Przy antonomazji zamiast imienia
umieszcza się epitet lub wyrażenie opisowe, a w peryfrazie zastępujemy jedno słowo
rozbudowaną wypowiedzią. Gdy słowa znaczą coś innego niż to o czym mówią, mamy do czynienia z ironią, która gdy jest przepełniona goryczą staje się sarkazmem.
Tropem jest również dźwiękonaśladownictwo oraz hyperbola, czyli powiększenie lub
pomniejszenie znaczenia słowa w stosunku do faktycznego stanu rzeczy79. Dalej możemy wymienić antyfrazę, która jest określeniem jakiegoś pojęcia za pomocą negacji
jego antonimu oraz alegorię, w której za rzeczywistym znaczeniem wyrazu ukrywa się
głębszy sens. W sztuce retorskiej ważny jest także eufemizm, który pozwala uniknąć
dosadnych, drażliwych sformułowań przez zastąpienie ich łagodniejszymi. Z kolei gdy
mówca swobodnie przestawia wyrazy w szyku, mamy do czynienia z hiperbatonem, a
gdy stosuje rozszerzenie znaczenia wyrazu poprzez użycie go w nowym dla niego
kontekście – z katechrezą80. Do tropów zaliczamy także symbol oraz animizację (przypisywanie przedmiotowi cech istot żywych) i personifikację81 (uosobienie).
Tak jak tropy dotyczą poszczególnych słów, tak figury odnoszą się do wewnętrznego powiązania kilku słów w zdaniu. Dzielimy je na figury słów i figury
myśli, pierwsze dają się usuwać i zmieniać bez zmiany sensu wypowiedzi, drugie
– nie82. Figury słów tworzymy na wiele sposobów. Wśród figur powstałych na
skutek powtarzania wyrazów możemy wymienić anaforę (powtarzaniu tego samego słowa na początku kilku następujących po sobie członków zdania), epiforę
(w której powtórzenie dotyczy ostatniego słowa członu) i poliptoton (to samo
słowo powtarzane jest wielokrotnie). Kolejną kategorię figur tworzymy poprzez
zestawienie wyrazów o podobnym brzmieniu, przykładem może tu być izokolon,
w którym człony składają się z równej liczby sylab. Figurą powstałą poprzez
opuszczenie wyrazu jest elipsa. Wyróżnić możemy również antytezy – figury
słów, które powstają poprzez przeciwstawienie słów oraz figury powstałe przez
sposób uporządkowania83.
Figury myśli oddziałują na słuchaczy bardziej niż figury słów. Przykładem
może tu być pytanie retoryczne, w którym mówca sam może odpowiedzieć na
zadanie przez siebie pytanie, sugerować odpowiedź lub podać serię pytań wraz z
odpowiedziami. W retoryce często mamy do czynienia z antycypacją, która polega na uprzedzaniu zarzutów przeciwnika. Aby zyskać wiarygodność i przychylność słuchaczy, mówca może posłużyć się wyrażeniem wątpliwości i pozornym
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naradzaniem się. Korzystne wrażenie wywiera również pozorna akceptacja, czyli
pozostawienie sprawy do decyzji słuchaczy. Przydatne jest również przyznanie,
którego używa się, aby odsunąć zarzut popełnienia błędów. Z kolei apostrofa jest
bezpośrednim zwróceniem się do słuchaczy. Wystąpienie można również przerwać z powodu gniewu lub strachu, by nie powiedzieć czegoś niestosownego,
mamy wtedy do czynienia z przemilczeniem. Natomiast gdy pod pozorem przemilczenia retor wymienia coś, mówimy o pominięciu. Natomiast do zabarwienia
mowy pod względem uczuciowym użyć można wykrzykników, zapewnień i
przysiąg84.
Starożytni retorzy odkryli, że w każdej wypowiedzi tkwi pewien element
muzyczny i jeśli się go weźmie pod uwagę, może to wywołać odpowiednie wrażenie słuchowe. Ustalili w związku z tym zasady dotyczące podziału wypowiedzi
na periody, a periodów na kola i kommata. Wskazali również ilość sylab, jaką
powinny zawierać. Dla mówców bardzo istotne było zestawienie słów w sposób
przemyślany, znaczenie miała również kolejność, wzajemne powiązania i rytm 85.
Ważne jest również stopniowanie mowy – po wypowiedziach mniej jasnych
powinny występować wyraźniejsze, a po sprawach mniej ważnych – poważniejsze. Natomiast jeśli chodzi o rytm, to należy pamiętać, aby początek i koniec
periodu zawierał jedną bądź kilka stóp. Należy również unikać mieszania mowy
z wierszem i przeładowania jej ozdobnymi wyrazami 86. Niezwykle istotna jest
również harmonia, którą tworzy się poprzez połączenie sześciu idei – jasności,
wielkości, piękna, żywości, etosu i prawdy, gdyż to w nich zawiera się potęga
słowa i to dzięki nim mowa staje się w pełni artystyczna87.
d) Memoria, czyli nauka o zapamiętywaniu
Początkowo termin pamięć rozumiano jako „uczenie się na pamięć jakiegoś
całkowicie skończonego, pisemnego opracowania mowy (tekstu)”88 i retorzy nie
troszczyli się o mnemotechnikę, nie uważali jej za sztukę, a pamięciowe opanowanie mowy uważano za prywatną sprawę każdego z mówców. Z czasem jednak
wprowadzono kształcenie pamięci w krąg teoretycznych rozważań o retoryce.
Zalecano na przykład stosowanie miejsc zapamiętywania, które można przypomnieć sobie w dowolnym czasie i które można powiązać z opanowywanym materiałem za pomocą obrazów w pamięci89. Kwintylian radził, aby długiej mowy
uczyć się krótszymi fragmentami, a odczytując mowę w trakcie uczenia się, należy dzielić ją na części i powtarzać półgłosem dla lepszego zapamiętania90.
e) Actio, czyli nauka o wygłaszaniu
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Actio zaczęto uwzględniać jako część retoryki stosunkowo późno, bo dopiero
w czasach stoików. Wygłaszanie jest tak naprawdę mową ciała, gdyż jej składnikami są głos i ruch. Do dobrego wygłaszania potrzebna jest przede wszystkim
odpowiednia dykcja i wyszkolony głos, a także właściwe operowanie oddechem
oraz stosowny wyraz twarzy i ruch ciała. Dobry mówca sposobem wygłaszania
oddziałuje na słuchaczy równie mocno jak za pomocą argumentów.
Biegłość we wszystkich tych zadaniach osiąga się dzięki teorii (ars), naśladownictwu (imitatio), praktyce (exercitatio)91 i talentowi (natura, ingenium)92,
który jest najważniejszy, gdyż jak stwierdził Kwintylian „jeżeli ziemia będzie
nieurodzajna, nie pomoże jej nawet najlepszy rolnik”93. Maria Maykowska trafnie stwierdziła, że: „dopiero talent może, przy pomocy jakiegoś swoistego, tajemnego i nieomylnego impulsu, dyktować, co właśnie w każdym momencie
przystoi, i sprawić, że ci, którzy go posiadają, potrafią nawet swym wadom nadać
wdzięk i urok, podczas gdy inni, postępując ściśle według jej [retoryki] wskazówek, nie zdołają nigdy nikogo porwać i zachwycić”94.
Zakończenie
Sofiści, do których należeli twórcy retoryki, bardzo szybko odkryli, że mowa
ma niezwykłą siłę oddziaływania. Gorgiasz stwierdził, że „Słowo jest wielkim
władcą. Za pomocą bardzo małego i ukrytego organu [język] wywołuje rzeczy na
miarę boską. Zdolne jest bowiem i strach uśmierzyć, i troskę odsunąć, radość
wzbudzić i współczucie pomnożyć”95. Według starożytnych Greków człowiek
winien nauczyć się jak najdoskonalej posługiwać słowem i dlatego właśnie retoryka była podstawą wykształcenia i wychowania. Dzięki temu z greką nie mógł
się równać żaden język barbarzyński. Miłość do sztuki retorskiej od Greków
przejęli Rzymianie. Słynny mówca rzymski, Cyceron, twierdził, że „tym jednym
celujemy najwięcej nad zwierzętami, że możemy z sobą rozmawiać i myśli nasze
słowami wyrażać. […] takie jest moje przekonanie, że na mądrości i umiarkowaniu doskonałego mówcy nie tylko jego własna godność, lecz innych, i wszystkiej
Rzeczypospolitej dobro najwięcej zawisło”96.
Istotne jest, że retoryka „zakłada bezwzględny układ odniesień aksjologicznych”97 i nie tylko uczy posługiwania się słowami, lecz stawia pytania o wartości.
„Reprezentuje w naszym życiu, to co nie może być pomyślane inaczej niż w formie językowej. Jest ona także jak zbiór kamieni zebranych z myślą o ułożeniu
mozaiki...”98. Jest nie tylko umiejętnością przekonywania, ale oznacza kulturę by91
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cia i traktowanie pięknej mowy jako celu samego w sobie. To właśnie ona „przez
tyle wieków wskazywała drogę pozwalającą na zobiektywizowanie najbardziej
intymnych przeżyć i najgłębszych myśli, dzięki czemu mogą stać się one istotną
częścią życia społecznego jako prawdziwe, dobre i piękne”99. Jak to trafnie ujęli
Czesław i Piotr Jaroszyńscy „dbałość o kulturę słowa jest znakiem ciągłości tak
zwanej cywilizacji zachodniej, a na straży tej ciągłości stoi retoryka”100.
Streszczenie
Współcześnie jesteśmy świadkami stopniowego zanikania kultury słowa.
Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele, a każda z nich jest równie istotna. Aby
powstrzymać ten proces trzeba uświadomić sobie, że język jest najważniejszym
dobrem duchowym wytwarzanym przez człowieka i tym, co odróżnia go od innych żywych stworzeń. Dlatego też należy go pielęgnować i rozwijać. Do osiągnięcia wysokiego poziomu kultury językowej potrzebne jest systematyczne
nauczanie i uczenie się języka, oparte o rzetelny program uwzględniający najważniejsze nauki o języku. W starożytnej Grecji i Rzymie program ten obejmował gramatykę, logikę i retorykę. I choć retoryka straciła dzisiaj swoją autonomię, nie straciła swej aktualności, gdyż każdy z nas ma naturalną potrzebę wyrażania myśli i uczuć w sposób celowy. Celem niniejszego wystąpienia jest więc
przybliżenie retoryki klasycznej, gdyż to właśnie w niej do perfekcji opanowano
sztukę posługiwania się mową.
Summary
Classical rhetoric as the highest stage of speech
Today we can observe a slow disappearance of culture in words. There are
many reasons of it and all of these are important. To stop this process we have to
realise that language is the biggest spiritual good, created by humans and
something what distinguishes them from other living creatures. That is why we
should take care of it and improve it. To get a high level of language culture we
need to base teaching and learning of languages on grammar, logic and rethoric.
Rhetoric nowadays lost its autonomy but it didn't loose meaning, because
everyone needs to express his thoughts and feelings. Target of this dissertation is
to show the classical rethoric, beacause it is the most perfect stage of using
speech.
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Marcin Jakóbczyk (KUL)
Kultura masowa – wpływ na fałszowanie rzeczywistości
W dzisiejszej dobie masowego przekazu zarówno telewizyjnego i radiowego
czyli poprzez szeroki odbiór audiowizualny, jednym z wielu czynników
kształtujących świadomość społeczeństwa, a co za tym idzie kreujących
rzeczywistość, staje się kultura w różnorakich jej odmianach. Przekaźnikiem
każdej ze sfer kultury kształtujących otaczający nas świat stają się media, co
zwiększa ich zasięg oraz wpływ na przeciętnego odbiorcę. Chodzi o podstawowe
kategorie kultury, która w dużym stopniu uległa zmasowieniu i w takiej formie
jest najchętniej przyswajana przez społeczeństwo. Te podstawowe obszary
działalności stanowią dziś: kino, muzyka, oraz – Bogu dziękować – w dalszym
ciągu literatura. Problem jednakowoż wyróżnia się na dwóch płaszczyznach:
zatarcia granicy międzypoziomowej w każdej ze sztuk oraz kierunek w jakim
zostają one wykorzystane. Mam tu na myśli zaburzenie hierarchii wartości w
dokonywaniu ocen dzieła – co wpływa niezwykle negatywnie na postrzeganie
kultury przez społeczeństwo – to stanowi zagrożenie dla poziomu intelektu
przyszłych pokoleń i ich odbioru kultury. Poważniej jednak przedstawia się
kwestia wykorzystania kultury. Coraz wyraźniej daje się zaobserwować zjawisko
promowania tworów miałkich, płytkich, łatwych w odbiorze i nie tyle prostych…
co prostackich. Tak w dziedzinie kina, muzyki, jak i literatury. Łączy się to z
jednoczesną negacją dzieł promujących określone, uniwersalne wartości etyczne,
a także utworów wymagających od odbiorcy odrobiny refleksji, znajomości
danego zagadnienia czy też mogących wzbudzić w przeciętnym człowieku chęć
rozwinięcia się w kierunku niepożądanym przez twórców. Trudno nie zauważyć,
że łączy się to z nieuczciwą konkurencją na tych płaszczyznach poprzez
sekowanie twórców (tak krajowych jak i zagranicznych, dawnych jak i
dzisiejszych), których dzieła (w każdej ze sztuk) mogłyby wywołać efekt
odwrotny od zamierzonego przez tzw. mainstream.
Rodzi się zatem szereg pytań: Jaki jest cel takiego operowania kulturą? Co
tak naprawdę stanowi dziś kulturę masową, a jak definiuje się dzisiejsza kultura
wyższa? Jakie wartości stanowią o każdym z powyższych zagadnień? Jak
wygląda proces takiego ukierunkowania widza? Jakie mogą być efekty tego
zjawiska? I wreszcie – czy jest szansa na kontrrewolucję kulturalną?
Kulturę masową definiuje się jako kulturę opartą na funkcjonowaniu środków
masowej informacji, przeznaczoną dla rozproszonej, licznej i zróżnicowanej
publiczności. Jest rzeczą w pewien sposób naturalną, iż w określonym
społeczeństwie da się zaobserwować zróżnicowanie pod względem tak
intelektualnym, jak i gustów kulturowych. Stąd też utopią jest sytuacja, w której
wszyscy zaczną jak jeden mąż powodowani wewnętrzną potrzebą sięgać po muzykę
klasy Griega, Davisa czy Gilmoura, oglądać wyłącznie Coppolę, Ferrarę czy
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Eastwooda oraz zaczytywać się w Conradzie, Szekspirze oraz Herbercie, odrzucając
przy tym gnioty typu Millenium czy trylogia Greya. Podobnie też naturalnym stanem
rzeczy jest podatność określonych grup społecznych na przekaz medialny (to także
źródło przyjmowania takich, a nie innych gustów kulturowych) i otwartości na każdy
pogląd przekazany przez telewizję, radio czy prasę – szczególnie te
najpowszechniejsze. Jasnym jest, że przeciętny obywatel tego czy innego państwa
będzie czerpał swoją wiedzę, a co za tym idzie kształtował swoje podejście do
współczesnego świata w pierwszej kolejności o to medium, które jest dla niego
najprzystępniejsze, następnie w oparciu o to, które ogląda większość (w grupie
raźniej, nie ma konieczności posiadania odwagi indywidualnej), wreszcie o takie,
które da mu poczucie, że przynależy do grupy „lepszych”, „bardziej światłych”.
Wiele instytucji świata medialnego pozwala sobie wykorzystywać taką tendencję i
serwuje przeciętnemu widzowi, słuchaczowi czy też czytelnikowi zestaw informacji,
opatrzony do tego odpowiednim komentarzem, ewentualnie wiadomość podana jest
fragmentarycznie, tak aby sens jej przesłania był taki jakie jest zamierzenie osoby,
która je przekazuje.
Jednym z bardziej jaskrawych i interesujących zarazem przykładów takiego
medialnego zakłamania staje się przekaz dotyczący Ojca Świętego Franciszka.
„Jeżeli ktoś jest gejem, lecz szuka Boga i ma dobrą wolę, kimże jestem, żeby go
osądzać?”1 – jest to jedna z najbardziej nagłośnionych w mediach wypowiedzi
papieża, która miała miejsce podczas lotu powrotnego z Brazylii w rozmowie z
obecnymi na pokładzie samolotu dziennikarzami. „Działalność lobby
gejowskiego, tak jak jakiegokolwiek innego, jest poważniejszym problemem niż
same skłonności homoseksualne. Problemem jest lobbowanie na rzecz orientacji
homoseksualnej, ale także działalność innych ludzi – czy to ludzi chciwych,
polityków czy masonów. Istnieje wiele lobby”2. A to już jest dalsza część jego
wypowiedzi. Oczywiście wypowiedź całościowo także została omawiana w
poszczególnych programach tematycznych czy publicystycznych. Jednakowoż w
tzw. zajawkach programowych, tudzież w tytułach prasowych, nagłówkach
pojawiało się przeważnie to pierwsze zdanie lub jego różnorakie parafrazy.
Podobną metodą jest budowanie odpowiednich skojarzeń. 21 grudnia 2013r.
„Gazeta Wyborcza” na swojej okładce zamieściła duże zdjęcie Franciszka
zapowiadające wywiad jaki został z nim przeprowadzony przez Andreę
Torniellego z „La Stampy”. Nie byłoby w tym niczego nadzwyczajnego, gdyby
nie opatrzenie całości tytułem komentarza od redakcji: „Wiara, nadzieja, gender”
– co dla przeciętnego odbiorcy mogłoby oznaczać, że papież obok głównych cnót
wiary postawił ideologię gender. Gender pojawia się aktualnie we wszystkich
niemalże płaszczyznach dyskursu publicznego, także w kulturze masowej, a do
omawiania problemu często zapraszani są różnoracy artyści, którzy skąd mieliby
czerpać na ten temat swoją wiedzę. Odpowiedź powyżej: właśnie z takich
1
2

P. Semka, Franciszek, lewica, manipulacja, w: „Do Rzeczy” nr 3/051, s.72.
Tamże.

118

artykułów jak ten w GW. Podobnie jest z przeciętnym odbiorcą. Autorzy tego
typu artykułów jednak muszą znać – w przeciwieństwie do swoich czytelników –
choćby z założeń encyklikę Franciszka „Lumen fidei”, gdzie Ojciec Święty
bardzo jasno podkreśla rolę rodziny jako związku kobiety i mężczyzny, co jest
jednoznaczną kontestację ideologii gender. Najciekawszym jednak zjawiskiem
(także przy czynnym zainteresowaniu się postaci głównego nurtu celebryckiego
jako ekspertów) wydaje się sprawa ks. Wojciecha Lemańskiego i próba
ustawiania go przez tzw. mainstream w roli najlepszego ucznia Franciszka w
Polsce, co stanowi automatycznie próbę postawienia barykady pomiędzy
Episkopatem Polski, a papieżem3.
Ktoś zapyta: jaka jest zatem w tej operacji rola kultury masowej: filmu, muzyki,
literatury? W 1953r. powstał film pt.: The Wild One z Marlonem Brando w roli
głównej. Ten znakomity artysta znany chociażby z Ojca Chrzestnego zagrał tam rolę
„młodego gniewnego”, niepogodzonego ze światem młodzieńca, załatwiającego
swoje problemy z otoczeniem za pomocą siły. Charakterystyczna stała się dla niego
czarna, skórzana kurtka, w której terroryzował mieszkańców małego, amerykańskiego miasteczka, stojąc na czele motocyklowego gangu. Dowcip polega na tym, że
zjawisko gangów motocyklowych (tzw. Hell’s Angels) przed wejściem filmu na
ekrany kinowe było marginalne czy wręcz niezauważalne. Dopiero po sukcesie filmu
grupy motocyklistów stały się zjawiskiem powszechnym i odczuwalnym4.
Wymieniony przykład pokazuje jak ogromną siłę kształtowania rzeczywistości ma kultura. Obrazy kreowane przez reżyserów posiadają olbrzymi potencjał
wzorcotwórczy. Nie chodzi tutaj tylko o gusta, bo te – jak już wspomniałem –
mogą wynikać również ze środowiska w jakim kto się wychował, większym
problemem są wzorce jakie rodzą się pod wpływem każdej ze sfer kultury, i do
których to wzorców duża część danej społeczności stara się dążyć tylko dlatego,
że będzie to wzorzec masowy, ogólny, niewymagający od nikogo obrony w osamotnieniu swojego gustu czy też zdania, czyli będzie po prostu łatwy. Łatwość i
tzw. „fajność” (której tak naprawdę nikt nie jest w stanie zdefiniować i określić)
są podstawowymi zjawiskami, do których starają się dążyć kręgi osób mających
aspirację bycia demiurgami otaczającej nas rzeczywistości.
Dobrym przykładem na łatwość w zakłamywaniu rzeczywistości może być
przypadek Jakuba (Kuby) Wojewódzkiego. Postać dziennikarza, publicysty, którego popularność wyrosła jednak na mocno prymitywnym dowcipie serwowanym w jego show czy też wulgarnych wypowiedziach w mediach. „Jak się patrzy
na prawicę i lewicę na Zachodzie, różnice są niewielkie, u nas to jest przepaść.
Patriotyzm jest przymiotem ludzi małych i mściwych. Boję się słowa patriotyzm.
Kiedy naprzeciwko domu mojej mamy postawiono pomnik Dmowskiego, który
słowo naród odmieniał przez wszystkie przypadki, to ścierpła mi skóra. Czytali-
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ście „Myśli nowoczesnego Polaka”5? On tam podjął się analizy fenomenu Hitlera, który robiąc porządek we własnym kraju, musiał wyrzucić z niego Żydów.
Ten agresywny facet stoi sobie teraz naprzeciwko Łazienek Królewskich. I się
dziwili nasi narodowcy, że jest obrzucany farbą”. Wydaje się, że Wojewódzki –
któremu bądź co bądź nie można odmówić inteligencji – miał pełną świadomość,
że w swojej wypowiedzi rozmija się z prawdą. Niemniej jednak wiedział też, że
odbiór wśród społeczeństwa, szczególnie tych, którzy uznają go za idola (nie
można się posunąć to określenia go mianem autorytetu), a więc w przeważającej
części młodzieży, będzie miał wydźwięk zgodny z jego zamiarem – czyli Roman
Dmowski i cała jego spuścizna intelektualna zostanie zrównany z ideologią nazistowską, co jest kompletnym nonsensem. „Myśli nowoczesnego Polaka” po raz
pierwszy ukazały się w 1906r., a uzupełnione o artykuły ze zbioru „Podstawy
polityki polskiej rok później”. Hitler do władzy doszedł w roku 1933, a w czasie
kiedy powstało największe dzieło ojca niepodległości polskiej o Hitlerze i ruchu
jaki powstawał wokół jego osoby nikt jeszcze nie słyszał. Nie zmienia to faktu,
że ogół czytelników, widzów oraz słuchaczy Wojewódzkiego mógł sobie utrwalić pogląd na temat Dmowskiego właśnie taki jaki został sformułowany przez
swojego idola.
Trudno uznać Wojewódzkiego za rzetelnego dziennikarza czy publicystę.
Jest on raczej showmanem, który poprzez swoje gusta i widzimisię, które wszem
i wobec prezentuje – także swoim stylem bycia – kształtuje podejście szczególnie
młodych ludzi do życia i poszczególnych płaszczyzn rzeczywistości.
Podobnie ma się sprawa z oddziaływaniem na świadomość szerokich mas
przez film czy muzykę bezpośrednio. W rozgłośniach radiowych na potęgę promowani są artyści z muzyki pop i jej pochodnych, którzy w warstwie tekstowej
propagują rozwiązłość lub po prostu nijakość, ale w ten sposób by była ona łatwo
przyswajalna, mało wymagająca, nie skłaniająca do refleksji, czyli po prostu
promująca wygodny styl życia. Tak samo przedstawia się problem w zakresie
warstwy muzycznej. Melodia i wykonanie ma być proste i łatwo wpadające w
ucho. Jest to o tyle zrozumiałe, że nie każdy musi być wyrafinowanym melomanem (niemniej tacy też być powinni, o tym jednak później). W niektórych jednak
przypadkach pojawiają się artyści, o których mówi się powszechnie, że są prawdziwymi w swojej kategorii autorytetami, a jednocześnie – co można uczciwie
przyznać – prezentują dobry warsztat muzyczny. Niestety i tutaj można zaobserwować podział między równych i równiejszych. Kryterium podziału stanowi
tutaj treść przekazywana przez twórcę – o ile o zespole Nirvana można powiedzieć, że odegrał istotną rolę w historii muzyki rockowej oraz że jej lider, Kurt
Cobain był postacią tragiczną ze względu na śmierć w niewyjaśnionych okolicznościach i pojawiające się w tym wątku narkotyki – o tyle jednak nie wolno z
ikony popkultury (tej czy każdej innej) czynić kogoś na kim warto wzorować się
5

Cyt za: [http://www.fronda.pl/a/kolejna-kompromitacja-wojewodzkiego,21618.html
[8.05.2014].
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w etapie dorastania. A wrażenie, że jest on podsuwany młodym ludziom bardziej
niż inne postaci z tej epoki i tego nurtu muzycznego. Trzeba każdorazowo przedstawiać całościowy obraz postaci – z jednoczesną przestrogą i pochyleniem się
nad błędami jakie ona popełniała.
Kapela grunge’owa Pearl Jam, promowana przez wiele stacji radiowych, grająca naprawdę ciekawą muzykę, pozbawioną współczesnej łatwizny, nagrała w
swoim czasie znakomite utwory o przejmujących tekstach jak np. Alive czy Jeremy. A jednak rzadko mówi się o tym, że zespół aktywnie włącza się w działania proaborcyjne. Lider zespołu Eddie Vedder w jednej ze swoich wypowiedzi
stwierdził: „Dziesięć lat. Tyle miałoby teraz moje dziecko. Nie byłbym w tym
zespole i nie podróżowałbym. I nie widziałbym liberalnego podejścia do tej kwestii, jakie mają inne kraje. Być może będę miał dziecko w przyszłości, gdy będę
mógł się nim odpowiednio zająć. Kto wie. Ale jako jednostki żyjące w tym
«wolnym» kraju, musimy mieć prawo wyboru, jaki czas jest odpowiedni”6. Być
może wielu spośród słuchaczy zespołu, gdyby wiedziało o tym wcześniej miałoby inne podejście do zespołu, ale z racji, że o takiej postawie dowiadują się post
factum, może się zmienić ich stosunek właśnie do zabijania dzieci nienarodzonych. I może to być niestety zmiana na gorsze7.
Obserwując działanie mediów w zakresie rozpowszechniania kultury, dokonywania arbitralnego podziału na kulturę elitarną oraz masową można stwierdzić,
że nie mają siły przebicia artyści, którzy w młodym człowieku (powiedzmy sobie
szczerze – to jest grupa docelowa omawianego przekazu) mogą wykształcić postawy niepożądane przez współczesną poprawność polityczną.
Jeden z czołowych przedstawicieli nurtu New Wave of British Heavy Metal,
formacja Saxon, powszechnie uważana jest jako jeden z wielu zespołów grających ostrą, gitarową muzykę. Zespół, mimo że wciąż koncertuje i nagrywa, nie
istnieje w głównym nurcie medialnym. Argumentacje w stylu „muzyka heavy
metalowa jest nie do przełknięcia dla przeciętnego odbiorcy” 8, „trudno puszczać
coś co jest anachroniczne, przestarzałe i czego się nie da słuchać” 9 są nie do zaakceptowania w sytuacji, gdy wszechobecny jest rap, muzyka techno, czy dyskotekowa, w której trudno dostrzec jakiekolwiek walory artystyczne. Problem może
stanowić fakt, że Saxon corocznie oddaje cześć św. Jerzemu, patronowi Wielkiej
Brytanii, grając koncerty w dniu jego święta 23 kwietnia dla uczczenia jego męczeńskiej śmierci.
Oto kilka przykładów tekstów jakie w utworach zespołu śpiewa wokalista
Bill Byford:
6

Cyt. za: http://www.fronda.pl/blogi/stefan-sekowski/requiem-dla-corki-eddiegoveddera,10623.html [8. 05. 2014].
7
Tamże.
8
Cyt. za:
http://www.rockmetal.pl/wiesci.html?news_id=23756_Saxon_wyda_koncert_z_okazji_dnia_sw__Jerz
ego [8.05.2014].
9
Cyt. za: Tamże.
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Crusader, crusader, please take me with you/ The battle lies far to the east/
Crusader, crusader, don't leave me alone/I want to ride out on your quest/ I'm
waiting, I'm waiting, to stand by your side/ To fight with you over the sea/
They're calling, they're calling, I have to be there/The holy land has to be free
(Krzyżowcu, krzyżowcu, proszę weź mnie ze sobą/ Na bitwę leżącą daleko na
wschód/ Krzyżowcu, krzyżowcu, nie zostawiaj mnie samego/ Chcę wyjeżdżać z
twoją misją/ Czekam, czekam by stanąć po twojej stronie /By walczyć z tobą za
morzem / Oni wzywają, wzywają - muszę tam być /Święta Ziemia musi być wolna) czy też w utworze „Red Star Falling” Where were you when the red star fell/
Did you hear the tolling of the bell/ A million people on the streets/ They march
as one they march for peace/ Breakin´ free from the iron fist / The price you pay
a deadly risk / Live no more in fear and shame / The hammer´s gone release from
blame. (Gdzie byłeś, gdy Czerwona Gwiazda spadła?/Czy słyszałeś bicie dzwonu?/ Miliony ludzi na ulicach/Szli jak jeden mąż, szli po pokój/ Wyzwalali się z
żelaznej pięści/ Cenę którą płacicie, śmiertelne ryzyko / Nie żyjcie więcej w strachu i niesławie / Młot zniknął, uwolnijcie się z tej winy). Przesłanie obydwu
utworów jest oczywiste i rodzi w osobie zainteresowanej twórczością zespołu
określone wartości. Odruchy, które dziś zanikają w społecznościach. Należy
zwrócić uwagę na proces postępującego zniewieścienia mężczyzn, co jest wywołane nie tylko zagrożeniem płynącym z ideologii gender, ale również promowaniem zachowań pacyfistycznych, tłumieniem odruchów patriotycznych, które
zgodnie ze współczesnym przesłaniem mają wywoływać wstyd, ale przede
wszystkim obalaniem wizerunku silnego mężczyzny, mającego zapewnić byt
rodzinie i bezpieczeństwo narodowi. Odwracanie tego rodzaju klasycznych i
uniwersalnych wydawałoby się wzorców jest zaprzeczeniem natury człowieka,
podkreślanej już w czasach starożytnych, kiedy to ideałem mężczyzny miał być
umięśniony wojownik, wódz legionów powracający z pól bitewnych, a ilość
szram na ciele wzmacniała jego wartość jako mężczyzny. W dobie stylizacji płci
męskiej na niewinnych, szczuplutkich chłopców, ubranych tak, aby zanadto nie
uwypuklać swojej tożsamości płciowej artyści głoszący wartości klasyczne traktowani są jako niepożądani w kulturze.
Amerykańska formacja heavy metalowa Manowar traktowana jest powszechnie jako uosobienie kiczu, z racji swoich okładek przedstawiających mitycznych herosów, a także tekstów takich jak te: By moonlight, we ride/Ten thousands side by side/With swords drawn held high/Our whips and armors shine/Hail to thee our infantry/Still brave beyond the grave/All sworn the eternal
vow/The time to strike is now (Przy świetle księżyca, jedziemy/Dziesięć tysięcy,
ramię w ramię/Z wysoko uniesionymi mieczami/Nasze bicze i zbroje
lśnią/Chwała ci, nasza piechoto/Wciąż odważni poza grobem/Wszystkie przysięgi
złożone na wieczność/Nadszedł czas ataku) albo Fight for the kingdom bound for
glory/Armed with a heart of steel/I swear by the brothers who stand before me/To
no man shall I kneel/Then blood is upon my steel (Walczący za królestwo, w drodze do chwały/Uzbrojeni w serca ze stali/Przysięgam przy braciach stojących za
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mną/Przed żadnym z nich (wrogów - przyp.) nie ugnę się/Ich krew jest na mej
stali). W innym ze swoich dzieł (Father) panowie z Manowar głosili miłość ojcowską śpiewając: You're with me/In every word I say/In every hour/Of every
single day/In all I do/I'm just a part of you/You lived your life for us/That was
your plan/Those hands that never take/They worked the land (Tyś jest tu/I w każdym słowie mym/Słyszę Cię/I w każdym czynie mym/I w każdym dniu/Żyjesz w
sercu mym/Żyłeś tylko dla nas/To był Twój plan/To praca twoich rąk/Dobro niosła nam). Utwory jak widać traktują o tematach niezwykle rzadkich w dzisiejszej
muzyce serwując przy tym rozbudowaną sekcję instrumentalną. Media jednak
taką twórczość nazywają kiczem.
Analogiczną sytuację można przytoczyć w przypadku legendarnej formacji
heavy metalowej Iron Maiden. Jeżeli mówi się o ich działalności to tylko w kontekście nazywania ich kontrowersyjnymi i wyciągania tych kilku piosenek, w
których przesłanie może być niejasne i wygodne dla mainstreamu (po zgłębieniu
historii zespołu oskarżenia o okultyzm itp. okazują się bezpodstawne a utwory,
które stały się ich przyczyną miały inną genezę). W pozostałych przypadkach
Iron Maiden zarzuca się kiczowate okładki płyt (podobnie jak u Manowar) oraz
płytkość w warstwie tekstowej. Szczególnie ostatni zarzut wydaje się być chybiony po uważnym prześledzeniu treści piosenek kapeli Maiden w wielu spośród
swoich utworów opisuje wydarzenia historyczne, np. bitwa pod Bałakławą podczas Wojny Krymskiej w utworze The Trooper10, tudzież nawiązuje do dzieł
światowej literatury (np. Loneliness of the long distance runner to piosenka oparta na opowiadaniu Alana Sillitoe z 1959r. o tym samym tytule, które trzy lata
później doczekało się ekranizacji11; Brave New World powstał z inspiracji książką Aldousa Huxleya będącą krytyką konsumpcjonizmu i nihilizmu12) oraz kina
(Where Eagles Dare powstało w oparciu o film Tylko dla Orłów z Timem Burtonem i Clintem Eastwoodem13; The Duellists z kolei powstało z inspiracji filmem
Ridleya Scotta z 1978r. będącego ekranizacją powieści Josepha Conrada)14.
Wydawałoby się, że jest to dodatkowe spełnienie funkcji edukacyjnej jaką
kultura powinna pełnić, a jednak m.in. takie inspiracje dla powstania utworów
mogą być przyczyną wyrugowania twórcy z przestrzeni publicznej. Nie jest także
informacją powszechnie znaną, że perkusista zespołu Nicko McBrain przeżył
duchowe doświadczenie, po którym zawierzył swoje życie Chrystusowi, modlił
się o przyjęcie Jezusa, skłonił się ku lekturze Biblii oraz gra w zespole kościelnym na Florydzie15.
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Specyficzne exemplum wypaczania kultury stanowi przykład zespołu trashmetalowego Slayer. Zespół zawsze miał otoczkę satanistycznej kapeli – co zresztą było stwierdzeniem mocno na wyrost – co media z chęcią nagłaśniały i dodawały muzykom ile się dało kontrowersji. Ci z kolei, jakby żyjąc obok nie walczyli z tą propagandą, jednocześnie dając preteksty do takiego ich klasyfikowania
m.in. w treściach piosenek, ale i w okładkach płyt (te już nie są określane mianem tandetnych – może z racji symboliki antyreligijnej). Niemniej – i o tym
szczególe z życia zespołu mało kto wie – wokalista Tom Araya oraz perkusista
Dave Lombardo deklarują się jako katolicy, a w tekście utworu pt. „Silent Scream” zespół dotyka kontrowersyjnego – wydawałoby się niektórym – tematu
aborcji. Straszny los nienarodzonego dziecka pod koniec procesu aborcyjnego
podkreślają słowa: „Life’s Little fragments destroyed” (Zniszczone małe cząstki
życia) i temu podobne dramatyczne wizje – natomiast morał zdaje się przenikać
do świadomości, w momencie kiedy artysta wykrzykuje: „Innocence withdrawn
in feat/ fires burning, can you hear cries in the night?” (Niewinność pokazowo
odrzucona/ płoną ognie, słyszysz nocą płacze?). Co prawda Araya nigdy w wywiadach nie omawiał tej piosenki, ale możliwe, ze to katolicyzm spowodował u
niego postawę antyaborcyjną16.
Hollywood nazywane powszechnie „fabryką snów” od dłuższego czasu zawłaszczone zostało przez lobby propagujące rozwiązły tryb życia, wartości antychrześcijańskie i w tym duchu tworzonych jest wiele spośród powstających w
tym środowisku filmów. Czasy „Ben Hura” czy „Quo Vadis” z Robertem Taylorem, Deborą Kerr i Peterem Ustinovem minęły bezpowrotnie. Słusznie wskazuje
red. Grzegorz Górny we wstępie do książki Ł. Adamskiego „Bóg w Hollywood”,
że „w czasach nowożytnych, tylko trzy mocarstwa uzyskały status hegemona.
Uczyniły to nie tyle drogą militarnych podbojów, ile przez działania politycznoekonomiczne, akumulację kapitału oraz innowacyjność. (…) Stany Zjednoczone
mogą pochwalić się [w tym zakresie] swą kinematografią, która upowszechnia na
całym świecie amerykański styl życia”.
Pośród ogromu dzieł kinematografii, tak amerykańskiej jak i europejskiej da
się jednak odnaleźć „perełki”, które może nie tak silnie promowane, z racji swojego przesłania, dają świadectwo prawdzie poprzez wartości jakie z nich wypływają. Przebłyskiem odwagi, ale także kunsztu filmowego w ostatnich latach była
trylogia Christophera Nolana o Batmanie. Być może niewielu dostrzegło w tej
wielkoformatowej produkcji liczne odniesienia ewangeliczne, w tym także mocne osadzenie w konserwatywnych wartościach. Inaczej niż w większości współczesnych dzieł, gdzie przemoc jest wyłączną „wartością” filmu, celem w samym
w sobie, „bo widz to lubi” u Nolana była jedynie punktem wyjścia do dyskusji na
temat metod walki ze złem, istoty poświęcenia czy bohaterstwa. Trylogia o Batmanie, w szczególności jej ostatnia część, pozwala uświadomić sobie, że w kinie
mogą istnieć i są potrzebni bohaterowie, którzy nie będą bez wahania sięgać po
16

124

J. McIver, Slayer, Krwawe Rządy, Czerwonak 2013, s.164.

broń, dokonywać rzezi, a potem jako w chwale herosów powracać do domu.
Refleksję wzbudza również postać Jokera, który w interpretacji Heatha Ledgera
miał ucieleśniać odwieczne, irracjonalne zło. Jego działaniu przyświecała idea
całkowitej destrukcji uniwersalnych zasad współżycia społecznego (powiedzielibyśmy promocja dostrzegalnego codziennie nihilizmu). Opiekun Bruce’a Wayne’a powiedział o nim: „są ludzie, którzy chcą tylko widzieć, jak świat płonie”.
Jednocześnie porażka Jokera wcale nie przynosiła zwycięstwa głównemu bohaterowi. Pokonanie Złego najwięcej kosztowało właśnie tych, którzy poświęcali
siebie i swoje życie innym, zaś przysłowiową „śmietankę” spijali fałszywi bohaterowie. Reżyser jednocześnie, w trzeciej części przygód o Batmanie, obsadza
główny szwarccharakter w pozycji człowieka, który objawia się tłumom jako
wyzwoliciel spod jarzma bankierów, podpierający się zastępami karabinów. W
rzeczywistości jest on typowym nihilistą wykorzystującym podatność tłumów na
populistyczne hasła w swym dążeniu do całkowitego zniszczenia17.
Trylogia o Batmanie z uwagi na silne osadzenie w popkulturze musiała jednak przebić się przez mur nihilizmu i antyuniwersalizmu, aczkolwiek powyższe
wnioski wypływające z obejrzenia obrazu Nolana, nie były powszechnie komentowane, ani omawiane. Rozgłosu o podobnej skali nie doczekały się niestety
„Cristiada” czy oparty na prawdziwej historii i traktujący o rzeczywistych bohaterach film „Rytuał” szwedzkiego reżysera Mikaela Hafstroma z Anthonym
Hopkinsem, Colinem O’Donoghue, Toby Jonesem i Rutgerem Hauerem w rolach
głównych. Obraz jest luźno oparty na doświadczeniach ks. Garego Thomasa,
który dziś jest jednym z najbardziej znanych egzorcystów w USA. Jak przekonuje Ł. Adamski „film jest najbardziej dogmatycznym po kątem katolickim obrazem o egzorcyzmach w historii kina. Film oparty jest na faktach, główny bohater
[trafia na nauki do o. Carmine, jednego z najsłynniejszych egzorcystów świata], a
raczej jego pierwowzór był tak daleki od przybliżania wiernym prawdy o szatanie, że po interwencji jednego z parafian, który chciał żeby w ogóle nie mówić o
piekle, bo to straszy dzieci, zrezygnował on z takiego rodzaju kazań”18.
Przytoczone przykłady wskazują na istnienie dwóch zjawisk. Po pierwsze
trudno nie zaobserwować siły jaką posiada w sobie kultura i jak ogromny ma
wpływ na kształtowanie sposobu myślenia człowieka. Ile władzy posiadają ludzie mogący ową kulturą dysponować i przekazywać szerokim rzeszom odbiorców, decydując przy tym co i w jakim zakresie może im zostać przekazane. Media będące częścią kultury masowej, a przy tym jej głównym dyspozytorem, pilnują uważnie aby każde zdanie, każda informacja czy też każde powstałe dzieło
zostało nagłośnione tak, aby utrzymywać pewne status quo stojące w sprzeczności z nauką chrześcijańską oraz arbitralnie decydują co jest warte uwagi, a co nie.
Po drugie – i to napawa nadzieją – widać artystów oraz dzieła głęboko osadzone
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w określonych wartościach i wbrew powszechnym trendom przebijające się do
świadomości zbiorowej.
Naturalne jest, że w każdym narodzie istnieją grupy, które mają bardziej i
mniej wyrafinowane gusta. Tyle w zakresie warstwy stricte artystycznej. Jeśli zaś
chodzi o przekaz, to trudno rzecz jasna zakazać artystom tworzenia swoich wizji
i głoszenia im swoich poglądów. Istota problemu leży jednak w tym, że elity
istnieją po to by mając rozeznanie w sferze tylko kultury ale i wartości, mogły
pociągać za sobą ku górze tych, którzy takiego rozeznania nie mają, a w tym celu
powinni świadczyć o prawdzie. A ta wbrew temu co czasem się słyszy jest tylko
jedna, i to ona jest drogą do wolności. Czasy II wojny światowej, a także rewolucji francuskiej, następnie bolszewickiej i tzw. obyczajowej pokolenia ’68 mocno
nadwerężyły i uszczupliły poziom elit nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.
To zaś doprowadziło do rozkładu moralnego na szczytach władz, a media to dziś
nie czwarta, ale pierwsza władza. Stąd też takie zagrożenia i tak silny wpływ
mediów za pomocą kultury masowej na zafałszowanie rzeczywistości.
Pointę powyższych wywodów niech stanowi historia ‘black’ metalowej formacji muzycznej Horde. Australijskiego projektu muzycznego stworzonego
przez Jasona Sherlocka, perkusistę mającego swoją przeszłość w innych chrześcijańskich kapelach ciężkiego grania. Nurt ‘black’ metalu powstał w kontrze do
satanistycznych zespołów black metalowych. Sherlock pod pseudonimem Anonymous nagrał album zatytułowany „Helling Usvart” (święty nieczarny), w roku
1994 nakładem wydawnictwa Nuclear Blast. Płyta była promowana hasłem:
„Invert The Inverted Cross” czyli „Odwróć Odwrócony Krzyż”. Z racji gróźb
jakie kierowane były pod adresem artysty nagrał album pod pseudonimem i nawet podczas koncertów nie pokazywał swojej twarzy. Dziś co prawda w dystrybucji [przynajmniej w Polsce] roi się od płyt kapel otaczających się satanistycznymi symbolami, natomiast nigdzie nie da się znaleźć pozycji dla sympatyków
ciężkiego brzmienia spod znaku chrześcijaństwa, a media milczą o ich istnieniu
promując powszechnie postaci pokroju Nergala, ale formacje takie jak Mortification, Hortor czy rodzimy Elgibbor wciąż grają chwaląc Boga w swoich treściach
i przestrzegając przed złym.
Streszczenie
W dzisiejszej dobie masowego przekazu zarówno telewizyjnego i radiowego
czyli poprzez szeroki odbiór audiowizualny, jednym z wielu czynników
kształtujących świadomość społeczeństwa, a co za tym idzie kreujących
rzeczywistość, staje się kultura w różnorakich jej odmianach. Przekaźnikiem
każdej ze sfer kultury kształtujących otaczający nas świat stają się media, co
zwiększa ich zasięg oraz wpływ na przeciętnego odbiorcę. Chodzi o podstawowe
kategorie kultury, która w dużym stopniu uległa zmasowieniu i w takiej formie
jest najchętniej przyswajana przez społeczeństwo. Te podstawowe obszary
działalności stanowią dziś: kino, muzyka, oraz – Bogu dziękować – w dalszym
ciągu literatura. Problem jednakowoż wyróżnia się na dwóch płaszczyznach:
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zatarcia granicy międzypoziomowej w każdej ze sztuk oraz kierunek w jakim
zostają one wykorzystane. Mam tu na myśli zaburzenie hierarchii wartości w
dokonywaniu ocen dzieła – co wpływa niezwykle negatywnie na postrzeganie
kultury przez społeczeństwo – to stanowi zagrożenie dla poziomu intelektu
przyszłych pokoleń i ich odbioru kultury. Poważniej jednak przedstawia się
kwestia wykorzystania kultury. Coraz wyraźniej daje się zaobserwować zjawisko
promowania tworów miałkich, płytkich, łatwych w odbiorze i nie tyle prostych…
co prostackich. Tak w dziedzinie kina, muzyki, jak i literatury. Łączy się to z
jednoczesną negacją dzieł promujących określone, uniwersalne wartości etyczne,
a także utworów wymagających od odbiorcy odrobiny refleksji, znajomości
danego zagadnienia czy też mogących wzbudzić w przeciętnym człowieku chęć
rozwinięcia się w kierunku niepożądanym przez twórców. Trudno nie zauważyć,
że łączy się to z nieuczciwą konkurencją na tych płaszczyznach poprzez
sekowanie twórców (tak krajowych jak i zagranicznych, dawnych jak i
dzisiejszych), których dzieła (w każdej ze sztuk) mogłyby wywołać efekt
odwrotny od zamierzonego przez tzw. mainstream.
Rodzi się zatem szereg pytań: Jaki jest cel takiego operowania kulturą? Co tak
naprawdę stanowi dziś kulturę masową, a jak definiuje się dzisiejsza kultura
wyższa? Jakie wartości stanowią o każdym z powyższych zagadnień? Jak
wygląda proces takiego ukierunkowania widza? Jakie mogą być efekty tego
zjawiska? I wreszcie – czy jest szansa na kontrrewolucję kulturalną?
Summary
Mass Culture and its impact on falsifying the reality.
Nowadays, in the age of wide-range audio-visual broadcast via both television
and radio, culture, in all of its variations, stands out as a major factor shaping
society’s awareness, and as a result, its view on reality. The media have become
a relay of every cultural sphere that shape the world around us, thus increasing
their range and influence on average receiver. Concerned are the basic forms of
culture, which went through the series of processes making it more accesible and
easier to assimilate by society. That basic areas of activity include cimena, music
and – thank God – still literature. The problem, however, stands out on two layers: fuzziness of borders between arts and the way these arts are exploited. By the
above I mean altering one’s value hierarchy in evaluating the work – which has a
particularly negative influence on society’s perception of culture and poses a
threat to future generations’ intelectual level, not to mention their approach to
culture. The issue of culture utilization appears even more serious. It is becoming
more and more common to promote works that are shallow, easy to decode and
not simple but… simplistic. This concerns cinema, music and literature in the
same way. It is connected to simultaneous negation of works promoting certain
universal moral values as well as those which require specific knowledge, patient
consideration or could potentially wake one’s interest in areas unwanted by authors. It’s hard not to notice that these actions are linked to unfair competition
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manifested in harassing the authors (both domestic and foreign, past and today’s)
whose works could produce effects opposite to intended by the so called mainstream.
Therefore, a series of questions arise: what is the aim of operating the culture
in such way? What is actually mass culture today and what constitutes high culture? What values are relevant to the above? How the process of such steering the
recipient works? What are potential effects of that occurrence? And finally –
what are the chances for cultural counter-revolution?
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Agnieszka Kaźmierczak (UMCS)
Metody manipulacji
Każdy z nas ulega, świadomej lub nie, manipulacji. Reklama, spoty polityczne czy kampanie społeczne, tak codzienne w naszym życiu mają, na celu wywołanie konkretnego zachowania lub postawy. Ułożenie produktów w sklepie ma na
celu nakłonienie kupującego do nabycia danego produkty. Tego typu manipulacje są tak powszechne, że dla człowieka współczesnego staje się ona codziennością i elementem życia. Czym jednak jest manipulacja? Według Encyklopedii
PWN manipulacja to „jedna z technik sprawowania władzy; skłanianie lub prowokowanie jednostki (grupy) do podjęcia w dobrej wierze odpowiednich działań,
aby następnie dezawuując je, skompromitować jednostkę (grupę) w oczach opinii
publicznej i wykorzystać to do osiągnięcia własnych korzyści politycznych” oraz
jako „wyzyskanie zaufania, lojalności lub niewiedzy jednostki (grupy) do zdobycia w niezauważalny dla niej sposób pełnej nad nią kontroli i osiągnięcia własnych celów”1. Należy sobie jednak zadać pytanie, jak działanie tego typu wygląda w praktyce?
1. Manipulacja w czasie zakupów
Każdy z nas musi robić zakupy. Nie zastanawiamy się jednak, gdy w dużym
hipermarkecie bierzemy koszyk i chodzimy wzdłuż alejek z produktami. Wchodząc do sklepu mamy świadomość tego co chcemy kupić, jednak po wyjściu
okazuje się, że nabyliśmy przedmioty, których nie chcieliśmy lub nie potrzebujemy. Dzieje się tak, ponieważ cały proces zakupu przebiega według schematu,
który został stworzony przez specjalistów od manipulacji zatrudnionych przez
dana sieć2. Do najczęstszych metod należy: ukrywanie rzeczy systematycznie
kupowanych, stosowanie hasła „promocja”i „okazja”, odpowiednie ułożenie
produktów na półkach, lokalizacja stoisk, prezent na wstępie, zastosowanie odpowiedniej kolorystyki i muzyki oraz zastosowanie wystawki przed kasą3.

1

Manipulacja,
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3937257/manipulacja.html
02.05.2014 r.
2
Skala zmanipulowania kupujących w dużych centrach handlowych: * 91% kupujących
w hipermarketach uważa że są tam niższe ceny i że oszczędza * 60% chwali dogodną lokalizację hipermarketów * 52% daje się przekonać hasłem "promocja" * 24% twierdzi że produkty w hipermarketach są dobrej jakości (!) * 44% kupujących w małych sklepikach wybiera je
ze zwględu na jakość produktów * 30% klientów sklepików osiedlowych dostrzega korzyść
cenową * 3% tylko tyle kieruje się szerokim asortymentem w hipermarkecie. * 3% tylko tyle
wybiera
sklepy
osiedlowe
z
"lenistwa"
(bliska
lokalizacja)
http://www.eioba.pl/a/1nss/rodzaje-manipulacji-w-hipermarketach- wejście 04.05.2014 rok.
3
Zob. M. Niewalda, Metody manipulacji XXI wieku, Warszawa 2013, s. 11-21.
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W hipermarketach bardzo często stosuje się metodę ukrywania produktów
najczęściej kupowanych. W małych sklepach osiedlowych kupujący oczekuje, że
zdobędzie towar, do którego jest przyzwyczajony. Gdy nie udaje mu się go zdobyć, udaje się do konkurencji. W dużych hipermarketach klient ma możliwość
nabycia produktu alternatywnego (np. gdy nie ma naszego ulubionego chleba
kupujemy inny, a do tego bułki, które są w promocji)4.
Bardzo wielu konsumentów ulega hasłu „promocja” lub „okazja”. Tworzą
one wrażenie, że dany produkt jest tani (nawet gdy jest droższy od innego o podobnej jakości). Duża ilość plakatów z hasłami wywołuje przeczucie, że dany
sklep dba o klienta5.
Kolejnym sposobem manipulacji kupującym przez hipermarkety jest ułożenie produktów na półkach oraz usytuowanie samych stanowisk. Najlepiej sprzedają się przedmioty na wysokości oczu klienta. Najczęściej są to produkty, których sklep się chce pozbyć. Na najniższych półkach znajdują się przedmioty dla
dzieci (kolorowe i dużo droższe od tych na półkach wyższych). Same stanowiska
ustawione są tak, aby kupujący spędził jak najwięcej czasu w hipermarkecie. Na
samym początku umieszczone są stoiska małe, najczęściej z produktami „sezonowymi”. Regały z produktami najbardziej potrzebnymi znajdują się w miejscach w głębi sklepu. Zmusza to konsumenta do poszukiwania ich a co za tym
idzie do spędzenia większej ilości czasu w hipermarkecie6.
Sama kolorystyka w sklepie nie jest również bez znaczenia. Właściciele dużych centrów sprzedaży chcą, aby kupujący czuł się w nich jak najlepiej. Kolory
ścian i półek muszą wywoływać pozytywne skojarzenia. Nie mogą również być
zbyt „krzykliwe”. Muszą tworzyć poczucie bezpieczeństwa. Czerwone napisy
„promocja” i „okazja” mają na ich tle przykuwać uwagę oraz przekonywać o
potrzebie natychmiastowego zakupu przedmiotu nią objętego7.
Mówiąc o kolorystyce nie można zapomnieć o muzyce. Właściciele hipermarketów dbają, aby nie była ona zbyt szybka (zbyt szybka muzyka przyspieszyłaby chód kupującego), ani zbyt wolna (spowodowałaby wtedy zniechęcenie). Za
jej podstawowe zadanie uważa się zatrzymanie klienta jak najdłużej w sklepie. W
okresie świątecznym ma ona na celu stworzenia wrażenia sacrum. Same zakupy
zaś podnosić do elementu niezbędnego w procesie przygotowań przedświątecznych8.
Kolejnym elementem manipulacji są specjalne ustawki przed kasami. Znajdują się na nich produkty, które mają rozpraszać kupującego. Ich podstawowym
zadaniem jest zmuszenie konsumenta do nabycia przedmiotów, którymi nie zainteresowałby się w głębi sklepu – z tego samego powodu przed kasami zwykle są
kolejki. Gdyby właściciele sklepów nie przygotowali wystawek klienci zaczęliby
4

Zob. Tamże., s. 15.
Zob., Tamże.
6
Zob., Tamże., s. 15-16.
7
Zob. Tamże., s. 16-17.
8
Zob., Tamże., s.16-18.
5
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przyglądać się przedmiotom w koszyku, a w konsekwencji odkładaliby produkty
im nie potrzebne9.
Ostatnim charakterystycznym elementem manipulacji stosowanym przez hipermarkety jest wielkość koszyków. W dużym koszyku mała ilość produktów
wydaje się znikoma. Kupujący ma wrażenie, że przedmioty znajdujące się w
koszyku, nie maja zbyt dużej wartości. W konsekwencji dokłada kolejne produkty, nie zastanawiając się nad potrzeba jego zakupu 10.
Mimo, iż większość z nas zdaje sobie sprawę z wyżej opisanych elementów
manipulacji stosowanych przez hipermarkety, to i tak w badaniach respondecji
odpowiadają, że:
•91% kupujących w hipermarketach uważa, że są tam niższe ceny i że
oszczędza;
•60% chwali dogodną lokalizację hipermarketów;
•52% daje się przekonać hasłem "promocja";
•24% twierdzi, że produkty w hipermarketach są dobrej jakości (!);
•44% kupujących w małych sklepikach wybiera je ze zwględu na jakość
produktów ;
•30% klientów sklepików osiedlowych dostrzega korzyść cenową;
•3% tylko tyle kieruje się szerokim asortymentem w hipermarkecie;
•3% tylko tyle wybiera sklepy osiedlowe z "lenistwa" (bliska lokalizacja) 11.
2. Manipulacja w reklamie
Reklamy stały się nieodłącznym elementem życia człowieka współczesnego.
„Reklama jest rodzajem przekazu informacji o charakterze bezosobowym, pośrednim. Dlatego tak ważne dla tego przekazu jest przyciągnięcie uwagi odbiorcy. Przekaz reklamowy, aby został zauważony, powinien się wyróżniać specyficznymi cechami. Aby osiągnąć ten cel, psychologowie wypracowali pewien
mechanizm oparty na właściwościach psychologicznych człowieka. Kolejne
człony owego mechanizmu nazywane są perseweracyjnością. Taką procedurą
jest AIDA. Nazwa ta jest skrótem angielskich słów oznaczających Attention
(działanie), Interest (zainteresowanie), Desire (pożądanie), Action (działanie)” 12.
Reklama oddziałuje na osobowość człowieka na trzech poziomach: bezpośrednim, kumulatywnym i podświadomym. Na poziomie bezpośrednim człowiek
odpowiada w sposób emocjonalny na przedstawioną reklamę. Mogą być to między innymi uczucia: radości, smutku, złości, poirytowania lub nawet wściekłości.

9

Zob., Tamże., s. 18.
Zob., Tamże., s. 19.
11
Rodzaje manipulacji w hipermarketach, [w:] http://www.eioba.pl/a/1nss/rodzajemanipulacji-w-hipermarketach – wejście 07.06.2014 rok.
12
M. Wolsko- Długosz, Wpływ reklamy na zachowanie dzieci i młodzieży, [w:]
http://www.pedagogiczna.edu.plwww.sceno.edu.pl/konferencja/8_27.pdf 07.06.2014 rok.
10
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Zjawisko to szczególnie widoczne jest u dzieci, gdy zobaczą reklamę zabawki,
którą chcą posiadać13.
Efekt kumulatywny – występuje w czasie. W przeciwieństwie do efektu bezpośredniego skutki jego działania odczuwane są po jakimś okresie. „[...] z reguły
początkowo jest niedostrzegany; proces wpływu rozkłada się na poszczególne
etapy, gdzie poprzedni przygotowuje następny; często porównywany jest do mozaiki, w której efekt widoczny dla otoczenia staje się w etapie końcowym i po
dłuższym czasie; klasycznym przykładem wpływu kumulatywnego jest wynik
wielokrotnego obejrzenia filmu, który początkowo budził gwałtowny sprzeciw i
krytykę, po kilku seansach negatywna ocena ulega widocznemu złagodzeniu, a
nawet całkowitemu zatarciu; zjawisko częstego powtarzania łagodzi ostrość
bodźców otrzymanych podczas pierwszego seansu; tak dzieje się podczas oglądania przez młodzież filmów z widoczną agresją; zaobserwowano, że wielu młodych widzów przechodzi od skrajnej krytyki do nawet pewnej przyjemności z
oglądanych obrazów”14.
Ostatnim efektem wpływającym na osobowość człowieka jest oddziaływanie
podświadome reklamy na istotę ludzką. „[...] Zachodzi w sposób nie świadomy;
treści lub obrazy penetrują psychikę człowieka, dając o sobie znać dopiero na
końcu procesu; charakteryzuje się skrytością działania, w tym celu poszukuje się
coraz to nowszych technik zmierzających do wpływu na konkretną jednostkę, jak
i na całe społeczeństwo; wraz z ich poznaniem i ujawnieniem kończy się lub
przynajmniej wyraźnie słabnie ich wpływ na psychikę człowieka”15. Jak wskazują badania, największe oddziaływanie zachodzi podczas przekazu medialnego 16.
Dzieje się tak, ponieważ reklama telewizyjna pobudza bardzo więcej zmysłów
niż reklama radiowa, w prasie lub drogowa (np. bilbordy na autostradach)17. Wyróżniamy 6 podstawowych form tego rodzaju reklamy:

13

Zob, Tamże.
Tamże.
15
Tamże.
16
Zob. Wpływ reklamy na wizerunek serwisu – raport Business Ad Network z roku 2013.
17
„Z raportu "MPG Media Market Scan 2011. Analiza rynku reklamy w Polsce" wynika, że w 2011 roku najwięcej wyniosły inwestycje w reklamę telewizyjną (3,77 mld zł).
Na drugim miejscu uplasowała się prasa, a na trzecim – Internet. Następne w kolejności
okazało się radio, outdoor oraz kino. Oczywiście wydane pieniądze nie przekładają się
bezpośrednio na skuteczność reklamy. Telewizja świetnie nadaje się do reklamy globalnej, skierowanej do bardzo szerokiej grupy odbiorców. Reklamy telewizyjne należą jednak do grupy najbardziej irytujących reklam i dosyć łatwo je ominąć. Prasa z kolei z roku
na rok traci czytelników. W siłę na pewno rośnie Internet. Jak więc dotrzeć do klienta?
Warto powołać się jeszcze na badania Macroscope ODM na temat skuteczności reklamy
telewizyjnej na tle innych mediów. Z analizy wynika, że średnie wyniki zapamiętywania
dla poszczególnych mediów (day-after) kształtują się na bardzo podobnym poziomie
(pomiędzy 51% a 46% znajomość spontaniczna, niższa w przypadku kina – 41% ). Zdecydowanie w tyle pod tym względem pozostaje prasa, której średni poziom zapamięty14

132

• Demonstracja działania (najczęściej są to reklamy porównawcze; dane
działanie posiada swój ciąg logiczny i wynikanie przyczynowo – skutkowe;
przykładem takiej reklamy może być np. test bieli porównujący skuteczność
dwóch proszków do prania);
• Kawałek życia (reklama tego typu opiera się na schemacie rozwiązywania
problemu; zakończenie procesu decyzyjnego kończy się zazwyczaj pomyślnie
dla przedmiotu reklamowego);
• Rekomendacje (gwiazdy opowiadają o zaletach danego produktu;
przekonują o jego wyższości w porównaniu do innego podobnego);
• Styl życia (sama reklama skupia się na zaprezentowaniu danej postawy niż
na danym produkcie);
• Humor (postawa humorystyczna w reklamie osłabia zjawisko natręctwa
danego produktu, jak i przekazu manipulacyjnego);
• Animacja (szczególnie w reklamach dla dzieci; uatrakcyjniają dany
przekaz i uatrakcyjniają go)18.
Współcześnie zauważalne jest także pojawienie się nowych trendów w reklamie:
10. Seriale (jest to cykl reklam, z których kolejne kończą się „ciąg dalszy
nastąpi”);
11. Rozbite reklamy (np. dwie reklamy po piętnaście sekund zamiast jednej
jednominutowej podzielonej blokiem innych reklam);
12. Dokureklamówki (kręcone kamerą amatorską lub ujęciami tzw. z „ręki”;

wania wynosi jedynie 25%. A jak kształtuje się kwestia kolportażu materiałów reklamowych? Z danych niezależnego operatora pocztowego wynika, że 72% klientów nieprzerwanie od lat korzysta z kolportażu ulotek, a spośród nich aż 92% zaobserwowało bezpośrednio po kolportażu wzrost sprzedaży. Wysoką skuteczność kolportażu materiałów
reklamowych udowadniają również badania LERES przeprowadzone w 2008 roku przez
Focus Research. Wynika z nich, że 63% osób korzysta z ulotek w celu zasięgnięcia informacji na temat ofert specjalnych, 8% osób używa ulotek w celach zakupowych, 25%
dokładnie się z nimi zapoznaje, a 42% przynajmniej szybko przegląda. Badania te zostały
przeprowadzone w 2008 roku na terenie Polski. Badania powtórzono w 2011 roku, a z
nich wynika, że skuteczność dystrybucji gazetek wzrosła o 3%. Według prognoz ZenithOptimedia roku największy wzrost wydatków na reklamę w 2012 osiągnie Internet –
15%. Radio i kino zanotują wzrosty na poziomie 3,7%, telewizja – 1,1%, a outdoor –
0,7%. Spadek przewidywany jest w przypadku dzienników i czasopism. Podobne prognozy dotyczą rynku globalnego. Zdaniem ZenithOptimedia największy wzrost wydatków w latach 2011–2014 zapewni Internet – 55%, na drugim miejscu uplasuje się telewizja ze wzrostem 40%, a wydatki w obrębie prasy będą spadać o 1% rocznie”- A. Skocz,
Jak
dotrzeć
do
klienta?
Skuteczne
formy
reklamy,
[w:]
http://portalmedialny.pl/art/36205/jak-dotrzec-do-klienta-skuteczne-formy-reklamy.html
– wejście 08.05.2014 r..
18
Zob. D. Daliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy, wyd. II, Gdańsk- Sopot
2008, s. 20-45.
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takie ujęcie pozwala na tworzenie sytuacji bardziej realnej) 19.
Na tym etapie analizy należy zadać pytanie dlaczego reklama jest skuteczna
metodą sprzedaży? Odpowiedz jest bardzo prosta – ponieważ podczas tworzenia
reklamy stosowane są metody manipulacyjne. Do najpopularniejszych należą:
- Technika powtarzania (wielokrotna emisja danej reklamy w rożnym czasie
antenowym);
- Technika przemilczania (podczas prezentacji danego produktu producenci
przemilczają pewne idee, zjawiska, fakty lub wartości);
- Tekst selekcji (stronnicze eliminowanie treści prowadzące do
skompromitowania przeciwnika ideowego lub politycznego);
- Technika nadmiernego uogólnienia (rozpowszechnienie haseł np.
„wszyscy teraz to pija”, „każdy z nas to robi”; technika ta bardzo mocno
powiązana jest ze zjawiskiem słuszności społecznej);
- Technika autorytetu (specjalista z danej dziedziny przedstawia zalety
danego produktu);
- Fragmentaryzacja (wybiórcze ukazywanie obrazu rzeczywistości,
pomijanie pewnych treści, a eksponowanie tych, na których zależy dysponentom
manipulacji; postępowanie takie prowadzi do dezorientacji społecznej);
- Integracja (podlizywanie się; wchodzenie w relacje; tzw.
„wazeliniarstwo”);
- Natychmiastowość przekazu informacji lub sugestii;
- Techniki oddziaływania na podświadomość20.
3. Manipulacja polityczna
„We współpracy z mediami, partie polityczne prezentują potencjalnym wyborcom swoje spoty reklamowe. W odpowiednim czasie do mediów przedostają
się negatywne informacje nt. politycznych przeciwników, sensacyjne nagłówki
zakończone znakiem zapytania - sugerujące jednak odpowiedź. Popularne jest, że
w okresie wyborów na światło dzienne wychodzą afery albo dochodzi do wielu
pomówień, przed którymi trudno jest się w krótkim okresie czasu wybronić, a
politycy z zadowoleniem i uśmiechem zapowiadają, że mają "bombową" informację, która kogoś pogrąży”21. Dlaczego media ulegają tego rodzaju naciskom?
Dzieje się tak, ponieważ naciskane są z różnych źródeł. Najczęściej są to:
- Właściciele samej korporacji medialnej;
- Konkurencyjne firmy;
- Reklamodawcy (producenci produktów oraz usług);
- Agencje informacyjne;
- Dostawy technologii;
19

Zob., Tamże., s. 45-50.
Zob. R. Heath, Ukryta moc reklamy: co tak naprawdę wpływa na wybór marki?,
tłum. Agnieszka Nowak, Gdańsk 2006, s. 31- 45.
21
Manipulacja w polityce, [w:] http://ekominimalizm.pl/manipulacja-w-polityce.html
– wejście 08.06.2014 roku.
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- Związki zawodowe pracowników organizacji medialnych22.
Samo oddziaływania politycznego na media odbywa się na poziomie czterech mechanizmów. Pierwszy z nich wynika z samej kontroli prawnej polityków
nad mediami. Najczęstsze punkty nacisku w tym obszarze obejmują:
1. ustawodawstwo medialne (prawo medialne, prasowe itp. );
2. mianowanie członków instytucji kontrolujących (np. Rady Radiofonii i
Telewizji) przez władze polityczne;
3. wpływ na obsadę personelu mediów publicznych;
4. kontrola finansowa przedsiębiorstw medialnych;
5. regulacje dotyczące zawartości medialnej23.
Każde z tych działań ma na celu zapewnienie aktorom politycznym swobodnego dostępu do mediów i swobodnej gry.
Drugim mechanizmem jest powiązanie mediów masowych z partiami politycznymi. Paralelizm tego rodzaju przejawia się na trzech płaszczyznach:
• Zaangażowania się partii we własność mediów i zarządzania;
• Linii programowej organizacji medialnej;
• Partyjnej afiliacji czytelników24.
Wszystkie te płaszczyzny przenikają się i przecinają. Na obszarze tych
zmiennych wyznaczyć można pięć poziomów upartyjnienia mediów masowych:
• Media są własnością partii politycznej;
• Dobrowolny związek mediów z partią polityczną;
• Warunkowe poparcie mediów dla partii politycznej;
• Poparcie medium dla partii jest nieprzewidywalne i ad hoc;
• Trzymanie się zasady politycznej neutralności politycznej 25.
Dla odbiorcy danego spotu politycznego, najlepszym rozwiązaniem (pod
względem społecznym, politycznym oraz normatywnym) jest zaistnienie ostatniego piątego poziomu. Elektorat otrzymuje wtedy, neutralny przekaz medialny.
„Jednym z typów manipulacji politycznych są manipulacje wyborcze. W 1995
roku, kandydujący na urząd prezydenta RP Aleksander Kwaśniewski, w oficjalnych dokumentach rejestracyjnych złożonych w Państwowej Komisji Wyborczej
podał fałszywą informację o swoim wykształceniu. Kwaśniewski w dokumentach napisał że posiada wyższe wykształcenie (tytuł magistra), a potem przez
długi czas w trakcie kampanii wyborczej utrzymywał że jest to prawda. Sprawa
ta wywołała aferę, którą zdołano wyjaśnić dopiero na dzień przed ogłoszeniem
ciszy wyborczej. Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego oświadczył że Kwaśniewski
nie obronił pracy magisterskiej, nie ukończył studiów, został skreślony z listy
studentów i w związku z tym nie posiada wyższego wykształcenia. Jak łatwo za22

Zob. T. Goban- Klas, Media i komunikowanie masowe, Warszawa 2005, s. 151.
Zob. B. Dobek- Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa
2012, s. 191-192.
24
Zob., Tamże., s. 192.
25
Zob., Tamże.
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uważyć, czas ogłoszenia tej informacji, sprawił że w niewielkim stopniu mogła
się ona rozpowszechnić wśród wyborców. W jakim stopniu nieprawdziwa informacja, że Kwaśniewski ma wyższe wykształcenie, przekonała do niego wyborców, trudno określić. Kwaśniewski wygrał wybory, a Sąd Najwyższy, pomimo
ponad 500 tys. protestów, uznał ważność wyborów. Manipulacja Kwaśniewskiego - podanie nieprawdziwych danych, potwierdzanie nieprawdy - świadczy nie
tylko o jakości samego kandydata, ale rzutuje również na wiarygodność i rzetelność instytucji państwowych (PKW która nie zweryfikowała prawdziwości składanych dokumentów oraz Sądu Najwyższego - który uznał wybór osoby która
złożyła fałszywe dokumenty). Powyższe przykłady dowodzą, że jakość młodej
Polskiej demokracji w 1995 roku pozostawiała wiele do życzenia”26.
Trzecim mechanizmem jest stopień integracji elit politycznych z właścicielami i personelem mediów. Bardzo często byli pracownicy stacji radiowych lub
telewizyjnych otrzymują zatrudnienie przy partiach politycznych. Zjawisko to
działa także w drugą stronę – osoby, które odchodzą z polityki zaczynają swoją
dalszą karierę w wybranym medium27.
Ostatnim mechanizmem jest wykorzystywanie braku profesjonalizmu i słabość mediów. Aby się uchronić od tego rodzaju działania, Bogusława DobekOstrowska postuluje aby:
• media przyjęły model odpowiedzialności społecznej;
• władze medium koncentrowały się na umiejętnościach i zdolnościach
przyszłych pracowników, komentatorów oraz zarządu;
• patrzyły krytycznie na relacje polityczne oraz relacje medium – aparat
rządzący;
• pamiętanie o uniwersalnych wartościach normatywnych28.
Podsumowanie
W ramach podsumowania artykułu przytoczę cytat Terenca Mckenna z
książki „Pokarm bogów”: (...) Zwycięska w naszym świecie "rasa panów" również wymyśliła perswazyjny, bardzo silny i potrafiący kształtować społeczeństwo
narkotyk. Jest to jeden z pierwszych wysoce zaawansowanych technologicznie
narkotyków, wprowadzających konsumenta w odmienną rzeczywistość poprzez
bezpośrednie oddziaływanie na jego zmysły. Na dodatek bez ingerencji jakichkolwiek substancji chemicznych w układ nerwowy człowieka! Mam tu, rzecz
jasna, na myśli telewizję. W dziejach ludzkości nie było jeszcze używki, który by
rozpętała wokół siebie tak gwałtowną, religijną histerię. Nie było też żadnej religii, która w tak krótkim czasie zyskałaby tylu wiernych. Prawdopodobnie, najbliższa telewizji, pod względem mocy uzależnienia i umiejętności przekształce26

Manipulacja polityczna a jakość demokracji – na przykładzie Polski po 1989 , [w:]
http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,7394 – wejście 08.05.2014 rok.
27
Zob. B. Dobek- Ostrowska, Komunikowanie.., s. 193.
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Zob., Tamże.
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nia ludzkiego życia, jest heroina. Heroina spłaszcza obraz świata. Pod wpływem
heroiny nic nie jest ani gorące ani zimne. Ćpun przygląda się światu z całkowitą
obojętnością. Nic go nie rusza. Złudzenie, że ma się kontrolę nad biegiem rzeczy
przypomina wiarę telewidza, że to, co widzi na ekranie, musi "rzeczywiście"
dziać się gdzieś na świecie. (...) Telewizja, choć nie uzależnia pod względem
chemicznym, jest równie uzależniająca i fizjologicznie niszcząca jak wszystkie
pozostałe narkotyki. Tak jak narkotyki i alkohol, telewizja przenosi swego konsumenta poza świat realny, w przyjemny i bierny stan umysłu. Program telewizyjny, podobnie jak "trip" wywołany narkotykami czy alkoholem, odgania
wszelkie smutki i niepokoje, całkowicie absorbując uwagę człowieka. (...) Telewizja jest ze swej natury narkotykiem dominacyjnym par excellence. Dzięki kontroli nad treścią przekazów, ich jednorodnością i powtarzalnością w sposób nieuchronny staje się narzędziem zniewolenia, manipulacji i prania mózgu. (...)".
Streszczenie
Dla współczesnego człowieka takie zjawiska jak reklama, spot polityczny
lub promocja w hipermarkecie wydaja się czymś całkowicie naturalnym, wręcz
nieodłącznym elementem jego życia. Zapomina on jednak, że każdemu z tych
przekazów towarzyszy manipulacja, która za swój cel stawia sobie zmianę danej
postawy, zachowania lub preferencji. Tak niedostrzegalna i perfidna, że istota
ludzka nie jest w stanie bronic się przed nią. Czy jednak musimy się poddawać
jej? Czy możemy walczyć z tego rodzaju nie uczciwością? Wydaje się, że mamy
wręcz obowiązek.
Summary
Methods for manipulation
For the modern human phenomena such as advertising or promotion of a
political spot in the supermarket seem to be something completely natural, almost
an integral part of his life. He forgets, however, that each of these transfers
accompanied by manipulation, as its objectives are to change the attitudes,
behaviors and preferences. Yes imperceptible and perfidious that a human being
is not able to defend himself in front of her. But we have to give up her? Can we
fight this kind of no integrity? It seems that we are indeed obliged.
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Michał Zięba (UJ)
Reportaż: zarys historii gatunku
Reportaż pośrednio obecny jest we wszystkich przekazach ustnych i pisemnych opisujących aktualną rzeczywistość - a zatem jego zakorzenienie w kulturze
jest głębokie, sięgające kilku tysięcy lat i dotyczy takich dzieł jak „Dzieje” Herodota, „Anabaza” Ksenofonta, starożytnych dzienników, pamiętników, korespondencji wojennej, kronik i biografii. Łączy je bowiem łaciński czasownik, od którego reportaż wziął swoją nazwę: reporto, reportare – tzn. odnoszę, odnosić:
„odnosić jakieś zdarzenie do świadomości ludzi, którzy tego zdarzenia nie widzieli”1.
O narodzinach reportażu jako samodzielnego gatunku wypowiedzi o charakterze publicystycznym można jednak mówić dopiero od drugiej połowy XIX w.
Wcześniej od nazwy gatunkowej pojawia się zawód reportera, z początku traktowanego dostarczyciela (często skandalizujących) informacji społecznoobyczajowych, luźno związanego z redakcją. Później, już z większym szacunkiem, reporterem nazywa się korespondenta zagranicznego, którego zadanie celnie opisuje poniższy fragment „Przeglądu Tygodniowego” z 1876 r.: „Gdzie
tylko na globie ziemskim spełniać się ma jakikolwiek wypadek ogół Anglików
obchodzący, tam jedzie reporter uczciwy, światły, i przesyła z miejsca opisy
jasne, bezstronne i z owym poczuciem delikatności i faktu kreślone […] Przy
tym listy tych panów nie ograniczają się wcale do suchego notowania wiadomości, pełni talentu autorowie, umiejący opisywać co widzą, kreślą z życiem obrazy
kraju, społeczności, na których rozwijają się wypadki polityczne, celem ich reporterstwa będące”2. Już ta notatka opisująca pracę angielskich reporterów zapowiada literacki kształt, jaki reportaż przyjmie w następnym stuleciu, z czysto
dziennikarskiego stając się gatunkiem pogranicza i współtworząc literackie zjawisko zwane literaturą faktu.
Pograniczność tego gatunku stwierdza definicja Słownika terminów literackich: „Reportaż - gatunek publicystyczno-literacki, obejmujący utwory o charakterze sprawozdań z wydarzeń, których autor był bezpośrednim świadkiem lub
uczestnikiem”3. Ta krótka formułka, potwierdzając znaczenie reporto, sytuuje ów
gatunek pomiędzy oddzielnymi, zasadniczo różnymi dyscyplinami dziennikarstwa i twórczości literackiej. Również według Jacka Maziarskiego „reportaż jest
1

Cyt. za: M. Wańkowicz, Karafka La Fontaine’a, Kraków 1972, str. 22.
Cyt. za: Cz. Niedzielski, O teoretycznoliterackich tradycjach prozy dokumentarnej,
Warszawa 1966, str. 25.
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Słownik terminów literackich, pod. red. Janusza Sławińskiego, Wrocław 1988.
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gatunkiem pogranicznym, kojarzącym w sobie cechy dzieła literackiego sensu
stricte i sensu largo (w znaczeniu wykraczającym poza granice sztuki)”4.
Na podstawie dokonanych przez Jacka Maziarskiego w „Anatomii reportażu” zestawień opracowań dotyczących swoistości tego gatunku 5, można wyróżnić reportaż spośród innych wypowiedzi dziennikarskich za pomocą następujących cech: po pierwsze reportaż „przekazuje rzeczywistość”, tj. autentyczne fakty, wydarzenia, sylwetki realnych postaci, posługując się literackim językiem i
umiejętnie rozplanowanymi środkami artystycznymi. Zawarty w nim obraz dokumentarno-literacki „stanowi konkretne, a równocześnie uogólnione przedstawienie ludzkiego życia, w którym rzeczywistość odbija się w sposób bezpośredni, a wybór elementów oraz ich twórcze przetworzenie posiadają walor estetyczny”6. Będąc gatunkiem pogranicza jest jednak samoistny i jednolity, sytuowany
obok bliskich mu: pamiętnika, diariusza, opowiadania. To forma jednocześnie
bardziej zobiektywizowana (w porównaniu z felietonem) i zindywidualizowana,
o „gawędziarskim” tonie (w zestawieniu z większością form dziennikarskich, np.
z artykułem, informacją). Nadrzędną funkcją reportażu jest sprawozdanie (składające się na rzeczywiste zdarzenia, ludzi, sytuacje oraz na obecność obserwującego narratora posiadającego własny stosunek wobec przedmiotu sprawozdania).
Ostatnią wymienioną przez badacza cechą jest asertoryczny charakter zdań reportażu –„asertoryczność polega na tym, że autor pretenduje do tego, by jego
wypowiedź była traktowana jako wyraz tego, co rzeczywiście sądzi, a więc –
jako szczera”7. Akcentowana zatem jest potencjalna możliwość weryfikacji przekazywanych faktów.
Typologia reportażu proponowana przez jego badaczy jest bardzo zróżnicowana. Zależy ona od przyjętego głównego kryterium podziału i subiektywnego
punktu widzenia. Przedstawione poniżej podgatunki stanowią wybór spośród
wielu istniejących opracowań.
Podział tematyczny, przeprowadzony przez Krzysztofa Kąkolewskiego
przedstawia się następująco: reportaż podróżniczy, zagraniczny, sądowy, demaskatorski, interwencyjny, kryminalny, produkcyjny, wojenny, wojskowy, naukowy, socjologiczny, psychologiczno-portretowy, historyczny itd. Na pierwszy rzut
oka widać, że podział ten nie ma skończonego, enumeratywnego charakteru.
Podane przez Kąkolewskiego typy się przenikają. Bardziej przydatny wydaje się
podział przeprowadzony na podstawie analizy formalnej, wyróżniający reportaż
informacyjny, sprawozdawczy, publicystyczny, literacki oraz podgatunek nazywany wielkim (z angielskiego -story) lub szkicem (z rosyjskiego - oczerk) , czyli
reportaż sensu stricto8.
5

Ibid., str. 12-39.
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Kazimierz Wolny-Zmorzyński zaproponował z kolei podział dychotomiczny,
odnoszący się do sposobu prezentowania w wypowiedzi faktów:
- reportaż fabularny zajmujący się wydarzeniami, bohaterami, ogólnie
„światem zewnętrznym” w subiektywnym spojrzeniu reportera, który przedstawia sytuacje życiowe i przemiany środowiskowe, łączy opisy z przedstawianymi
wydarzeniami.
- reportaż problemowy, powstały w wyniku skarg, ma charakter interwencyjny, gdyż czerpie ze wskazań obywateli lub zaobserwowanych przez reportera
nieprawidłowości. Zarysowuje problem, przytacza argumenty i wnioski, formułuje uzasadnione stanowisko autora9.
Najbardziej kompleksowy podział przeprowadził Jacek Maziarski, analizując
narrację w reportażu10:
I. relacje: - ich struktura podporządkowana jest sprawozdaniu, które stanowi
ich główny cel, w związku z czym charakteryzują się one wysoką informacyjnością . Dzielą się na zwięzłe wypowiedzi dziennikarskie (np. relacja sportowa),
relacje rozbudowane, w których prócz prezentacji faktów pojawia się akcja, a
także reportaże podróżnicze, w których występuje ciąg zdarzeniowy połączony z
ujęciami akcyjno-dygresyjnymi i opisami.
II. szkice: środowiskowe, w których dominują przedstawienia opisowocharakteryzujące, przedmiotem opisu są tu wydarzenia odnoszące się do danych
środowisk; szkice problemowe zdominowane przez zdania o funkcji informacyjnej uzupełnione o komentarz, szkice portretowe zbliżone do środowiskowych
(poprzez związki opisowo – charakteryzujące), jednak różne ze względy na temat
– sylwetki ludzi. Reportaże fabularne z kolei są również w większym stopniu
nasycone elementami akcji, najważniejszy w nich jest ciąg zdarzeniowy uporządkowany fabularnie. Występują tu dwie płaszczyzny: narracji główna (rozwijające się w czasie relacjonowane zdarzenia) i uboczna (sytuacja sprawozdawcza,
obecność i działania reportera). Reportaże fabularne bliskie są gatunkowi opowiadania. Ich narracja często rozbudowana jest o wypowiedzi ich bohaterów,
zwanych „subnarratorami”, którzy pośredniczą w procesie sprawozdania o minionych zdarzeniach składających się na ciąg fabularny.
III. formy pośrednie łączące w sobie elementy relacji i szkiców
Wobec różnorodności powyższej typologii podsumowującym mogłoby być
tu zdanie z listu Lesława Bartelskiego do Melchiora Wańkowicza: „Mimo wszelkich określeń reportażu, ma on to do siebie, że tyle jest gatunków reportażu, ilu
reportażystów.”11 Zdaniem autora powinna ona służyć nie tyle klasyfikacji na
reportażowe „podgatunki”, ile wskazać na wielość sposobów, w jaki w ramach
jednego gatunku wypowiedzi można przekazać informację, wskaya na jego we9

Por. J. Bilska, Reporter i jego warsztat. Twórczość Kapuścińskiego w oczach autora oraz
teoretyków i praktyków reportażu, Wrocław 2005, str. 12.
10
Por. J. Maziarski, op. cit., str. 93-100.
11
M. Wańkowicz, op. cit., str. 67.
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wnętrzną różnorodność. Po analizie tekstów najwybitniejszych reporterów okazuje się bowiem, że większość z nich można zakwalifikować do ostatniej wskazanej przez Maziarskiego grupy – form pośrednich. Rozważania genologiczne
zatem posłużą opisowi struktury wypowiedzi, którą zakwalifikować można do
jednego, szeroko ujętego gatunku reportażu.
Celem przedstawionych powyżej zagadnień teoretycznoliterackich było tylko
wprowadzenie do głównej części rozważań. Ich osią będzie prezentacja gatunku
w ujęciu historycznoliterackim na podstawie analizy dzieł najważniejszych jego
twórców w ujęciu chronologicznym, która dopełni znany już jego obraz teoretyczny. Z racji wyznaczania dla niniejszej pracy ram geograficznych, postaram
się ograniczyć do pisarzy europejskich, z dwoma tylko wyjątkami odnoszącymi
się do pisarza amerykańskiego i kolumbijskiego.
Za ojca reportażu uznaje się Egona Erwina Kischa, urodzonego w 1885 w
Pradze niemieckojęzycznego dziennikarza i pisarz żydowskiego pochodzenia.
Ów syn właściciela sklepu tekstylnego rozwijał swoje umiejętności już jako student, pracując dla niemieckiej gazety Bohemian, gdzie wkrótce otrzymał własną
rubrykę felietonu zatytułowaną „Przechadzki praskie”. To właśnie z felietonu
wywodzi się reportaż Kischa, który chcąc przybliżyć czytelnikom życie praskiej
„ulicy” – półświatka przestępczego czy artystycznego, sam zbierał materiał do
swoich tekstów nie tylko „przechadzając się” ulicami Pragi, ale poznając jej najważniejsze postaci i nawiązując liczne kontakty ze złodziejami, sutenerami czy
prostytutkami. Znajomości te przydadzą mu się w późniejszej pracy i umożliwią
dostęp do nieznanych władzom informacji. Kisch nie pisał jednak pod dyktando
austro-węgierskiej monarchii. Świadczy o tym chociażby opublikowanie przez
niego notatki o samobójstwie pułkownika Redla, którego zdemaskowanie jako
szpiega carskiej Rosji austriacka armia chciała utrzymać w tajemnicy. Zasadniczy wpływ na światopogląd Kischa miało wcielenie go do wojska w czasie I
wojny światowej – w czasie walk w Serbii poznał żołnierzy propagujących idee
anarchistyczne, demokratyczne i socjalistyczne. Polityka i zaangażowanie społeczne już zawsze towarzyszyć będą towarzyszyć jego życiu i twórczości (już w
1918 obróci się przeciwko monarchii biorąc udział w wydarzeniach, które doprowadziły do jej upadku). Skrajnie lewicowy punkt widzenia, jaki przyjął reporter, jest widoczny w jego reportażach. Łączył się on z zainteresowaniem najniższymi warstwami społeczeństwa, wrażliwością na biedę, poparciem dla rozwijającego się Związku Radzieckiego (który opisywał w zbiorze reportaży z tego
kraju „O carach, popach i bolszewikach”) czy krytyką porządku kapitalistycznego (choćby Stanów Zjednoczonych - „Raj amerykański”). To dzięki niemu był
on chętnie publikowany przez władze PRL w latach pięćdziesiątych ubiegłego
wieku, a jedną z jego książek poprzedza entuzjastyczna recenzja:
„W swych odkrywczych eskapadach reporter jest niestrudzony, w badaniach
sumienny i dokładny, a poznaną prawdę – wyzysk w krajach kapitalistycznych –
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prawdę mówiącą o nędzy i poniżeniu człowieka – podaje z całą namiętnością
czułego na niedolę ludzką człowieka i z niezwykłym temperamentem pióra”12.
Jeden z najważniejszych zbiorów jego reportaży, od którego tytułu wziął się
jego przydomek – „Szalejący reporter” jest wynikiem jego podróży po Europie w
dwudziestoleciu międzywojennym. Tematyczna różnorodność tego zbioru, który
obejmuje teksty pisane w Hiszpanii, Francji czy Wielkiej Brytanii pokazuje jak
ciekawym świata był Kisch. Choć niektóre z tematów wydawać się mogą banalne – jak opis targowej ulicy Petticoat w Londynie („Ulica Spódniczek”) czy wizyta w paryskim Muzeum Balzaka („Lisia nora pana de Balzac”), to dzięki zmysłowi obserwacji autora, wrażliwości na szczegół i umiejętności plastycznego
opisu, stają się one więcej niż zwykłymi „obrazkami” z podróży. Najważniejszą
częścią zbioru są reportaże „zaangażowane społecznie”, w których Kisch opisuje
pracę fizyczną górników czy rzemieślników, eksponując trudne warunki, w jakich wykonują swój zawód i kontrastując je z bogactwem, jakie ich praca przynosi zamożnym właścicielom ich przedsiębiorstw. Metoda Kischa nie polega
jednak na jawnej krytyce zastanego porządku. Przede wszystkim – jest on reporterem uczestniczącym, który na własne oczy musi zobaczyć i przeżyć to, co stanie się tematem jego reportażu. Opisuje on zatem na przykład w reportażu „Ludzie w rtęci – rtęć w ludziach” jak przechodzi wąskimi korytarzami kopalni rtęci
w hiszpańskim Almaden razem z górnikami wdychając jej groźne dla zdrowia
opary. Dzięki temu jego opowiadanie nabiera autentyczności, nabiera wymiar
„relacji na żywo” angażującej czytelnika w opisywane zdarzenia. Prezentując
wybrany problem Kisch, świetny obserwator, szokuje przedstawianymi obrazami, które celnie oddają istotę wskazywanego problemu (jak przypominający starca bezzębny żebrak, który okazuje się trzydziestolatkiem pracującym wcześniej
w kopalni). Jednak zawsze, poruszając istotny społecznie problem, Kisch stara
się w reportażu nakreślić tło historyczno-społeczne, powołując się na źródła,
konkretne osoby czy dane statystyczne – jego teksty są wypełnione faktami, nie
tylko ukazują wybrane zagadnienie, ale informują czytelnika o jego podłożu,
przyczynach. Charakterystyczne jest dla opisów pracy rzemieślniczej dokładne
jej przedstawienie, nie pomijając fachowych szczegółów, jak na przykład kolejne
etapy szlifowania diamentów („U szlifiarzy diamentów w Antwerpii i Amsterdamie”). „Interwencyjny” (posługując się określeniem Wolnego-Zmorzyńskiego)
charakter tych tekstów zachowany jest dzięki reporterskiemu komentarzowi –
pozornie bezstronne pokazywanie rzeczywistości nabiera dzięki niemu charakteru problemowego i karze wobec niej zająć stanowisko.
Jedną z najwybitniejszych postaci amerykańskiego dziennikarstwa XX w.
był Truman Capote. Wydaną w 1966 r. powieścią „Z zimną krwią” nie tylko
zapoczątkował nowy gatunek literacki powieści dokumentarnej (powieścireportażu), ale i ustanowił nią wciąż niedościgniony wzór dla literatury faktu.
Może być ona również postrzegana jako reprezentatywny przykład dla nurtu
12

Cyt. za: E. E. Kisch, „Szalejący reporter”, Warszawa 1953.
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New Journalism, który w latach 60. I 70. ubiegłego wieku wprowadzał w Ameryce literackie techniki pisarskie na grunt dziennikarski. Dzieło Capote’a wydaje
się jednak należeć w pełni do literatury pięknej, gdyż jedyną cechą, która odróżnia je od wzorca gatunkowego powieści, jest jego niefikcjonalny charakter.
Capote pisząc „Z zimną krwią” przedstawił prawdziwą historię morderstwa
państwa Clutter w miasteczku Holcomb w stanie Kansas, które miało miejsce w
latach 50. XX wieku. Jest ona opowiedziana jak w klasycznej powieści kryminalne. Powieść posiada punkt kulminacyjny, który stanowi scena zabójstwa, cała
zaś fabuła rozwija się wokół reakcji społeczeństwa na owo szokujące wydarzenie, prowadzonego śledztwa i działań sprawców, od kilku dni przed popełnieniem czynu aż do wykonania wyroku śmierci. Sześcioletni okres przygotowań
autora, zbierania dokumentów i przeprowadzania rozmów z zaangażowanymi w
tę sprawę ludźmi, pozwolił przygotować mu materiał faktograficzny na tyle bogaty, że swoją powieść-reportaż oparł całkowicie na prawdziwych zdarzeniach,
nie ograniczając wobec nich struktury swojej powieści. Narracja prowadzona jest
w trzeciej osobie z pozycji narratora pozornie auktorialnego – pozornie, gdyż w
rzeczywistości narrator nie panuje tu nad światem przedstawionym, lecz precyzyjnie, czasem dzień po dniu go rekonstruuje. W tej rekonstrukcji znalazły się
również dialogi, przytaczane wypowiedzi bohaterów, a także ich myśli oraz
przeżycia psychiczne. Świat przedstawiony ukazywany jest z wielu punktów
widzenia bohaterów powieści przy całkowitej nieobecności narratora, dzięki
czemu opowieść ma charakter obiektywny. W chronologicznie rozwijanej fabule
utworu pojawią się informacje o zdarzeniach poprzednich, jak np. retrospekcje z
życia Dicka i Perry’ego (morderców Clutterów), a także specyficzny antecedencje, w których przytaczane są wypowiedzi bohaterów komentujące dany stan
rzeczy z dystansu czasu („jak później to opisywał”, „jak zezna później”…). Ten
ostatni zabieg jest jednym z niewielu, które pozwalają zauważyć reportażowy
charakter powieści. Wielowątkowa fabuła uzupełniana jest również o elementy
statyczne, jak realistyczny opis czy przywoływanie treści autentycznych dokumentów (głównie listów), które wzbogacają jej strukturę. Literackie, powieściowe zorganizowanie tego reportażu jest tak wysokie, że wywołuje on iluzję swojej
fikcyjności – opisywane są bowiem (wspomniane już) myśli czy gesty, szczegóły
zachowania tak intymne i ulotne, że zdają się być niemożliwe do odtworzenia.
Pojawia się tutaj zagadnienie dopuszczalności fikcji w reportażu, które jest
jednym z najważniejszych problemów w dyskusji o jego granicach. Tradycyjna
teoria reportażu oczywiście wyklucza jej obecność w tekście, którego wszak
głównym celem jest wiarygodne sprawozdanie o faktach. Melchior Wańkowicz
w „Karafce La Fontaine’a”, swoim opus magnum dotyczącym sztuki reportażu,
wskazuje jednak, że nawet klasyk gatunku, jakim jest Kisch nie zawsze był wierny zasadzie prawdziwości sprawozdania, a niekiedy świadomie i w oczywisty dla
czytelnika sposób wprowadzał do swoich tekstów wypowiedzi o charakterze
czysto fikcjonalnym (najlepszym przykładem jest tu reportaż o Szubienicznej
Toni, praskiej prostytutce, który kończy rozbudowana wizja jej życia pośmiert-
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nego). Wańkowicz porównywał pisanie reportażu do mozaiki – składa się on z
wielu elementów, które niekoniecznie muszą być ze sobą faktycznie powiązane
(lub w ogóle być prawdziwe), by ułożone w odpowiedni sposób móc stworzyć
interesujący, pełny i w zasadzie zgodny z prawdą obraz rzeczywistości. „Z zimną
krwią” Capote’a wydaje się być uzupełnione o takie właśnie elementy, które są
irrelewantne z punktu widzenia prawdziwości sprawozdania, ale nadają mu literacki charakter i są jednym z elementów „iluzji fikcyjności” tego dzieła. Dzięki
temu zachowany jest postulat zachowania prawdy obiektywnej w reportażu (Capote twierdził, że wszystkie przywoływane zdarzenia i wypowiedzi są prawdziwe), powieść zyskuje zaś charakter realistyczny, który wydaje się niemożliwy do
osiągnięcia przez reportaż (operuje on bowiem zawsze fragmentem, nie ma możliwości przekazania pełnego obrazu rzeczywistości).
W kontekście powieści-reportażu warto również wspomnieć o „Opowieści
rozbitka” Gabriela Garcii Marqueza, która jest zapisem historii opowiedzianej
mu przez jednego z członków załogi statku, którzy wypadli z niego w czasie
rejsu na Morzu Karaibskim w 1955 r. „Opowieść…” była z początku publikowana w odcinkach i podpisana nazwiskiem uczestnika zdarzeń, jednak po kilkunastu latach, w 1970 r. Marquez postanowił wydać ją w całości jako jej autor (zastrzegając jednak dochody z jej sprzedaży dla rozbitka). Reportaż ten również
daleki jest od tradycyjnego sprawozdania, głównie przez fakt, iż narracja prowadzona jest tu w pierwszej osobie, z perspektywy Luisa Velasco, tytułowego rozbitka. Jego wspomnienia spisał Marquez niedługo po katastrofie statku i odnalezieniu cudem uratowanego chłopaka. Jedynym znakiem obecności reportera w
książce jest zatem wstęp („Historia tej historii”), a także odautorskie tytuły poszczególnych etapów opowieści. Reportażowy subnarrator, czyli uczestnik zdarzeń wypowiadający się o nich bezpośrednio w mowie niezależnej, staje się
głównym narratorem tej opowieści –nie powstałaby ona jednak w takiej formie,
gdyby nie wysiłek i talent Marqueza. To właśnie on nadał „żywiołowi mowy”
wymiar literacki, na podstawie długich rozmów z Velasco na nowo stworzył jego
historię.
Przytoczmy słowa Zygmunta Ziątka dotyczące rozmowy w reportażu, które
wydają się adekwatne w kontekście opowiadania (mini-powieści?) Marqueza:
„Wielka kariera rozmowy w reportażu – jako narzędzia, ale i jako swoistego
światopoglądu – została spowodowana zmianami w językowym i piśmienniczym
w otoczeniu, przede wszystkim, jak się wydaje, niezwykłą karierą relacji świadka, świadectwa, co wynikło oczywiście z powszechności i ostateczności doświadczeń wojennych i co ustanowiło, także dla reportażu nowe kryteria wiarygodności i autentyzmu. Relacja świadka stała się jakimś nowym, powszechnym
kształtem opowieści wyrażającej całość doświadczeń XX wieku…” 13 Istotą za13

Z. Ziątek, „Wrzos, Pruszyński, Wańkowicz. Rola wielkich indywidualności w narodzinach i rozwoju polskiego reportażu” [w:] „Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym”,
red. K. Stępnik, M. Piechota, Lublin 2004, s. 16.
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tem opowieści Marqueza i Velasco jest jej autentyczność, a także potwierdzona
nazwiskiem rozbitka wiarygodność.
Poświęcona gatunkowi reportażu praca nie może pominąć drugiego po Kischu, światowej sławy klasyka tej formy i jednego z najwybitniejszych dziennikarzy ub. stulecia – Ryszarda Kapuścińskiego. Objętość niniejszej pracy, jak
przy poprzednich autorach, nie pozwoli tu na zaprezentowanie tu jego różnorodnej twórczości, dlatego postanowiłem skupić się na reportażu najbardziej „literackim”, swoistej powieści dokumentarnej – „Cesarzu”. Kapuściński przygotowując się dopisania tekstu o upadku etiopskiej monarchii Hajle Sellasje postanowił bezpośrednio oprzeć na rozmowach z ludźmi jego dworu, przedstawiając
rewolucję wprost z perspektywy pałacu (z wyjątkiem komentujących autorskich
„wstawek” zaznaczonych kursywą). Cały proces upadku władzy podzielony jest
na trzy akty: Tron (jako przedstawienie sylwetki cesarza), Idzie, idzie (zapowiedź
gwałtownych zmian) i Rozpad (koniec monarchii). Te z kolei dzielą się na wypowiedzi kolejnych osób bliżej lub luźniej związanych z władcą, oznaczonych
inicjałami. Polifoniczna budowa utworu polegająca na przedstawianiu kolejnych
etapów wydarzeń z różnych punktów widzenia pozwala jego autorowi podkreślić
wieloaspektowość sytuacji. Ich niezwykła synteza daje dwa obrazy: wybijający
się etiopskiej arystokracji, zwalczającej się nawzajem w walce o wpływy i dalszy
- odsuniętego od rzeczywistości monarchy, który, paradoksalnie, w „Cesarzu”
nie jest najważniejszy. To książka ma bowiem charakter uniwersalny, traktuje o
władzy, która daje ogromne możliwości, a jednocześnie szczelnie zamyka we
własnej pułapce – rozmaitych, oligarchicznych powiązań, koniecznych dla jej
istnienia. W Polsce dodatkowo doszukano się w niej krytyki epoki Gierka, lat 70.
ub. wieku, której Kapuściński się nie wypierał, choć podkreślał chęć zawarcia w
swej książce przekazu bardziej uniwersalnego. Zbigniew Bauer zwrócił uwagę na
podtytuł niemieckiego wydania „Cesarza”: „Eine Parabel der Macht” – „Pewna
parabola władzy”.14 Świadczy on dobitnie o intencji autora, by poprzez reportaż
(inaczej zbudowany, ale pozostający w granicach literatury faktu) przekazać
więcej niż tylko obraz upadającego cesarstwa.
Przechodząc jednak na poziom języka należy zauważyć, że przeredagowane
wypowiedzi ludzi dworu odznaczają się archaizującym, poetyckim, a przy tym
ezopowym językiem. Ta barokowa stylizacja i naśladowanie XVII-wiecznych
pamiętników ma świadczyć o anachronizmie monarchii15, „machinie państwa w
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Zb. Bauer, „Antymedialny reportaż Ryszarda Kapuścińskiego”, Warszawa 2001, str. 89.
A. Mlekodaj, Między Wańkowiczem a Gombrowiczem - o stylu i narracji „Cesarza”
Ryszarda Kapuścińskiego, [w:] K. Wolny-Zmorzyński, W. Piątkowska-Stepaniak, B.
Nierenberg, W. Furman (red.), „Ryszard Kapuściński. Portret dziennikarza i myśliciela”,
Opole 2008.
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stanie schyłku i sklerozy”16. Zygmunt Ziątek widzi tu inspirację Gombrowiczem,
mając wyrażać się w „wysmakowanym szyderstwie dworackich monologów”17.
„Cesarz” jest równie wielowarstwowy, co sytuacja na dworze Hajle Sellasje.
Kapuściński operuje materiałem faktograficznym (czyli wypowiedziami ludzi
dworu), tworząc dzieło literackie o swoistej stylistyce, budowie, narracji. Jak
napisał John Updike w swej entuzjastycznej recenzji: „Coś więcej niż dokument,
jest w nim element poezji i tajemniczości w kafkowskim stylu”18.
Ten krótki przegląd historii reportażu autor chciałby zakończyć reportażem
dziennikarza współczesnego, który był jedną z najgłośniejszych publikacji literatury faktu ostatnich lat. „Gomorra” Roberto Saviano, młodego włoskiego dziennikarza, wstrząsnęła Włochami ukazując pełny obraz neapolitańskiej mafii zwanej kamorrą. Saviano postanowił w pełnym świetle ukazać ów niepopularny temat, zbierając kilka lat dokumenty, pracując dla mafii, poznając jej członków czy
uczestnicząc w ich procesach sądowych. Reportaż ten nie eksperymentuje z narracją, pisany jest w pierwszej osobie, a narrator często odwołuje się do sfery
swoich refleksji, skojarzeń, porównań, dzięki czemu pozwala ujrzeć problem
własnymi oczami, także na podstawie swojego osobistego doświadczenia. Sam
Saviano chciał by jego reportaż był jak dzieło Capote’a, wiarygodne, gruntowanie przygotowane, wstrząsające, oparte na jego własnej pracy zbierania dowodów. Metoda, którą przyjął jest najbardziej rzetelną metodą pisania reportażu – z
pozycji nie tylko bliskiego obserwatora, ale i uczestnika opisywanych zdarzeń.
Tak jak korespondent wojenny chce zbliżyć się najbliżej linii frontu, tak Saviano,
nie wyjeżdżając z kraju, odbył „podróż po imperium kamorry” (jak głosi podtytuł
reportażu), zagłębiając się w jej tajemnicze i skomplikowane kręgi i odkrywając
prawdę o włoskiej mafii. To „zagłębianie się w rzeczywistość” przypomina metodę reporterską samego Kischa, krążącego po ulicach Pragi. Reportaż Saviano
pokazuje, że gatunek ten, choć zaliczony już do literatury pięknej (o czym świadczą liczne literackie nagrody, którymi uhonorowano „Gomorrę”), nie traci na
swojej wartości informacyjnej, nie odszedł całkowicie w stronę fikcji. Reportaż,
niezależnie od współczesnych mediów „zalewających” odbiorców niekończącym
się potokiem informacji, wciąż spełnia swoją doniosłą społeczną rolę, odnosząc
do świadomości czytelników najistotniejsze problemy, poruszając najtrudniejsze
tematy i w sposób trwały włączać je nie tylko do historii dziennikarstwa, ale
również – obok fikcyjnych fabuł – do historii literatury.
Streszczenie
Artykuł ma na celu prezentację reportażu, gatunku wypowiedzi z pogranicza
dziennikarstwa i literatury. Ujęcie teoretycznoliterackie pozwala na dostrzeżenie
16
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jego podobieństwa do innych typów wypowiedzi, jak pamiętnik czy opowiadanie, a także wyodrębnienie poszczególnych rodzajów wewnątrz samego gatunku.
Główna część pracy poświęcona jest jednak ujęciu historycznoliterackiemu,
dzięki któremu można prześledzić historię reportażu od jego powstania w XIX w.
do jego współczesnych realizacji. Autor przybliża w niej twórczość najważniejszych europejskich reportażystów, a także jednego amerykańskiego i jednego
kolumbijskiego – od Erwina Kischa, przez Trumana Capote’a, Gabriela Garcia
Marqueza i Ryszarda Kapuścińskiego po Roberta Saviano. Dla nich wszystkich
najważniejszą funkcją reportażu jest, zgodnie z etymologią jego nazwy od łac.
reporto – odnoszę, odniesienie do świadomości czytelników prawdziwych zdarzeń, o których piszą.
Summary
The article’s aim is to present a reportage, the genre from the borderline of
journalism and literature. The point of view of the theory of literature gives an
opportunity to see his resemblance with other types of enunciation, like a diary or
a story, and also to mark different kinds of reportage inside of the genre itself.
However, the main part of my work is to present a point of view of the history of
literature, what allows to see a history of reportage, from its beginnings in the
19th century to his contemporary realizations. The author presents there the outputs of the most important European journalists, and also one American and one
Columbian – from Erwin Kisch, through Truman Capote, Gabriel Garcia Marquez and Ryszard Kapuścinski to Robert Saviano. For all of them the main function of the genre of reportage is, accordingly with the etymology of his name
which is Latin word report – I refer, a reference to the consciousness of their
readers of the true stories, about which they write.
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Beata Maria Korniłłowicz (KUL)
Prawda przekraczająca granicę kłamstwa narzędziem ostrzejszym od brzytwy
Wstęp
Ojciec Święty Jan Paweł II, podczas Homilii wygłoszonej w Olsztynie w 1991r.
powiedział: „Niewiele daje wolność mówienia, jeśli słowo wypowiadane nie jest wolne. Jeśli jest spętane egocentryzmem, kłamstwem, podstępem, może nawet nienawiścią
lub pogardą dla innych”, Niewielki będzie pożytek z mówienia i pisania, jeśli słowo
będzie używane nie po to, aby szukać prawdy, wyrażać prawdę i dzielić się nią, ale
tylko po to, by zwyciężać w dyskusji i obronić swoje – może właśnie błędne – stanowisko”1. Należy zauważyć, że mechanizmem kłamstwa rządzą dwa rodzaje emocji:
lęk przed stratą i pragnienie zysku2. W sytuacji gdy człowiek ograniczony powyższymi
elementami, dokonuje rzekomo wolnego wyboru, nie jest już wolny lecz zniewolony
przez coraz gęstszą pajęczynę zła.
2. Pojęcie wolności i wolności słowa
Wolność ma wiele znaczeń, są one różne ze względu na punkt widzenia. Wolność jest idealną sytuacją braku przymusu, decyzje są podejmowane bez jakiejkolwiek determinacji. Jest to również możność realizowania celów, autorstwo własnych
decyzji, bądź stan wyzwolenia od grzechu. W innym aspekcie może być to – brak
osobistego zniewolenia (więzienie, niewolnictwo, praca przymusowa, porwanie),
wolność pojmowana przez sofistów, jako brak ograniczeń ze strony władzy (wolność
słowa, prasy, zgromadzeń). W innym ujęciu wolność jest definiowana jako zespół
sprawności i środków pozwalających osiągnąć moralnie pozytywne cele, koncepcja
ta wywodzi się ze starożytnej Grecji, gdzie ludzi wolnych odróżniano od niewolnych. Wolność realizowała się przede wszystkim w sferze publicznej, a więc w działaniu na rzecz dobra wspólnego (Arystoteles). Człowiek wolny tym się wyróżniał od
innych, że dysponował większym wpływem na sferę publiczną, miał większą władzę
i większy zakres odpowiedzialności. Niekiedy wolność taką określa się jako pozytywną. Wolność nieograniczona przysługuje również człowiekowi w koncepcjach,
które zakładają przypadkowość świata, a w człowieku widzą byt skończony, pozbawiony jakiejkolwiek istoty czy natury (egzystencjalizm). Człowiek zatem zależy
tylko od siebie, bo jego życie polega na ciągłym stwarzaniu siebie kolejnymi decyzjami, które wcale nie muszą być spójne czy wpisane w jakiś szerszy plan. Pytanie o
wolność jako autorstwo decyzji pojawia się też w koncepcjach, które koncentrują się
na społecznych aspektach jego egzystencji. Większość teorii wskazuje na istnienie
czynników, takich jak: ideologie, siły rynkowe, reklama, instytucje gospodarcze i
medialne, które odbierają człowiekowi autorstwo decyzji, a wiec faktycznie zniewa1
2
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lają go (marksizm, szkoła francuska, postmodernizm, feminizm)3. Wolność słowa –
to jest prawo do publicznego wyrażania własnego zdania oraz poglądów, a także
jego poszanowania przez innych. Współcześnie jest uznawana jako standard
norm cywilizacyjnych, chociaż często nakładane są na nią pewne ograniczenia
np. w sprawach publicznego obrażania innych osób4.
W rozumieniu chrześcijańskim, wymiarem wolności jest możliwość podejmowania przez człowieka wyborów i określonych działań. Chodzi tu o termin
„możliwość”, który określa człowieka jako podmiot odpowiedzialności. Ta możliwość podejmowania wyborów jest wymiarem pojęcia wolności: wolność do
czegoś (np. prawdy, dobra). Dopiero drugim wymiarem jest brak przymusu
(wolność od przymusu). Istotą wolności nie jest czynienie wszystkiego, co człowiek z samej swej natury może czynić. Rzeczywistą granicą wolności jest dobro5. Należy jednak pamiętać, że źle rozumiana wolność może prowadzić do
zniewolenia jednostki i całych społeczeństw. Niewłaściwe użycie pozornie wolnego słowa, jest mieczem, który może obusiecznie doprowadzić do destrukcji
jednostek, a pośrednio nawet do śmierci. Jest to narzędzie siejące zło, zepsucie w
sercach wielu ludzi, pozostawiające otwarte rany trudne do zabliźnienia.
3. Zatarta prawda to grzech
Człowiek przekraczający granicę wolności popełnia ciężki grzech. Karty Pisma Świętego opisują przekroczenie tej granicy przez pierwszych rodziców
Adama i Ewę. Konsekwencją tego grzechu, było odcięcie się od źródła Miłości
jakim jest Bóg. Człowiek cieszy się wolnością niezwykle rozległą, może bowiem
„jeść z wszelkiego drzewa ogrodu”6. Nie jest to jednak wolność nieograniczona musi się zatrzymać przed drzewem poznania dobra i zła7. Umiejętne, dojrzałe i
prawidłowe posługiwanie się wolnością słowa wiąże się z ogromną odpowiedzialnością jaką człowiek bierze za swoje słowa. Warto więc zaznaczyć, że źródłem nieprzychylności, a czasem i nienawiści pojawiającej się niekiedy w polskim społeczeństwie wobec kapłanów Kościoła Katolickiego jest wolność słowa
rozumiana w sposób opaczny, używana w sposób niewłaściwy, bez ponoszenia
odpowiedzialności za wypowiedziane, czy napisane słowa przez niektóre media.
Socjolog Józef Baniak przeprowadził badania w latach 1983 – 1998 – 2008r.,
na młodzieży licealnej i akademickiej w Kaliszu, chcąc ustalić jakie młodzi ludzie mają nastawienie do instytucji kapłaństwa i kapłanów8. Wyniki tych badań
dają możliwość obiektywnego wglądu w postawy i zachowania tej młodzieży
3
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obejmujące kapłaństwo hierarchiczne i kapłanów parafialnych9. W hipotezie
badawczej przyjął założenie, że dynamiczne przemiany cywilizacyjne zachodzące w badanym okresie 25 lat w Polsce nie pozostały obojętne dla postaw i zachowań młodzieży uczącej się i studiującej dotyczących kapłaństwa i księży, a
wręcz przeciwnie, spowodowały proces desakralizacji instytucji kapłaństwa i
kapłana w jej mentalności i krytyczne nastawienie do religijnej i świeckiej roli
księży w Kościele10. Warto więc zastanowić się jakie czynniki wpływają na fakt,
że kapłani w Polsce są często odbierani negatywnie, zwłaszcza wśród młodzieży? Bardzo duży wpływ na opinię publiczną pod tym względem mają mass media. Widzowie, słuchacze, czytelnicy środków społecznego przekazu niejednokrotnie przekazują i utrwalają informacje, które w nich zobaczą, usłyszą lub
przeczytają. Należy zauważyć, że podawane informacje w mediach to są tzw.
„złe informacje”, szokujące odbiorcę, w myśl zasady, że dobra informacja to
żadna informacja. Zjawisko to nie przysparza z pewnością korzyści w procesie
wychowawczym i edukacyjnym przyszłych pokoleń. W przyszłości image kapłana może być pozytywny, ale to w znacznej mierze zależy od postawy dorosłych, od tego jakie wartości przekażą swoim dzieciom i w jaki sposób ich wyedukują i wychowają. Tylko pozytywny obraz kapłana w podstawowej komórce
społeczeństwa jakim jest rodzina, może zaowocować w przyszłości pozytywnym
odbiorem stanu duchownego. Właściwie przeprowadzona przez rodziców edukacja medialna przyszłych pokoleń może uratować pozytywny wizerunek kapłana i
Kościoła. Pracownicy niektórych mediów, często korzystają jeśli chodzi o sprawy kościelne, ze swojej źle pojętej wolności, stosując tzw. manipulację czy
wręcz propagandę. Zauważalnym i bardzo niebezpiecznym zjawiskiem jest zabieg, stosowany przez niektóre media polegający na niewłaściwym przekazie
wiadomości. Często koncentrują się one na istotnych i ważnych sprawach dla
Kościoła Katolickiego (np. Kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II), by po chwili nagłośnić tzw. „wpadki” dotyczące instytucji Kościoła Katolickiego. Często są
to sprawy wyciągane z dawnych lat, bądź wręcz przekłamywane na potrzeby
komercyjne środków społecznego przekazu.
Wśród ludzi są różne osobowości, temperamenty, silne i słabe. Do silnych
osobowości z pewnością należy Święty Jan Paweł II, człowiek o ogromnej charyzmie, który potrafił umiejętnie wykorzystać media do Ewangelizacji i kreowania swojego, pozytywnego wizerunku. „Jednych środki przekazu wykorzystują,
inni zaś używają ich do realizacji celów ściśle wynikających z posługi kapłańskiej”11. Warto więc poczynić refleksję jaki wizerunek kapłana jest kreowany w
mediach.12 „Bywa bowiem, że musi on przed mediami się bronić i to nie tylko z
powodu ryzyka uzależnienia.”Nie jest przecież żadną tajemnicą, że nawet w ży9
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ciu kapłańskim czy zakonnym ekran telewizora lub komputera staje się niekiedy
przedmiotem dużego zainteresowania13. „Jednak na tym samym ekranie często
pojawia się świadomie zniekształcony wizerunek duchownego, a sensacyjne
materiały zyskujące masową oglądalność bywają faktycznym zniesławieniem.
Żeby skutecznie bronić swojego dobrego imienia, trzeba jednak rozumieć mechanizmy, którymi rządzą się środki społecznego przekazu”14.
Należy zauważyć, że w każdej społeczności czy grupie są ludzie: bardzo dobrzy, dobrzy, źli, mądrzy i nieroztropni. Kapłani pod tym względem nie stanowią
wyjątku, istnieje wśród nich znaczny odsetek tzw. porządnych księży, posiadających Ducha Św., rozmodlonych, żyjących według zasad Ewangelii. Jest to niewątpliwie ogromny powód do dumy dla Kościoła, że w swoim gronie posiada
takich Pasterzy. Warto te osoby zauważać i wskazywać jako przykład do naśladowania w życiu. Jednak jak w każdej grupie zdarzają się wyjątki potwierdzające
regułę tzw. „czarne owce”. Trzeba podkreślić, że obowiązkiem prawdziwego
Chrześcijanina jest fakt, iż każdemu człowiekowi należy dać szansę na zrehabilitowanie się. Potwierdzają to słowa Jezusa z Ewangelii Św. Jana „ Kto z was bez
grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem”15. Dobrze jest też starać się z
każdej sytuacji wyprowadzać dobro, dokładając wszelkich starań, aby jednostkę
która upadnie podźwignąć. Chęć wzbudzenia sensacji, zarobienia pieniędzy,
zdobycia wysokiej pozycji zawodowej, nie może być okupiona utratą godności
innej osoby, obdarciem jej z człowieczeństwa, nawet w przypadku gdy faktycznie źle czyni. W takiej sytuacji winnego należy upomnieć i wyciągnąć konsekwencje. Nie powinno się nagłaśniać sprawy w kontekście przerzucania odpowiedzialności z jednostki na całą grupę, co jest zauważalnym zjawiskiem propagowanym przez niektóre media. Obrazowo przedstawia to rozcięta poduszka na
dachu budynku, której wiatr unosi pióra po rozległym terenie. W sytuacji, gdy
człowiek zdecyduje się na zszycie tej poduszki jest w stanie w pojedynkę zebrać
tylko większe pióra. Drobniejszy puch pozostanie. Podobnie pozostaną łatki
przypięte pewnym osobom przez środki społecznego przekazu.
Zakończenie
Nieprzychylne mity tworzone przez niektóre media kierowane pod adresem
pewnych grup społecznych np. duchowieństwa, mogą destrukcyjnie wpłynąć na
kryzys osobowościowy danej jednostki. Jest to zło, ciężki grzech, siejący zepsucie, nienawiść, agresję w sercach pojedynczych osób i całych społeczeństw. Taka
postawa nie przynosi nikomu korzyści. Za tego typu działanie, kiedyś każdy z
nas będzie rozliczony niezależnie od faktu czy jest osobą wierzącą, czy ateistą.
Pytanie brzmi czy jest tego świadomy?
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Marta Misiewicz (UŚ)
Opinia publiczna a Internet
Wprowadzenie
Napoleon mawiał, że „opinia publiczna jest niewidzialną i tajemniczą potęgą,
której nic nie jest w stanie się oprzeć, nic nie jest od niej bardziej zmienne, bardziej nieokreślone i silniejsze. A przy tym, przy wszystkich swych kaprysach,
jest ona znacznie częściej, niż się wydaje, prawdziwa, rozsądna, sprawiedliwa”.
Opinia publiczna – tak ważna w dzisiejszym świecie – jest jednak mocno
podatna na oddziaływanie manipulacyjne ze strony rządzących – szczególnie
przy użyciu przekazów masowych środków komunikacji. To „media” mówią o
czym i w jaki sposób mamy myśleć. Szczególnej siły nabierają zaś nowe media,
a zwłaszcza Internet, który dla opinii publicznej stają się nową, interaktywną i
nad wyraz absorbującą sferą publiczną.
1. Opinia publiczna – podstawowe pojęcia
Początku współcześnie pojmowanej opinii publicznej należy szukać w XVIII
wieku, to właśnie epoka oświecenia stworzyła odpowiednie miejsce do dyskusji i
formowania się poglądów – sferę publiczną. Źródłem pojawienia się opinii publicznej było odejście od poglądów, że suwerenność władzy pochodzi od Boga, a
co za tym idzie, konieczność nowej legitymizacji monarchii. Podmiotem opinii
publicznej stały się klasy średnie, które poprzez wyrażane poglądy próbowały
walczyć z arystokracją i absolutyzmem. Wzrost znaczenia opinii społeczeństwa,
sprawił że odchodzono stopniowo od rządów despotycznych i zastępowano je tak
zwanym „oświeconym absolutyzmem”, w którym podejmowano szereg reform
politycznych, mających na celu włączenie w życie polityczne reprezentantów
różnorodnych środowisk1.
Sam termin „opinia publiczna”, mimo że używany dziś powszechnie, nie ma
jednej, uniwersalnej definicji. Wynika to między innymi z faktu, że zjawisko to
należy do szeroko pojętej rzeczywistości społecznej, która nie podlega precyzyjnemu opisowi. Wśród wielu teorii i nurtów rozumienia opinii publicznej można
wyróżnić między innymi nurt agregatowy i kolektywistyczny. W znaczeniu
agregatowym opinia publiczna to zbiór pojedynczych opinii członków danej
grupy, dający opisać się za pomocą rozkładu statystycznego. Drugi sposób rozumienia tego zjawiska – kolektywistyczny, mówi o tym iż opinia publiczna jest
swego rodzaju organizacją, produktem współdziałania komunikacji oraz wzajemnych wpływów, opinie jednostek są tutaj połączone systemem więzi społecznych. Zgodnie z nurtem integracyjnym opinię publiczną pojmować należy jako
1
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swego rodzaju typowe zachowania, powszechnie panujące poglądy, „niepisane
prawo”, którego jednostka nie powinna naruszać pod groźbą wykluczenia z grupy. Zwolennicy nurtu elitarnego uważają zaś, że opinię publiczną tworzą jedynie
elity, odpowiednio wykształcone i dobrze poinformowane, działające dla dobra
ogółu2.
Wśród wielu definicji opinii publicznej przytoczyć należy jedną z najbardziej
popularnych w Polsce, Franciszek Ryszka uważa, że „opinia publiczna to reakcja zbiorowości ludzkich w skali makro na globalne i pojedyncze działania polityczne, wyrażające się w aprobacie bądź dezaprobacie dla działań politycznych
albo zjawisk, które w tej opinii decydują o polityce, o jej kierunku i jej przebiegu”3. Opinię publiczną można też charakteryzować poprzez wskazanie jej cech
charakterystycznych, zgodnie z tak zwanym schematem Allporta:4
- opinia publiczna to rodzaj zachowania, który prowadzi do werbalizacji poczynań wielu ludzi,
- wiedza jest przy tym głównym czynnikiem kierującym i stymulującym,
ważne są także sytuacje i obiekty, mające znaczenie dla dużych grup,
- te czynniki powodują dyspozycje do działań albo same działania, będące
wyrazem akceptacji lub dezaprobaty, pozwalają również na poczucie więzi z
osobami myślącymi i zachowującymi się podobnie,
- opinia publiczna interesuje się tematami bieżącymi, kiedy temat znika często znika również opinia publiczna,
- intensywność oraz zasięg opinii publicznej jest tak silny, iż pozostawia
trwałe skutki na życiu publicznym.
Formowanie się opinii publicznej odbywa się na różnych poziomach – proces opiniotwórczy rozpoczyna się w grupie pierwotnej, następnie na tak zwanym
mezopoziomie pojawia się krystalizacja opinii, trzeci ostatni stopień procesu to
makropoziom – tutaj dostrzegana jest już artykulacja opinii.5 W tworzeniu się
opinii publicznej uczestniczą niezwykle zróżnicowane elementy – zarówno te
empiryczne, zdroworozsądkowe, jak i emocjonalno-wartościujące, są to:6
a) wyobrażenia o interesach grupowych, niezależnie od tego czy mają one
charakter rzeczywisty czy jedynie iluzoryczny, jednostka funkcjonując w danej
grupie ma pewne wyobrażenie o jej potencjalnych interesach, w związku z tym
2

J. Potulski., Socjologia polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
2008, s.295-296
3
Cyt. za: f. Ryszka., Wstęp do nauki o polityce. Rozważania metodologiczne, Warszawa 1984, s. 302, za: Kuśmierski S., Świadomość społeczna, opinia publiczna, propaganda ,Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987, s.62
4
E. Młyniec, Opinia publiczna. Wstęp do teorii, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2002, s. 20
5
B. Ociepka., Opinia publiczna, [w]: Teoria i praktyka propagandy, B. Dobek-Ostrowska, J.
Fras, B. Ociepka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997, s.69
6
S. Kuśmierski., Świadomość społeczna, opinia publiczna, propaganda ,op. cit., s.90116, por. Potulski J., Socjologia polityki, op.cit., s. 309- 314
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najczęściej zgodnie z zasadą użyteczności popiera te poglądy, które mogą dać
grupie (a zarazem jednostce) największe korzyści;
b) wzory kulturowe – odniesienie się do tradycji, przeszłości, które ma
związek z procesem socjalizacji jednostki, sprawia że opinia publiczna ma
odpowiedni kształt i charakter, to wartości kulturalne i określony system norm
stanowią jedną z głównych przyczyn konkretnych ludzkich wyborów działań;
c) stereotypy, rozumiane z jednej strony jako generalizacje pomocne w
objaśnieniu skomplikowanych procesów życia społecznego, z drugiej jako zbitki
pojęć, które często narzucają gotowe, nieprawdziwe i niesprawiedliwe opinie,
redukując tym samym możliwość krytycznego myślenia;
d) mity - czyli najczęściej irracjonalne i emocjonalne wyobrażenie na temat
rzeczywistości, które stanowi pewne wytłumaczenie dla uprzedzeń i różnic
powstających między ludźmi, mające ogromny wpływ na grupowe pojmowanie
świata i ocenę zdarzeń;
e) przesądy i uprzedzenia to kolejny przykład deformacji obrazu
rzeczywistości, zakorzeniony w irracjonalnym i emocjonalnym podejściu do niej,
często wskazuje się na to, że udział przesądów i uprzedzeń w kształtowaniu
opinii publicznej jest odwrotnie proporcjonalny do poziomu wykształcenia i
stanu wiedzy społeczeństwa;
f) pogłoski i plotki, które mają za zadanie po pierwsze wyjaśniać pewne
zachodzące w świecie społecznym zdarzenia, po drugie zaś redukować emocje,
są często niesprawdzonymi i fałszywymi informacjami, które jednak bardzo
szybko rozchodzą się wśród grup społecznych, wpływając tym samym na
kształtowanie się opinii;
g) wiedza o faktach – powstanie opinii publicznej wiąże się nierozerwalnie
z posiadaniem przez grupę pewnej dawki wiedzy po pierwsze o przedmiocie
opinii, po wtóre ogólnych wiadomości o świecie i informacji dotyczących
funkcjonowania społeczeństwa, to czynnik racjonalny, który przeciwstawia się
licznie wcześniej wymienionym składnikom emocjonalno-wartościującym, nie
jest jednak nigdy jedynym a nawet decydującym budulcem finalnej opinii
publicznej.
W literaturze, wspominając o czynnikach mających wpływ na kształtowanie
się opinii publicznej wymienia się także identyfikacje grupowe oraz media.
Opinia niewątpliwie kreowana jest przy pomocy swego rodzaju grupowych systemów wartości, więzi religijnych, językowych, etnicznych, które określają tożsamość ideową jej członków. Dzięki temu tworzą się pewne schematy, które
niejako ukierunkowują myślenie jednostki. Ogromny wpływ na opinię publiczną
mają media – działając bezpośrednio, kontrolując dochodzące do społeczeństwa
informacje oraz pośrednio, wpływając na agendę polityczną. Mówi się, że to
media niejako decydują o tym jakie problemy są aktualnie ważne dla społeczeństwa a co za tym idzie także dla elit będących u władzy. 7 Media, w idealnym
7

J. Potulski., Socjologia polityki, op.cit., s. 313-314
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modelu, powinny bowiem wyraźnie ukazywać opinię społeczeństwa, przekazując
ją do rządu, chroniąc przed manipulacją i co ważne kontrolując to, w jaki sposób
jest respektowana przez władze (patrz Rys.1).

Rys.1. Media jako przekaźnik opinii publicznej
Opinia publiczMedia przedstaDemokratyczne
na wyraża wolę
wiają opinię, marządy i instytuspołeczeństwa,
ją za zadanie koncje mają za zaprzekonanie,
trolować to w jaki
danie respektozdanie większosposób jest rewać i realizować
Źródło : Iłowiecki M., Krzywe zwierciadło : o manipulacji w mediach, „Gauści co do danej
spektowana
przez
to co zawarte w
dium”, Lublin 2003, s.51
sprawy
rząd
opinii publicznej
Charakteryzując opinię publiczną, należy mieć na uwadze fakt, iż jest ona
niezwykle ważna w społeczeństwie poprzez szereg funkcji, które w nim pełni.
Przede wszystkim stanowi mechanizm nieformalnej kontroli – działający samoczynnie, tani i nader skuteczny, stoi na straży powszechnie akceptowanych norm
moralnych, obyczajowych, dysponuje sankcjami społecznymi – takimi jak potępienie publiczne, wycofanie poparcia zbiorowego.8 W literaturze wymienia się
następujące funkcje opinii publicznej:9
- integracyjna, która sprawia, że powstaje silna więź grupowa oraz polityczna – w praktyce oznacza to wykształcenie się elektoratu, związanego z daną
opcją polityczną;
- opiniotwórcza, gdzie ukazywany jest faktyczny rozkład opinii społeczeństwa, szczególnie ważny dla podmiotów życia politycznego;
- kontrolna, dzięki której władze muszą respektować nastroje społeczne,
opinia publiczna staje się tu swoistym strażnikiem moralności;
- konsultacyjna, za pomocą mechanizmów państwowych takich jak referendum lub badań opinii publicznej, poznaje się ocenę społeczeństwa w kwestii
działania władzy, tego co politycy już zrobili, a także zdania na temat ewentualnych przyszłych ruchów elit;
- kreacyjna, przyczynia się do budowy lub niszczenia ładu społecznego, politycznego, grup społecznych i politycznych, czy jednostek i struktur sformalizowanych.
Aby opinia publiczna mogła odpowiednio funkcjonować, potrzebna jest
określona przestrzeń, miejsce, w której swobodnie może się ona formować. Taką
przestrzenią w państwach demokratycznych jest niewątpliwie sfera publiczna.
Sfera publiczna to realna przestrzeń, która pozwala jednostkom na włączenie
się do debaty politycznej – tym samym pełni ona kluczową rolę w systemie de-

8
9

J. Potulski., Socjologia polityki, op. cit., s. 304-305
E. Młyniec., Opinia publiczna. Wstęp do teorii, op.cit., s. 37-39
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mokratycznym10. W literaturze wymieniane są szczególne warunki, które muszą
zostać spełnione aby stworzyć tzw. „idealną sytuację komunikacyjną”. Debata w
sferze publicznej musi mieć charakter publiczny, oznacza to otwartość dla każdego, kto chce się w danej sprawie wypowiedzieć – równe prawa debaty dla każdego z uczestników. Jednostki musza być ponadto wolne od wszelkich wpływów
zewnętrznych – instytucji państwowych, czy komercyjnych interesów. Wskazuje
się na to, że debaty tej nie powinny ograniczać żadne prawa, prócz podstawowych norm moralnych, etycznych, kulturowych, występujących w społeczeństwie. Uczestnicy debaty muszą też być odpowiednio poinformowani o stanie i
biegu spraw państwowych11. O ogromnym znaczeniu informacji w życiu publicznym mówiono już zresztą w czasach demokracji greckiej – słusznie uważano, iż do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa potrzebne są 4 filary
związane ze sferą komunikacji: obywatele musza być dobrze poinformowani,
powinni generalnie interesować się polityką, muszą mieć równe prawa w zakresie wyrażania własnych opinii i udziale w procesie decyzyjnym a wszystkie decyzje powinny być poddawane deliberacji publicznej12. Drugą ważną cechą jest
racjonalność debaty – uczestnicy musza być gotowi na krytykę swoich poglądów, a co za tym idzie skłonni do autorefleksji, konieczna jest tez otwartość na
dialog z dużą dozą empatii. Kolejnym wyznacznikiem racjonalności jest uczciwość obywateli biorących udział w dyskusji, ważne jest aby jednostki po pierwsze dzieliły się informacjami z innymi, po drugie zaś aby szczerze przedstawiały
swoje stanowiska i interesy13.
Autor jednej z najpopularniejszych teorii o sferze publicznej – Jurgen Habermas – twierdził, że w XX wieku, w związku z dynamicznym rozwojem przedsiębiorstw, grup interesu, mediów masowych, życie publiczne zdominowane
zostało przez reguły rynkowe. Coraz bardziej komercyjne mass media, spowodowały co prawda rozszerzenie publicznej przestrzeni, ale ograniczyły jej polityczny wymiar – odciągając dyskusję od tematów politycznych, państwowych i
przenosząc ją na tematy bardziej rozrywkowe14.
Nową – jakościowo i ilościowo – sferą publiczną według wielu naukowców
miał stać się Internet. Nieskrępowana i wszechobecna debata sieciowa miała
przywrócić szerokie uczestnictwo obywateli w życiu politycznym i sprawić, że
opinia publiczna będzie tak wartościowa i wpływowa jak nigdy wcześniej. Jak to
10

L. Porębski., Elektroniczne oblicze polityki. Demokracja, państwo, instytucje polityczne
w okresie rewolucji informacyjnej, Uczelniane wydawnictwa naukowo-dydaktyczne, Kraków
2001, s. 54
11
Tamże, s. 54-55
12
R. Szwed., Opinia publiczna i pseudoopinia w „społeczeństwie zinformatyzowanym”, [w]: Społeczeństwo wirtualne społeczeństwo informacyjne, pod red. Roberta
Szweda, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, s. 41
13
L. Porębski. Elektroniczne oblicze polityki.., op.cit., s. 54-55
14
J. Nowak., Aktywność obywateli online. Teorie a praktyka, Wydawnictwo UMCS,
Lublin 2011, s. 70
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jednak często bywa, początkowy „ultraoptymizm” zastąpiony został przez praktykę codziennego życia.
3. Internet – nowa jakość debaty?
Internet jest niewątpliwie medium wyjątkowym – szczególnie poprzez zniesienie klasycznego podziału na nadawcę i odbiorcę. Specyficzna komunikacja
sieciowa odrzucając ograniczenia czasu i przestrzeni, staje się ogólnodostępną,
interaktywną i przyjazną platformą dyskusji – nową sferą publiczną.
Komunikacja w Internecie jest szczególna dzięki kilku cechom. Przewartościowaniu ulega przestrzeń komunikacyjna, a więc zakres oficjalności jest znacznie
mniejszy niż w świecie realnym. Komunikacja może odbywać się synchronicznie
lub asynchronicznie, Internet pozwala na sterowanie kontaktem, użytkownicy mogą
zmniejszać lub zwiększać stopień jego pośredniości, np. rozmawiając w ogólnodostępnym oknie, wśród wybranej grupy lub prowadzić rozmowę tylko z jedną osobą.
Debatując w sieci, uczestnicy korzystają z anonimowości, poszczególnym osobom i
poprzez różne narzędzia przedstawiają tylko tyle „realnego ja”, ile chcą. Anonimowość w sieci ma jednak i inne zadanie – służy do usprawnienia i ułatwienia procesu
komunikacyjnego, zapobiega typowym utrudnieniom komunikacyjnym takim jak
wybór odpowiednich form, ze względu na wiek lub status osoby znajdującej się po
drugiej stronie. Komunikacja ta z pewnością sprzyja kreatywności i stwarza jej
szczególne warunki, możliwe jest przecież nawet tworzenie wirtualnych światów.
Twórczy charakter środowiska sieci stymulowany jest poprzez swoisty anarchizm,
który rozumieć należy jako ograniczoną liczbę czynników, osób lub instytucji kierujących komunikacją w sieci. Komunikacja w Internecie jest ponadto zdecentralizowana i autonomiczna.15
Specyfika komunikacji w sieci niewątpliwie wpływa na jakość konstytutywnych
cech sfery publicznej związanych z deliberacją. Na racjonalność debaty pozytywnie oddziałuje z pewnością duża liczba dyskusji i ich interaktywność, elastyczność
czy dekoncentracja. Uwolnienie od ograniczeń miejsca i czasu a także asynchroniczny charakter pozwala na łatwiejsze nawiązanie i utrzymanie kontaktu. Warto tutaj
wspomnieć o odejściu od linearnej formy wypowiedzi – czyli hipertekstualności,
dzięki której dużo łatwiejsze staje się poszukiwanie informacji, powoływanie się na
przeróżne źródła, czy odsyłanie do danych zamieszczonych w różnych miejscach
sieci. Dyskusja w Internecie jest mniej hierarchiczna, mniej zmanipulowana poprzez
różnice w statusie społecznym – a także bardziej zorientowana na cel. Refleksja nad
własnym stanowiskiem, bywa w sieci łatwiejsza między innymi dzięki konieczności
podaniu argumentów w formie pisemnej (a co za tym idzie wewnętrznego przymusu
ich głębszego przemyślenia), dużej dostępności zapisów dyskusji, możliwości śledzenia wcześniejszych argumentów i wypowiedzi, która wynika ze wspomnianej
wyżej asynchroniczności komunikacji. Taki typ komunikacji zmniejsza też stres i
15
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niepewność, które występują w sytuacji kontaktu w świecie realnym, zwiększając
pluralizm dyskusji i odwagę w wyrażaniu poglądów. Anonimowość, która w sieci
rozwijać się może bardzo wyraźnie, sprzyja szczerości wypowiedzi – uczestnikom
często łatwiej wyrazić w Internecie swoje poglądy, czy włączyć się do dyskusji,
oczywiście coraz więcej serwisów idzie w stronę głębszego określenia tożsamości
swoich użytkowników, wprowadzając dokładną rejestrację, opcję dodania zdjęcia,
możliwość sprawdzania poziomu aktywności, czy monitorowania danego profilu.16
Komunikacja internetowa sprawia także pewne problemy – często porozumienie przychodzi później niż w warunkach „face to face”, mniejsza jest także
odczuwalna solidarność z grupą. Negatywna bywa także wspomniana wcześniej
hipertekstualność – możliwość właściwie nieograniczonej edycji wypowiedzi,
daje duże pole do manipulacji, zmniejszając tym samym wiarygodność postów.
Niektóre cechy komunikacji wyraźnie też nie sprzyjają autorefleksji – przykładowo gwałtowność wymiany argumentów a także tendencja do pisania krótkich
postów oraz ograniczenie czasowe użytkowników, skutkujące zazwyczaj „przeskakiwaniem” w śledzeniu dyskusji. Nie sposób również pominąć argumentację,
że debaty internetowe bywają nadreprezentowane przez wąskie grupy użytkowników, które często zamiast wysłuchiwać argumentów drugiej strony, skupiają
się na własnych wypowiedziach. Mówi się zresztą, że Internet, mimo swojej
otwartości, najczęściej grupuje osoby o podobnych poglądach niż stanowi faktyczne forum spierania się poglądów. Jeśli jednak w sieci spotykają się jednostki
czy grupy o skrajnie różnych poglądach, to często skutkuje to agresją, brutalnym
słownictwem i jeszcze większą polaryzacją zdań, a dyskusja kończy się bezproduktywną kłótnią. Internet daje także niemal nieograniczoną możliwość odejścia
od zasady szczerości – głównie poprzez wszechobecną w sieci anonimowość –
badania wykazują jednak, że stosunkowo niewielka liczba użytkowników decyduje się na stworzenie nowej, internetowej tożsamości.17
4. Internet – ograniczenie publicznego charakteru dyskusji?
Drugim, wspomnianym wcześniej, filarem sfery publicznej jest publiczny
charakter prowadzonej debaty. Nowe media, a głównie Internet, na pierwszy
rzut oka są idealne do zrealizowania wymaganej otwartości dostępu, równości
uczestników, niemal nieograniczonej informacji. Po głębszej analizie okazuje się
jednak, że Internet sprawia, iż publiczny charakter debaty zostaje zachwiany.
Wpływają na to głównie cztery ograniczenia:18
1) Dostęp – mimo niezwykle szybkiego rozwoju technologii, dostęp do
nowych mediów jest wciąż sprawą elitarną, to problem dotyczący wielu
aspektów upowszechniania technologii, związany z pojęciem wykluczenia
cyfrowego, występującego zarówno w skali globalnej jak i wewnątrz
16
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społeczeństw. Szereg barier w dostępie – fizycznego dostępu, kompetencji, chęci
użytkowania czy kulturowej niedostępności treści, prowadzi do znaczącego
ograniczenia liczby (i różnorodności) osób biorących udział w sieciowej
dyskusji.
2) Brak równości uczestników dyskusji – Internet z jednej strony stanowi
źródło pluralizmu, z drugiej mówi się o tym, że nierówności ze świata realnego
bardzo łatwo przenikają do sieci, podlegając jedynie niewielkim modyfikacjom.
Dyskusja sieciowa niesie za sobą także ryzyko mocnej segregacji internautów –
ze względu np. na poglądy czy zainteresowania. Przeciwdziałać homogenizacji
grup online powinno nakładanie na siebie kolejnych sieci społecznych i
poszerzanie tak zwanych „portfeli osobowych”.
3) Komercjalizacja – początkowo Internet był budowany na zasadach
liberalnych i demokratycznych, dzisiaj coraz częściej staje się przestrzenią
działającą na zasadach wolnorynkowych, podległą wielkim koncernom
medialnym. „Swobodna” dyskusja toczy się więc w ramach, które ustala
właściciel witryny. Również tematy dyskusji są często narzucane – co
niepokojące coraz bardziej odbiega się od tematów ważnych, politycznych, na
rzecz spraw lekkich – dużo bardziej interesujących dla potencjalnych
reklamodawców.
4) Dezinformacja – ogromne możliwości zamieszczania, edytowania i
manipulowania informacją, sprawiają że nowe media stają się coraz mniej
wiarygodnym źródłem danych. Bywa, że internauci są celowo wprowadzani w
błąd, a właściciele czy redaktorzy serwisów, licząc na większą „liczbę
odwiedzin” sami kreują lub koloryzują informacje.
Przedstawione powyżej problemy stanowią z pewnością mocny głos w dyskusji nad Internetem, pojmowanym jako nowa sfera publiczna. Nie da się ukryć,
że oprócz wielu szans rozwoju tego nowego miejsca dla powstawania opinii publicznej, sieć jest niebezpiecznym „drugim, równoległym światem”, który niezwykle mocno absorbuje człowieka. Internetowa dyskusja często daje jedynie
pozorną swobodę i wolność, która łączy się z możliwością łatwiejszego odejścia
od norm moralnych i etycznych, konstytuujących społeczeństwo. Ograniczenia
dostępu, braku równości uczestników, komercjalizacji, czy dezinformacji wydają
się być bardzo aktualne i wbrew pozorom, dość trudne do przeskoczenia. Niektóre z tych procesów są raczej niemożliwe do zatrzymania – tym bardziej zaś do
całkowitego wyeliminowania.
Podsumowanie
Świat wirtualny to dziś wygodna alternatywa niemal dla wszystkich ludzkich
działań. Uczestniczenie w życiu politycznym, dyskutowanie, włączanie się w
bieg spraw państwowych, dzięki sieci staje się łatwiejsze a Internet pod pewnymi
względami z pewnością stanowi o przyszłości demokracji. Sieć to przecież bardziej dostępne instytucje i urzędy, dokładniejsze informacje o pracach rządu,
takie formy ułatwienia życia politycznego jak e-voting, czy właśnie bardziej
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otwarta przestrzeń do ścierania i formowania się opinii. Mimo częściowego
przeniesienia procesu opiniotwórczego do sieci, wciąż pozostają stare problemy
– jak ochronić opinię publiczną przed manipulacją, jak sprawić aby dyskusja była
merytoryczna i twórcza, wreszcie co zrobić aby władza faktycznie wsłuchała się
w opinię społeczeństwa?
Zadać należy także pytanie czy nowe media rozszerzają jedynie istniejącą już
(choć nie do końca idealną) sferę publiczną, czy to faktycznie szansa na stworzenie zupełnie nowej jakościowo społecznej debaty? A może to jedynie narzędzie
dezintegracji, tworzenia niepotrzebnie wielu małych sfer publicznych, których
potencjał i refleksyjność dyskusji pozostawiają wiele do życzenia?
Odwołując się nieco do tradycji, warto mieć na uwadze fakt, że opinia publiczna działająca jedynie w sieci, nigdy nie będzie tak silna i przekonująca jak ta
się w świecie realnym – mam tutaj na uwadze głównie możliwe sposoby jej artykulacji. Nic tak mocno nie wpływa na władzę, jak odważne i „namacalne” wstawienie się za społecznymi poglądami – żaden list ani wpis nie zastąpi rozmowy,
widocznej (często liczonej ilością osób, które zdecydują się na przysłowiowe
wyjście na ulicę) dezaprobaty, czy poparcia. Żadne działania w świecie wirtualnym nie są w stanie przebić tego, co społeczeństwo ma realnie w rękach – wyrazów szacunku i aprobaty bądź przeciwnie – wykluczenia osób, czynów, myśli. O
tym, że to ludzie mają więcej do powiedzenia niż media dosadnie przekonała się
w Polsce władza komunistyczna, która mimo stworzenia medialnej tuby propagandowej musiała uklęknąć przed tłumem.
Wydaje się, że Internet – owszem może być rozszerzeniem sfery publicznej –
szczególnie biorąc pod uwagę jego nowe możliwości komunikacyjne, głównie
zaś interaktywność. Być może lepsze jakościowo debaty prowadzone w sieci
muszą mieć jednak zawsze odbicie w świecie rzeczywistym – po raz kolejny
trzeba pochylić się nad stwierdzeniem, że mimo niezwykle szybkiego, często
przerażającego rozwoju technologii – to człowiek, a nie technika, rządzi światem
społecznym.
Streszczenie
Artykuł w pierwszej części analizuje szeroko pojętą opinię publiczną. Wskazuje na jej definicje, proces powstawania, czy główne funkcje. W drugiej części
autorka skupia się na tym, jak na opinię publiczną wpływa rozwój nowych mediów – głównie Internetu. Opisane zostają wady i zalety Internetu jako medium
mającego wzmocnić sferę publiczną.
Summary
In the first part this article analyse broadly defined public opinion. Indicates
its definition, the process of formation, and the main features. In the second part
the author focuses on how public opinion influences the development of new
media - mainly the Internet. Article describes the advantages and disadvantages
of the Internet as a medium designed to strengthen the public sphere.
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Renata Matusiak (KUL)
Internet- kreacja czy karykatura wolności słowa?
Wstęp
Wolność słowa jest jednym z podstawowych praw człowieka. Powoduje, że
człowiek ma możliwość prezentowania swoich poglądów i myśli publicznie.
Wolność słowa jest opisana w licznych dokumentach takich jak Powszechna
Deklaracja Praw Człowieka, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencja Praw Dziecka, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i
Podstawowych Wolności, Deklaracja Podstawowych Praw i Wolności. Internet z
założenia jest obszarem swobodnej wymiany poglądów i opinii, co gwarantuje
między innymi art. 54 Konstytucji RP, zakazujący także cenzury prewencyjnej
oraz art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, przewidujący ograniczenie
wolności słowa jedynie do przypadków związanych m.in. z zagrożeniem bezpieczeństwa państwa czy ochroną dobrego imienia i praw innych osób1. Wszystkie
te zapisy wskazują na to, że każda jednostka niezależnie od koloru skóry, wykształcenia, statusu społecznego ma prawo do wolności swoich poglądów i wypowiedzi w postaci różnych środków: ustanie, pisemnie, za pomocą grafiki, filmów i dowolnych dostępnych narzędzi. W zasadzie jest to jedno z najbardziej
analizowanych praw na gruncie medialnym, jak i prawnym. Podstawowe wątpliwości rozstrzygane przez sądy, opinię publiczną, różne grupy społeczne dotyczą tego kiedy mówimy o wolności słowa, a kiedy o przekroczeniu wolności
słowa? Czy każde ograniczenie różnych treści jest już zamachem na wolność
słowa, a tym samym jedno z podstawowych praw człowieka? Czy możemy bez
konsekwencji prezentować swoje poglądy nawet jeśli godzą w czyjeś uczucia i
wartości?
W istocie część tych pytań zyskała swoje odpowiedzi w których wyraźnie zarysowano zakres tego co można mówić, pisać, prezentować, a co jest niedozwolone w ramach wolności wypowiedzi2. Zarysowanie to znalazło swoje zastosowanie w tradycyjnych mediach takich jak telewizja, gazeta, radio, oczywiście
zdarzają się wyjątki, ale w tym przypadku prezentowane są ramy przyjęte przez
większość środowiska medialnego. Komplikacje dotyczą zakresu wolności słowa
w nowym medium jakim jest internet. Zasięg sieci dotyczy miliardów użytkowników na całym świecie, w związku z tym i kwestia wolności wypowiedzi, prezentowanych treści jest bardziej skomplikowana, a co najważniejsze trudna do
zanalizowania i opanowania przez badaczy, a także administratorów, służby
działające w sieci, czyli wszystkich tych, którzy mają za zadanie monitorowanie
1

Dz. cyt. A. Mielczarek, Wolność słowa w Internecie i jej ograniczenia,
http://www.web.gov.pl/e-punkt/uslugobiorcy/327_1308.html, (dostęp 06.05.2014r.).
2
Zob. J. Bafia, Prawo o wolności słowa, Warszawa 1987, s. 4-15.
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treści znajdujących się w sieci3. Podstawowe pytania jakie zostaną postawione w
niniejszej publikacji dotyczy kilku kwestii: wobec tego, że mamy coraz większą
swobodę korzystania z sieci i prezentowania w niej wszystkich materiałów czy to
daje nam możliwość kreowania wolności słowa w sieci? Czy umiemy korzystać
z wolności słowa w sieci? Czy internet kreuje wolność słowa? Czy wręcz przeciwnie jest karykaturą prawdziwej wolności słowa? Pytania nie są łatwe, gdyż
badacze nowoczesnych mediów pokazują, że wolność w sieci została przez jej
uczestników zawężona tylko do bezkrytycznego zamieszczania różnych treści w
sieci. Towarzyszy temu duże poczucie anonimowości w sieci i brak odpowiedzialności za prezentowane poglądy na internetowych portalach. Poniżej zostaną
przedstawione także badania, które pomogą na ukazanie szerszego spojrzenia na
wolność słowa w sieci.
1. Odpowiedzialność za swoje słowa w sieci?
Podstawowym pytaniem jakie należy zadać analizując wolność słowa w sieci
jest pytanie o to kto tworzy wolność słowa w sieci i kto zamieszcza treści w sieci? Odpowiedz jest oczywista są to użytkownicy sieci. To właściwie jedna z
cech, która spowodowała tak intensywny rozwój tego medium, że to nie tylko
grupa ludzi jest nadawcą treści, ale użytkownicy mają możliwość odpowiedzi
zwrotnej i sami umieszczają niezliczone terabajty wiadomości, treści w internecie. Sami mogą kreować świat i informacje zawarte w sieci. Wystarczy tylko
dostęp do internetu, niekoniecznie nawet posiadanie komputera, gdyż nowoczesne telefony komórkowe, tablety i inne nowoczesne sprzęty dają możliwość dostępu do sieci przez całą dobę4. Z licznych badań przeprowadzonych przez
ośrodki badań opinii publicznej wynika, że beztroskie dodawanie treści w sieci
spowodowane jest poczuciem anonimowości w sieci, bezkarności i braku odpowiedzialności za dodawane materiały. Taką treścią może być: komentarz pod
postem, umieszczony artykuł, prowadzony blog, umieszczone na serwisie zdjęcie, plakat, film, grafika itp. niezależnie od swojego rozmiaru mogą służyć wyrażaniu swojej opinii i poglądów. Nie ma w tym nic złego, jeśli te poglądy, opinie
nie ingerują w inne prawa człowieka, nie obrażają innych osób, nie nakłaniają do
nielegalnych zachowań, nie szerzą tak zwanej "mowy nienawiści".
Anonimowość w sieci powoduje, że internauci zamieszczają treści zabronione, powszechnie uważane za obraźliwe, nakłaniające do nienawiści i przemocy.
Przykładem może tu być zjawisko agresji w sieci. Szybkość dodawanych informacji, ilość i nieograniczone miejsce dodawania (blogi, portale, fora, czaterie
itp.) w sieci powodują, że takie osoby często pozostają bezkarne. W ten sposób w
sieci szerzy się fałszywe postrzeganie wolności słowa. Wolności, która w sieci
3

Zob. P. Burak, Wolność słowa w sieci, [w]: J. Zimny (red.), Otwarte usta. Wolność
słowa i mediów w przestrzeni publicznej, Stalowa Wola 2013, s. 71-72.
4
Zob. J. Berdzik, Silni- bezsilni w sieci, [w]: J. Zimny (red.), Świat wirtualny a świat
realny, Stalowa Wola 2013, s. 58-59.
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przerodziła się w zamieszczanie treści sprzecznych z ideą właściwie pojmowanej
wolności słowa. W ten sposób tworząc jednocześnie karykaturę wolności słowa5.
Właściwe jest tu zadanie pytania czy nieograniczona możliwość zamieszczania
treści w sieci jest równoznaczna z tym, że mamy zamieszczać treści sprzeczne z
prawem, obrażające innych użytkowników sieci, nielubianych polityków, krytykować znane osoby bez jakiegokolwiek zastanowienia nad tym co robimy, jakie
może to przynieść konsekwencje, jakie może mieć to wpływ na innych użytkowników czytających, oglądających nadaną przez nas treść? Swoboda w kreowaniu
rzeczywistości w sieci nie zwalnia użytkowników od przemyślenia swojego postępowania w sieci, przeanalizowania zawartości umieszczanych w sieci treści i
poddania ich krytycznej ocenie.
To właśnie użytkownicy są odpowiedzialni za zamieszczane poglądy w internecie. odpowiedzialni nie tylko moralnie, ale i prawnie. Według orzeczenia
Sądu Rejonowego w Słupsku z 16.12.2008 r., sygn. akt: II K 367/08, oraz utrzymującego go w mocy orzeczenia Sądu Okręgowego w Słupsku z 18.06.2009 r., VI
Ka 202/09 administratorzy portalu internetowego nie ponoszą odpowiedzialności
(ani cywilnej, ani karnej) za posty użytkowników. Warto zwrócić także uwagę, że
osoby zarządzające dużymi forami często nie są nawet w stanie wyłapać obraźliwych wpisów. Wyjątek stanowi sytuacja, w której administrator otrzymał zawiadomienie z wiarygodnego źródła o zniesławieniu bądź nieprawidłowym wykorzystaniu danych osobowych, jednak nie podjął żadnych kroków w celu zlikwidowania szkodliwej treści,na przykład poprzez usunięcie wpisu/komentarza/artykułu.
W konsekwencji, administrator ponosi taką samą odpowiedzialność jak osoba
zamieszczająca wpis. Ostatnio media poruszały również temat wpisu na blogu,
który w sposób wyraźny obrażał prezydenta RP. Wiele osób uważa, że blog jest
ich „prywatnym internetowym pamiętnikiem”. Nic bardziej mylnego. Blogi ogólnodostępne, niezabezpieczone hasłem, można równie dobrze traktować jak regularną publikację na innych stronach6.
Wobec tego to użytkownik jako nadawca informacji, treści bierze za nią pełną odpowiedzialność prawną. Coraz częściej użytkownicy zostają skazani prawomocnymi wyrokami za zamieszczanie np. treści niezgodnych z prawem, mowy nienawiści w sieci7. W takich przypadkach wyroki skazujące, usuwanie obraźliwych komentarzy z portali internetowych, filmów z różnych serwisów nie
jest ograniczeniem wolności w sieci, a ochroną praw innych użytkowników, grup
społecznych, etnicznych i wszystkich, którzy daną treści czują się obrażeni, bądź
dana treść narusza ich dobra osobiste.

5

A. Mielczarek, Wolność słowa w Internecie i jej ograniczenia,
http://www.web.gov.pl/e-punkt/uslugobiorcy/327_1308.html, (dostęp 06.05.2014r.).
6
Dz. cyt. Wolność słowa w internecie, http://www.e-busines.info.pl/menuinformacje/wolnosc-slowa.html, (dostęp 05.05.2014r.).
7
Zob. R. Matusiak, Działania przeciwko mowie nienawiści, [w]. J. Zimny (red.), Otwarte
usta. Wolność słowa i mediów w przestrzeni publicznej, Stalowa Wola 2013, s. 273-276.
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2. Regulacje prawne czy nauka?
Istotą internetu jest swobodna wymiana myśli, poglądów, nieograniczona
możliwość korzystania z jego zasobów. Szybkość z jaką rozwijają się technologie umożliwiające dostęp do internetu powodują, że obecnie na całym świecie
miliardy ludzi może się między sobą komunikować, nawet zamieszkując egzotyczne zakątki świata. W tych miliardach ludzi największa grupę stanowią młodzi internauci. W Polce co druga osoba ma dostęp do sieci, najczęściej w sieci
czas spędzają osoby między 15-24 rokiem życia, co stanowi około 40% wszystkich korzystających z sieci. Osoby te są nadawcami i odbiorcami zawartości
internetu, najczęściej korzystają z sieci w domu. Internet jest źródłem wielu korzyści, ale także wielu zagrożeń. Opierając się na zagrożeniach w wielu krajach
całego świata różne ugrupowania zastanawiają się nad regulacjami prawnymi
dotyczącymi cenzurowania internetu8. Cenzura jest określana jako konieczność
ze względu na łamanie praw człowieka w sieci, nieodpowiedniego wykorzystania
wolności słowa. Wszystkie plany regulacji prawnych mają za zadanie chronić
użytkowników. Czy aby na pewno jest to potrzebne? Czy regulacje prawe i cenzura stron, portali internetowych, przesyłanych wiadomości, filmów ochroni nas
w zasadzie przed nami samymi? Jest to wątpliwe, gdyż za nim regulacje te wejdą
w życie w sieci pojawią się już inne zagrożenia i sytuacje wymagające działania.
Kolejny problem jaki się w związku z ty pojawia dotyczy tego kto ma stworzyć
standardy jakich należy przestrzegać w sieci, na jakiej podstawie te standardy
należy wyznaczyć? Wreszcie podstawowe pytanie czy internet da się ocenzurować? Jedynym rozwiązaniem przekraczania granic wolności słowa wydaje się
kształtowanie w użytkownikach właściwej postawy, która nie tylko pomoże im
poruszać się w sieci, ale i zapewni szacunek dla innych użytkowników 9. Kształtowanie właściwej postawy wobec wyrażania swojej wolności słowa w internecie
powinna rozpocząć się wraz z nauką poruszania się po cyberprzestrzeni, już w
najmłodszych klasach szkół podstawowych. Wynika to z tego, że coraz młodsze
dzieci korzystają w sieci, dorastają otoczone technologią i światem internetu.
Cenzura w sieci nie stanowi rozwiązania, bo nie uczy pozytywnych postaw, a
jedynie może zagrozić istocie internetu jako medium. Należy zauważyć, że plany
związane z cenzurą nie dotyczą pojedynczych osób grup, ale całych zbiorowości,
wolnych i niezależnych mediów, blogerów i innych istotnych działaczy, którzy
tworzą internetową rzeczywistość, kreując trendy i przedstawiając świat ze swojej perspektywy. Cenzura nie wykluczy z internetu chamstwa, negatywnych komentarzy, mowy nienawiści, treści zawierających pornografię czy innych niepożądanych materiałów. Nauka rozsądnego korzystania z sieci wykształci w użytkownikach nie tylko odpowiednią postawę co do prezentowania własnych poglą8

Zob.
D.
Kowalczyk,
O
wolności
wypowiedzi
w
internecie,
http://www.deon.pl/religia/wiara-i-spoleczenstwo/art,367,o-wolnosci-wypowiedzi-winternecie.html (dostęp 05.05.2014r.).
9
Tamże.
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dów, ale i nauczy ich reakcji na wyżej wymienione zjawiska w sieci i zgłaszanie
tego do administratorów i organów ścigania właściwych dla zaistniałej sytuacji10.
Tylko zachowując zdrowy rozsądek i wykształcając w użytkownikach umiejętność właściwego wyrażania swoich poglądów i szacunku dla poglądów innych
osób można uniknąć sytuacji, gdzie wolność słowa staje się karykaturą w internecie.
3. Badania i próba badawcza
Głównym problemem badania było ustalenie jakie są opinie użytkowników
internetu na temat wolności słowa w internecie? Badania zostały przeprowadzone za pomocą ankiety przeprowadzonej w miesiącach marzec/kwiecień 2014
roku, która została umieszczona na wybranych portalach internetowych, oraz
rozesłana za pośrednictwem portali społecznościwych i poczty elektronicznej. W
celu zwiększenia jakości przeprowadzonych badań ankieta została zabezpieczona
opcją możliwości wypełnienia kwestionariusza tylko jeden raz z jednego adresu
IP. W badaniu wzięło udział 100 użytkowników sieci. Przedział wiekowy badanych kształtował się następująco: poniżej 15 lat- 19 %, 16-20 lat- 23 %, 21-25
lat- 29 %, 26-30 lat- 16 %, 31-35 lat- 8 %, powyżej 35 lat- 5 %. Miejsce zamieszkania badanych to: miasto- 62 %, wieś- 38 %. W badaniu udział wzięło 77
% kobiet i 23 % mężczyzn.
Badani odpowiedzieli także na pytanie jak często korzystają z internetu: 91
% korzysta z sieci codziennie, 8 % korzysta kilka razy w tygodniu, 1 % kilka
razy w miesiącu. Głównymi celami aktywności badanych osób w sieci jest (badani mieli możliwość wybrania maksymalnie trzech odpowiedzi):
- korzystanie z poczty elektronicznej- 59 %,
- korzystanie z komunikatorów/ czaterii- 29 %,
- odwiedzanie portali społecznościowych- 92 %,
- korzystanie z sieci w celach zawodowych- 24 %,
- szukanie informacji- 23 %,
- korzystanie z grup dyskusyjnych i forów internetowych- 31 %,
- zabawa w sieci, granie online, dogodne spędzanie wolnego czasu- 22 %,
- prowadzenie własnej strony/ bloga/umieszczanie materiałów w sieci- 20 %.
Grupa badanych to w większości aktywni uczestnicy życia w cyberprzestrzeni.
4. Wyniki badań
1. Czy uważasz że w Polsce mamy do czynienia z wolnością słowa w mediach
(publicznych i komercyjnych)?
74% ankietowanych udzieliło odpowiedzi, że w Polsce mamy do czynienia z
wolnością słowa w mediach, niezależnie czy są to media publiczne czy komercyjne. 21% badanych twierdzi, że taka wolność nie istnieje i udzieliło odpowiedzi nie. 5% badanych nie posiada zdania na ten temat.
10

Tamże.
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2. Czy internet jest Twoim zdaniem „medium wolnym”?
Ankietowani udzielili następujących odpowiedzi:
- 23 % odpowiedzi- Raczej tak.
- 11 % odpowiedzi- Tak.
- 48 % odpowiedzi- Raczej nie.
- 9 % odpowiedzi- Nie.
- 9 % odpowiedzi- Nie mam zdania na ten temat.
3. Czy popierasz wolność słowa w internecie i brak cenzury na zawartość
stron internetowych?
Badani udzielili następujących odpowiedzi:
- 22 % odpowiedzi - Tak. Każdy ma prawo do udostępniania w internecie
wszystkiego czego chce.
- 38 % odpowiedzi - Tak, ale cenzura powinna ograniczać niektóre
niestosowne rzeczy. Pamiętajmy, że dzieci też korzystają z internetu.
- 27 % odpowiedzi - Nie. Internet jest ogólnodostępny wiec powinny się w
nim znajdować określone i sprawdzone przez odpowiednich ludzi rzeczy.
- 13 % odpowiedzi- Nie mam zdania na ten temat.
4. Jeśli treści publikowane w internecie byłyby potencjalnie szkodliwe
społecznie (np. pornograficzne, poglądy nazistowskie, itp.) czy dopuszcza
Pan/Pani ich cenzurę?
84 % ankietowanych wskazało, że w przypadku szkodliwości społecznej
materiałów prezentowanych w internecie dopuszcza cenzurę treści prezentowanych
w sieci. 16 % takiej cenzury nie dopuszcza i udzieliło odpowiedzi nie.
5. Czy zgadzasz się ze zdaniem: "wolność słowa powinna gwarantować swobodę wypowiadania opinii nawet jeśli mogą one kogoś obrazić" ?
Badani udzielili następujących odpowiedzi na zadane pytanie: zdecydowanie
się zgadzam- 11% odpowiedzi, raczej się zgadzam- 17% odpowiedzi, raczej się
nie zgadzam- 26% odpowiedzi, zdecydowanie się nie zgadzam- 29% odpowiedzi, trudno powiedzieć 17% odpowiedzi.
6. Jeśli portal internetowy usuwa wybrane komentarze swoich użytkowników
lub/i konta internetowe osób go krytykujących, czy uważa Pan/Pani takie działanie za właściwe?
91% badanych udzieliło odpowiedzi nie, że takie postępowanie nie jest właściwe. 9% poparło działania takiego portalu i udzieliło odpowiedzi tak.
7. Czy uważasz, że obecne regulacje prawne dotyczące wolności słowa w
mediach powinny: być bardziej liberalizowane, bardziej zaostrzone, nie powinny
ulegać zmianie?
67% badanych wskazało, że regulacje prawne dotyczące wolności słowa w
mediach powinny być bardziej liberalne. 30% odpowiedziało, że powinny ulec
zaostrzeniu. Natomiast 3% udzieliło odpowiedzi, że nie powinny ulec zmianie.
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5. Wnioski z badań
1. Większość badanych uważa, że w Polsce istnieje wolność słowa niezależnie czy są to media publiczne czy media komercyjne.
2. Większość badanych uważa, że w internet nie jest "medium wolnym".
3. Większość badanych popiera wolność słowa w internecie i brak cenzury
na zawartość stron internetowych. Różnice dotyczą jedynie zakresu cenzury treści w internecie. 38% badanych uważa, że taka cenzura powinna być wprowadzono, z uwagi na to, że z internetu korzystają także dzieci. Ankietowani mają
świadomość szkodliwości nieodpowiednich treści w sieci, bądź treści przeznaczonych tylko dla dorosłych na delikatną psychikę dziecka.
4. Większość badanych dopuszcza cenzurę treści potencjalnie szkodliwych
społecznie w internecie (np. pornograficzne, poglądy nazistowskie, itp.).
5. Większość ankietowanych internautów nie zgadza się ze zdaniem "wolność słowa powinna gwarantować swobodę wypowiadania opinii nawet jeśli
mogą one kogoś obrazić".
6. Większość ankietowanych nie uważa za właściwe usuwnie wybranych
komentarzy swoich użytkowników lub/i usuwanie kont internetowych osób krytykujących postępowanie portalu internetowego.
7. Ponad połowa ankietowanych uważa, że obecne regulacje prawne dotyczące wolności słowa w mediach powinny być bardziej liberalizowane.
Zakończenie
W sieci istnieje możliwość kreowania prawdziwej wolności słowa nie ingerującej w prawa innych ludzi, a jednocześnie prezentująca nasze stanowisko.
Internet daje wiele narzędzi i możliwości do takiego postępowania, gdyż wyrażanie swojego zdania nie ogranicza się tylko do pisania, mówienia w sieci, co
powoduje, że nadawana wiadomość może być bardziej oryginalna, ciekawa przez
wyrażenie jej za pomocą plakatu, gry, opisu, mema, grafiki. Sami jesteśmy twórcami licznych treści, które docierają do użytkowników z całego świata. Jak wykazały badania wolność słowa jest bardzo istotna dla użytkowników sieci, ale
rozumieją także jej granice. Granice te jednak nie są ograniczeniami wolności w
sieci, a wskazują, gdzie wolność słowa przeradza się w zachowania społecznie
nieakceptowane i sprzeczne z prawem. Anonimowość użytkowników powoduje,
że zapominają o granicach wolności słowa, a tym samym odpowiedzialności w
sieci.
Współcześnie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie wolność słowa w internecie jest karykaturą. Użytkownicy umieszczają komentarze, filmy, memy obrażające innych ludzi, grupy godząc w inne prawa człowieka. Nieprzemyślane
dodawanie tego rodzaju wiadomości powoduje, że internet nie jest miejsce informacji wartościowych, rzetelnej wolności słowa, wiarygodnej wolności słowa,
a staje się śmietnikiem obraźliwych myśli.
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Streszczenie
Wolność słowa jest prawem każdego człowieka, które zostało umieszczone
w licznych dokumentach międzynarodowych. Wolność słowa związana jest z
prezentowaniem własnych przekonań, poglądów niezależnie od koloru skóry,
pochodzenia, wieku itp. Zasadniczą kwestią poddaną analizie jest obraz wolności
słowa w internecie, jako medium z którego obecnie najchętniej korzystamy. Jednoczenie należy zwrócić uwagę na fakt, że obecnie wolność słowa w sieci rozumiana jest przez jej użytkowników jako zamieszczanie w sieci treści bez odpowiedzialności w przypadku, gdy treści te są sprzeczne z prawem i godzą w inne
prawa człowieka. W przypadku przyjęcia takiego spojrzenia na wolność słowa w
sieci możemy mówić o karykaturze wolności słowa, gdyż takie postępowanie nie
ma nic wspólnego z prawdziwą wolnością słowa. Artykuł zawiera analizę badań
dotyczących wolności słowa w internecie w opinii uzytkowników tego medium.
Abstract
Internet-creation or a caricature of freedom of speech?
Freedom of expression is a human right that has been placed in numerous international documents. Freedom of expression is associated with presenting their
own beliefs, ideas, irrespective of skin color, national origin, age, etc. The crucial
point is subjected to image analysis, freedom of speech on the Internet, as a medium from which most currently use. At the same time, pay attention to the fact
that the current freedom of speech on the web is understood by its users as uploading Web content without liability if the content is contrary to the law and
threaten the other human rights. In the case of the adoption of such a perspective
on freedom of expression on the web, we can speak of a caricature of freedom of
speech, because such behavior has nothing to do with real freedom of speech.
The article contains an analysis of studies relating to freedom of expression on
the Internet in the opinion of the users of this medium.
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Ks. Stanisław Radoń (UPJP)
Uważność dla nauczycieli z ryzykiem wypalenia zawodowego
Wstęp
Wypalenie zawodowe związane jest z wykonywanym zawodem, który obciąża jednostkę emocjonalnie (z jednej strony relacje interpersonalne i odpowiedzialność za innych a z drugiej apersonalne wymagania systemowe) oraz naraża
ją na notoryczne doświadczanie stresu. Termin wypalenia zawodowego z uwagi
na symptomatologię, dynamikę przebiegu i rokowania jest równoznaczny z ostrą
reakcją na stres lub nawet z depresją (szerokie znaczenie). W znaczeniu węższym
zjawisko wypalenia zawodowego to odpowiedź organizmu na stan chronicznego
emocjonalnego przeciążenia wynikającego z zajmowania się innymi osobami, a
w szczególności ludźmi obarczonymi jakimiś problemami1.
Zespół wyczerpania walką ma przebieg fazowy - wstępne objawy obejmują
trudności z zasypianiem, sny koszmarne, ataki paniki, stany obniżenia świadomości, rozdrażnienie, przygnębienie, bóle głowy, zaburzenia kontaktu z otoczeniem.
W drugiej fazie pojawiają się liczne zaburzenia somatyczne, bezradność, apatia,
zobojętnienie, napadowe stany przymglenia świadomości z zaznaczoną dezorientacją, mylnymi sądami, itp. W trzecim okresie obserwuje się duże nasilenie objawów
psychotycznych, którym towarzyszyć może pobudzenie lub osłupienie. Zespół
zaburzeń po stresie urazowym (Post-traumatic Stress Disorders) rozwinąć się może u osób wystawionych na działanie skrajnie urazowych sytuacji.
Grupę o podwyższonym ryzyku wypalenia zawodowego stanowią nauczyciele, pielęgniarki oraz pracownicy socjalni. Praca w tych zawodach wymaga dużego zaangażowania, poświęcenia, konieczności pozostawania w bliskich, podmiotowych relacjach z podopiecznymi, co nie idzie w parze z wysokim statusem
społecznym zawodu oraz poziomem wynagrodzenia2. W opisie diagnostycznym
przypomina zespół wyczerpania walką, pojawiający się u żołnierzy, w warunkach maksymalnego zagrożenia, wysiłku fizycznego, konieczności nieustannej
czujności, braku snu i jedzenia, konfrontacji z cierpieniem i śmiercią.
Wyniki realizowanych badań3 wykazują, że niektóre cechy osobowości, za1

Ch. Maslach (1976). Burned-out. Human Behavior 5: 16-22; Ch. Maslach (1978). Job
burnout. How people cope? Public Welfare 36(2): 56 – 58; Ch. Maslach (1982). Burnout: the
cost of caring. New Jersey: Prentice-Hall Englewood Cliffs; Ch. Maslach, S. Jackson (1981).
Maslach Burnout Inventory. Palo Alto: Consulting Psychologists Press.
2
J. Wojciechowska (1990). Syndrom wypalenia zawodowego. Nowiny Psychologiczne 5 – 6: 83 – 91.
3
M. Kliś, J. Kossewska (1998). Zespół wypalenia zawodowego a cechy osobowości
nauczycieli. [w:] T. Rongińska, H. Arold, U. Schaarschmidt (Red.). Zdrowie psychiczne
w zawodzie nauczycielskim (s. 87 – 96). Zielona Góra: Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu
i Finansów; S. Tuchowska (1996). Stres w zawodzie nauczyciela. Psychologia Wycho-
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równo te biologicznie determinowane (neurotyzm, ekstrawersja, reaktywność,
ruchliwość zachowania), jak i też te, które kształtują się w procesie oddziaływań
społecznych ora społecznego uczenia się (umiejscowienie kontroli, empatia oraz
samoocena), pozostają w relacjach z różnymi symptomami zespołu wypalenia
zawodowego u nauczycieli. Można sądzić, że osoby charakteryzujące się opisanymi cechami szybciej doświadczają negatywnych, zarówno fizjologicznych, jak
i psychologicznych oraz społecznych, konsekwencji tego zjawiska. Następstwa
długotrwałego i silnego zespołu wypalenia zawodowego mogą być bardzo poważne.
Jak ujawniają wyniki różnych badań4, przedłużająca się niemożność uporania
się ze stresem może prowadzić do następujących problemów: zaburzenia pamięci, trudność w podejmowaniu decyzji, zaburzenia koncentracji uwagi, niekontrolowane wybuchy gniewu, drażliwość, poczucie winy, lęk, depresja, wreszcie
problemy psychosomatyczne, jak: bóle głowy, biegunki, podwyższone ciśnienie,
itp. Mogą się również pojawić zachowania aspołeczne i autodestrukcyjne.
Jak wynika z niektórych polskich badań5, blisko 100% osób badanych
stwierdza występowanie syndromu wypalenia zawodowego wśród nauczycieli ze
swojej szkoły, ale sami nie są tego świadomi (jedynie 19% oceniło własne poczucie wypalenia na poziomie bardzo silnym). Najwięcej osób z poczuciem własnego wypalenia znalazło się w grupie wiekowej od 30 do 39 lat – 70%. Większość nauczycieli polskich cechuje się wzorcem zachowania typu A6.
1. Przyczyny wypalenia zawodowego
Przyczyny wypalenia zawodowego mogą leżeć zarówno po stronie czynników zewnętrznych, jak i po stronie czynników wewnętrznych. Do czynników
zewnętrznych zaliczamy nieodpowiedni styl zarządzania instytucją, niewłaściwe
relacje interpersonalne w pracy, niewystarczające zarobki, duże tempo pracy,
wysoki poziom wymagań i konieczność ponoszenia dużej odpowiedzialności
osobistej oraz wysoki stopień psychicznego zaangażowania koniecznego do wykonywania zawodu). Czynniki wewnętrzne to cechy osobowości pracownika,
strategie radzenia sobie ze stresem, system wartości, styl komunikowania się,
umiejscowienie poczucia kontroli itp.
W przypadku zawodu nauczyciela czynnikami tymi są7:
wawcza 5: 408 – 417.
4
G. S. Everly, J. M. Lating (2002). A Clinical Guide to the Treatment of the Human
Stress Response. New York: Kluwer Academic.
5
H. Przybyła (1998). Psychologiczne koszty wypalenia zawodowego wśród nauczycieli a kierunki pomocy psychologicznej [w:] T. Rongińska, H. Arold, U. Schaarschmidt
(Red.) Zdrowie psychiczne w zawodzie nauczycielskim (s. 15 – 21). Zielona Góra: Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów.
6
T. Rongińska, H. Arold, U. Schaarschmidt (Red.). (1998). Zdrowie psychiczne w
zawodzie nauczycielskim. Zielona Góra: Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów.
7
R. J. Burke, E. R. Greenglass (1989). Psychological burnout among men and wom-
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1) Przyczyny zewnętrzne:
- zbyt niski status społeczny zawodu nauczyciela - 61% respondentów było
takiego zdania,
- niskie zarobki - 49,5%,
- nieodpowiedni styl zarządzania szkołą (oświatą) -35%,
- konieczności podejmowania dodatkowej pracy w związku z niskimi zarobkami - 18%,
2) Przyczyny wewnętrzne:
- symptomy wyczerpania emocjonalnego wiążą się istotnie z nasileniem introwersji i neurotyzmu, poczuciem osamotnienia, brakiem przynależności do
grupy, siłą doznawanego stresu, poczuciem umiejscowienia kontroli, doświadczeniem i poziomem kompetencji,
- symptomy depersonalizowania innych związane są istotnie z ruchliwością
zachowania oraz zewnętrznym umiejscowieniem poczucia kontroli wzmocnień,
siłą doznawanego stresu, poczuciem umiejscowienia kontroli, doświadczeniem i
poziomem kompetencji,
- symptom braku satysfakcji zawodowej pozostaje w związku z słabszym nasileniem ekstrawersji i ruchliwości zachowania, liczbą otrzymanych wsparć społecznych oraz skutecznością stosowanych metod radzenia sobie ze stresem.
2. Fazy wypalenia zawodowego
Wyniki licznych badań pokazują, że wypalenie zawodowe ma przebieg fazowy8:
1. Ostrzegawcze symptomy fazy początkowej:
a) Zwiększone zaangażowanie w dążeniu do celu, przejawiające się w hiperaktywności, podejmowaniu nieopłacalnej działalności, poczuciu, że jest się niezastąpionym, oraz poczuciu chronicznego braku czasu, wyparciu (tłumieniu)
niepowodzeń i rozczarowań, ograniczeniu kontaktów interpersonalnych do koniecznego minimum.
b) Wyczerpanie (zmęczenie), które charakteryzuje się ogólnym uczuciem
zmęczenia, brakiem witalności, uczuciem niewyspania, zwiększonym ryzykiem
wypadkowym.
2. Obniżony poziom zaangażowania, który występuje:
en in teaching: An examination of the Cherniss model. Human Relations 42: 261- 273;
M. Kliś, J. Kossewska (1998). Zespół wypalenia zawodowego a cechy osobowości nauczycieli. [w:] T. Rongińska, H. Arold, U. Schaarschmidt (red.). Zdrowie psychiczne w
zawodzie nauczycielskim (s. 87 – 96). Zielona Góra: Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i
Finansów; H. Przybyła (1998). Psychologiczne koszty wypalenia zawodowego wśród
nauczycieli a kierunki pomocy psychologicznej [w:] T. Rongińska, H. Arold, U. Schaarschmidt (red.) Zdrowie psychiczne w zawodzie nauczycielskim (s. 15 – 21). Zielona Góra:
Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów; J. Wojciechowska (1990). Syndrom wypalenia zawodowego. Nowiny Psychologiczne 5 – 6: 83 – 91.
8
M. Burisch (1994). Das Burnout-Syndrom. Theorien der inneren Erschopfung. Berlin, Heidelberg, New York: Springer.
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a) w stosunku do klientów i pacjentów,
b) w stosunku do innych osób,
c) w stosunku do pracy,
d) jako zwiększone roszczenia.
3. Reakcje emocjonalne, poczucie winy:
a) depresja (poczucie winy; obniżona samoakceptacja; rozczulanie się nad sobą;
brak poczucia humoru; nieokreślone stany lękowe; obniżona odporność wobec obciążeń emocjonalnych; szybkie zmiany nastroju; uczucie pustki; skłonność do płaczu; pobudzenie psychoruchowe; pesymizm; apatia; myśli samobójcze),
b) agresja - obwinianie innych osób lub „systemu"; niecierpliwość; brak tolerancji; niezdolność do kompromisu; „czepianie się" innych; negatywizm; wybuchowość; obronne reakcje paranoidalne; nieufność; częste konflikty z innymi
osobami.
4. Obniżenie funkcji psychicznych, w tym:
a) zdolności umysłowych,
b) motywacji,
c) kreatywności,
d) niski poziom różnicowania.
5. Spłycenie:
a) sfery emocjonalnej,
b) życia społecznego.
6. Reakcje psychosomatyczne:
a) osłabienie reakcji obronnych organizmu,
b) niezdolność do relaksu w czasie wolnym,
c) zaburzenia snu, koszmary senne,
d) zaburzenia seksualne,
e) podwyższone ciśnienie krwi,
f) bóle głowy, tiki,
g) zaburzenia trawienia, mdłości, nudności,
h) zwiększone spożywanie alkoholu, kawy, palenie papierosów, przyjmowanie narkotyków,
i) wrzody żołądka.
7. Rozpacz:
a) negatywne nastawienie do życia,
b) uczucie beznadziejności,
c) myśli samobójcze,
d) rozpacz egzystencjalna.
3. Model wypalenia zawodowego
Maslach9 opracowała trójwymiarowy model opisu wypalenia oraz odpowia9

Ch. Maslach (1976). Burned-out. Human Behavior 5: 16-22; Ch. Maslach (1978).
Job burnout. How people cope? Public Welfare 36(2): 56 – 58; Ch. Maslach (1982).
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dające mu narzędzie diagnostyczne tj. Maslach Burnout Inventory:
1. Emocjonalne wyczerpanie, które odpowiada pojęciu psychicznego i fizjologicznego przeciążenia (przemęczenia, ang. strain), gdyż manifestuje się następującymi objawami: lęk, napięcie, poczucie zmęczenia fizycznego, bezsenność 10.
Wojciechowska11, charakteryzując ten wymiar, podaje liczne przykłady objawów
psychosomatycznych (np. bóle głowy, zaburzenia gastryczne), które są somatyzacją przeżywanych trudności, stanowiąc tym samym próbę fizycznej ucieczki z
emocjonalnie trudnej sytuacji.
2. Depersonalizacja łączy się ze specyficznym sposobem radzenia sobie ze
stresem poprzez nawiązywanie z ludźmi (podwładnymi, podopiecznymi, klientami) relacji bezosobowych. Traktując innych raczej jak obiekty niż podmioty,
jednostka próbuje obronić się przed utratą sił, energii emocjonalnej. Dzięki takiemu traktowaniu innych łatwiej o unikanie, niedostrzeganie zarówno ewentualnych wymagań, oczekiwań, jak i pogróżek ze strony podwładnych. Jest to wyraźnie ucieczkowa forma radzenia sobie ze stresem, bardzo silnie łącząca się z
psychicznym poczuciem przeciążenia12. Według Wojciechowskiej13 ten sposób
wiąże się z unikaniem nawiązywania bliższych kontaktów psychicznych, nieokazywaniem współczucia, obwinianiem innych (podwładnych) za ich problemy,
odczuwaniem (bądź okazywaniem) pretensji z powodu konieczności zajmowania
się innymi. Prowadzi to do zaniku identyfikacji z zawodem, w szczególności do
zaniku sensu wykonywanej pracy.
3. Obniżenie potrzeby osiągnięć (ang. reduced personal accomplishment) łączy się z niską, oceną własnej skuteczności działań, poczuciem bezradności, małym poczuciem kontrolowalności sytuacji (kontroli zdarzeń). Jest to więc specyficzny, obronny sposób przystosowania się do wymogów sytuacji14. Zdaniem
Wojciechowskiej15 następuje wyraźne obniżenie jakości wykonywanej pracy.
Stosowane są tutaj dwie strategie zachowania: przedłużenie czasu intensywności
pracy, pomimo malejącej skuteczności, lub systematyczne uchylanie się od obo-

Burnout: the cost of caring. New Jersey: Prentice-Hall Englewood Cliffs; Ch. Maslach,
S. Jackson (1981). Maslach Burnout Inventory. Palo Alto: Consulting Psychologists
Press.
10
R. T. Lee, B. E. Ashforth (1990). On the meaning of Maslach’s tree dimensions of
burnout. Journal of Applied Psychology 75: 743 – 747.
11
J. Wojciechowska (1990). Syndrom wypalenia zawodowego. Nowiny Psychologiczne 5 – 6.: 83 – 91.
12
R. T. Lee, B. E. Ashforth (1990). On the meaning of Maslach’s tree dimensions of
burnout. Journal of Applied Psychology 75: 743 – 747.
13
J. Wojciechowska (1990). Syndrom wypalenia zawodowego. Nowiny Psychologiczne 5 – 6: 83 – 91; s. 88.
14
R. T. Lee, B. E. Ashforth (1990). On the meaning of Maslach’s tree dimensions of
burnout. Journal of Applied Psychology 75: 743 – 747.
15
J. Wojciechowska (1990). Syndrom wypalenia zawodowego. Nowiny Psychologiczne 5 – 6.: 83 – 91.
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wiązków. Mogą się też pojawić takie objawy, jak: ucieczka w alkohol, narkotyki,
próby samobójcze, lęk, w tym lęk o przyszłość, poczucie krzywdy, winy, konfliktowość, depresyjność. Charakterystyczny jest całkowity brak wglądu w przyczyny takiego stanu rzeczy.
4. Standardowa profilaktyka i terapia
Radzenie sobie może być zarazem stresogenne i kosztorodne, a dalsze próby
wyjścia z impasu mogą pogłębiać bezradność oraz wyczerpywać skromne zasoby
i energetyczne (witalne) i strukturalne jednostki. Sytuacja bezradności może się
wówczas przeobrazić w sytuację bezsilności, jak ma to miejsce w sytuacjach tzw.
wypalenia się, skrajnego wyczerpania, przemęczenia czy ostatecznego załamania
się, z którego samodzielnie już wyjść nie można (konieczna jest profesjonalna
pomoc). W związku z poważnym ryzykiem występowania procesów wypalenia
zawodowego stawia się następujące postulaty16:
1) zmiana strategii zarządzania oświatą oraz podniesienie statusu nauczycieli
– bez tego trudno o zneutralizowanie tych przyczyn stresu u osób aktualnie wykonujących zawód, jak również trudno sobie wyobrazić zakorzenienie zasad
rynkowej konkurencji w oświacie,
2) zwiększenie poczucia kompetencyjności czyli wpływu i kontroli nad otoczeniem: audyt organizacyjny dotyczący poziomu stresu, zarządzaniem przepływem informacji, sposobem podejmowania decyzji i metodami rozwiązywania
konfliktami. Cel: wczesne rozpoznanie, prewencja pierwotna (osłabienie stresorów) i wtórna (zmienianie nieelastycznych reakcji na stres), leczenie i rehabilitacja (planowany powrót do pracy),
3) nabywanie umiejętności dobrego kontaktu interpersonalnego oraz rozumienia
innych ludzi (wsparcie społeczne, coaching i konsultacje): zdolność do uważnego
słuchania, umiejętność okazywania akceptacji, czytelnej komunikacji własnych potrzeb i oczekiwań pod adresem innych ludzi, a także zdolność do tworzenia i dawania poczucia bezpieczeństwa, gotowość do otwartości i zdolność obdarzania zaufaniem, umiejętność udzielania i przyjmowania informacji zwrotnych, samoświadomość powiązana z rozbudowaną zdolnością do autorefleksji, oraz szereg sprawności,
które składają się na rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
4) autoobserwacja, dydaktyka, promowanie zdrowego stylu życia, relaksacja,
terapia wglądowa (techniki poznawczo-behawioralne). Uważa się, że mechanizmy obronne depersonalizacji i zaprzeczenia są pomocne dla sprawnego działania w skrajnie urazowych sytuacjach. W reakcji na uraz pojawiają się zjawiska
dysocjacyjne i depersonalizacyjne. Techniki poznawczo-behawioralne opierają
się o założenie, że elementy poznawcze prowadzą do myśli, które wywołują
konkretne zachowania: aby zmienić zachowania i emocje, należy zmodyfikować

16

T. Rongińska, H. Arold, U. Schaarschmidt (Red.). (1998). Zdrowie psychiczne w
zawodzie nauczycielskim. Zielona Góra: Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów.
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elementy poznawcze (analiza sytuacji stresowej, nauka tolerancji stresorów i ich
antycypacji, zastępowanie ruminacji i myśli automatycznych racjonalnymi, itd.
5. Uważność jako obiecująca alternatywa tradycyjnych metod
Od wielu lat na świecie podejmuje się liczne próby wprowadzenia interwencji opartych o uważność do edukacji17. Treningi uważności kierowane są zarówno w stosunku do uczniów, jak i do pracowników administracji, nauczycieli,
pedagogów, psychologów szkolnych, rodziców i opiekunów dzieci. Podkreśla
się, że istotnym elementem skuteczności treningów uważności jest udział
wszystkich zaangażowanych w relacje edukacyjne stron.
Głównym celem treningów uważności jest uczenie personelu i opiekunów
bycia całkowicie tu i teraz (trudne do przetłumaczenia dynamiczne i zmieniające
się permanentnie ang. moment-by-moment) oraz postawy otwartości i przyjmowania wszelkich wewnętrznych doświadczeń, a w konsekwencji uczenie odseparowania (dezidentyfikacji) ja od własnych stresujących myśli, doznań i emocji (ja
nie jestem tożsama z pojawiającymi się i przemijającymi myślami, doznaniami i
emocjami). Osoby te wraz z zaawansowaniem w uważności wyzwalają się z
automatycznych i nieelastycznych reakcji, które w przeszłości powodowały u
nich poczucie niekompetencji w relacjach z uczniami (nauczyciele wobec administracji, przełożonych, uczniów i rodziców oraz rodzice wobec własnych dzie17

G. Biegel, K. W. Brown (2014). Assessing the efficacy of an adapted in-class
mindfulness-based training program for school-age children: A pilot study.
http://www.mindfulschools.org/pdf/; R. J. Davidson, J. Dunne, J. S. Eccles, A. Engle, M.
Greenberg, P. Jennings, A. Jha, T. Jinpa, L. Lantieri, D. Meyer, R. W. Roeser, D. Vago
(2013). Contemplative Practices and Mental Training: Prospects for American Education.
Child Development Perspectives Volume 6(2): 146–153; C. Franco, I. Mañas, A. J. Cangas, J. Gallego (2011). Exploring the effects of a mindfulness program for students of
secondary school. International Journal of Knowledge Society Research 2(1): 14–28; A.
Joyce, J. Etty-Leal, T. Zazryn, A. Hamilton, C. Hassed (2010). Exploring a mindfulness
meditation program on the mental health of upper primary children: A pilot study. Advances in School Mental Health Promotion, 3(2): 17- 25; N. S. Lau, M. T. Hue (2011).
Preliminary outcomes of a mindfulness-based programme for Hong Kong adolescents in
schools: well-being, stress and depressive symptoms. International Journal of Childrens
Spirituality 16(4), 315-330. doi: 10.1080/1364436x.2011.639747; T. Mendelson, M. T.
Greenberg, J. K. Dariotis, L. F. Gould, B. L. Rhoades, P. J., Leaf (2010). Feasibility and
preliminary outcomes of a school-based mindfulness intervention for urban youth. Journal of Abnormal Child Psychology 38(7): 985-994; M. D. Mrazek, M. S. Franklin, D. T.
Phillips, B. Baird, J. W. Schooler (2013).Mindfulness training improves working memory
capacity and GRE performance while reducing mind wandering. Psychological Science.
doi:10.1177/0956797612459659; F. Raes, J. W. Griffith, K. Gucht, J. Williams (2013).
School-based prevention and reduction of depression in adolescents: A clusterrandomized controlled trial of a mindfulness group program. Mindfulness Online; E.
Shonin, W. van Gordon, M. D. Griffiths (2012). The health benefits of mindfulness-based
interventions for children and adolescents. Education and Health 30(4): 95-98.
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ci). Dzięki temu stają się bardziej otwarci oraz bardziej akceptują siebie oraz
swoich podopiecznych.
Celem stosowania praktyk uważności jest nabycie specyficznych umiejętności, takich jak:
- pogłębione wsłuchanie w swoje odczucia ciała, potrzeby, emocje i myśli
bez poczucia bycia owładniętym,
- postrzeganie pełni doświadczenia (otoczenie, dźwięki, smak, zapach, itd.),
- spotkanie realnego nauczyciela z realnym uczniem,
- wczesne rozpoznawanie realnych problemów swoich i ucznia,
- reagowanie na ucznia a nie na własne nierozwiązane problemy (ruminacje,
projekcja, przeniesienie, przeciwprzeniesienie, idealizacja, itd.),
- mówienie „Nie” bez poczucia winy.
Trening uważności odnosi się do takich funkcji psychologicznych, jak: regulacja emocji, regulacja uwagi, funkcje wykonawcze, autoreprezentacja, empatia i
przyjmowanie perspektywy drugiej osoby18. Prowadzony systematycznie wobec
personelu, opiekunów i uczniów prowadzi do następujących pożądanych zachowań: prężność, większe zaangażowanie, sprawniejsze uczenie się, poprawa ogólnego dobrostanu, wzrost zachowań allocentrycznych i prosocjalnych, zaangażowanie w problemy społeczne i światowe.
6. Efektywność stosowania interwencji uważnościowych w stosunku do
nauczycieli
Wprawdzie już od ponad 10 lat stosuje się interwencje uważnościowe w
edukacji w różnych częściach świata (w Polsce brak takich interwencji oraz badań), ale badań oceniających skuteczność tych strategii w zastosowaniu do nauczycieli jest niewiele19. Nieliczne z tych badań odnoszą się do efektywności
stosowania interwencji uważnościowych w stosunku do nauczycieli z zespołem
wypalenia zawodowego20.
18

R. J. Davidson, J. Dunne, J. S. Eccles, A. Engle, M. Greenberg, i in. (2013). Contemplative Practices and Mental Training: Prospects for American Education. Child Development Perspectives Volume 6(2): 146–153; E. Shonin, W. van Gordon, M. D. Griffiths (2012). The health benefits of mindfulness-based interventions for children and
adolescents. Education and Health 30(4): 95-98.
19
L. Flook, S. B. Goldberg, L. Pinger, K. Bonus, R. J. Davidson (2013). Mindfulness
for teachers: A pilot study to assess effects on stress, burnout, and teaching efﬁcacy.
Mind, Brain and Education 7(3): 182-195; E. Gold, A. Smith, I. Hopper, D. Herne, G.
Tasey, C. Hulland, C. (2010). Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) for primary
school teachers. Journal of Child and Family Studies 19: 184–189; M. E. Kemeny, C.
Foltz, J. F. Cavanagh, M. Cullen, J. Giese-Davis, P. Jennings, P. Ekman, i in. (2012).
Contemplative/emotion training reduces negative emotional behavior and promotes prosocial responses. Emotion 12: 338–350.
20
V. Anderson, E. Levinson, W. Barker, K. Kiewra (1999). The effects of meditation
on teacher perceived occupational stress, state and trait anxiety, and burnout. School
Psychology Quarterly 14(1): 3–25.
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Jak się wydaje, stosowanie treningów uważności w praktyce pedagogicznej
ma duże szanse powodzenia, głównie z tego względu, że konceptualizacja uważności posiada duże wsparcie empiryczne. Wyniki przeprowadzonych badań walidacyjnych w wielu ośrodkach potwierdzają zasadność i efektywność stosowania
interwencji uważnościowych w następujących dziedzinach21:
- ograniczenie nasilenia symptomów wypalenia u personelu, rodziców i
opiekunów,
- zmniejszenie się liczby epizodów agresji słownej i fizycznej wobec otoczenia,
- poprawa ogólnego dobrostanu (well-being) zarówno uczniów, jak i rodziców, opiekunów oraz personelu,
- redukcja absencji personelu z 310 przed interwencją do 15 po interwencji,
- oszczędności rzędu 150 000 PLN na skutek poważnego ograniczenia kosztów przeznaczonych na leczenie personelu.
Należy podkreślić, że praktykowanie uważności nie wymaga od nauczyciela
poświęcenia dużego czasu ani wielkiego wysiłku (nie stanowi dodatkowego obciążenia). Jest to bardzo ważny argument w sytuacji polskiego nauczyciela, który
jest szczególnie obciążany różnymi dodatkowymi obowiązkami oraz zmiennymi
dyrektywami (zmieniające się przepisy, niespójność rozporządzeń, konieczność
ciągłego poszerzania swoich kompetencji zawodowych tzw. awans zawodowy,
biurokracja). Treningi uważności, których efektywność potwierdzono, odbywały
się zasadniczo raz w tygodniu i trwały ok. 2 godzin przez 5 do 10 tygodni 22. Czasem stosowano całodniowe ćwiczenia (zwykle w soboty) po ok. 10 godzin (w
sumie 42 godziny treningu)23. Standardowo każdy trenujący nauczyciel miał
przeprowadzać codziennie w domu trening formalny trwający 20 minut.
Wyniki przeprowadzonych badań dotyczących efektywności stosowania
uważności potwierdziły trafność stosowanych strategii wobec nauczycieli obciążonych ryzykiem wypalenia zawodowego. Wykazano bowiem, że systematyczne
stosowanie treningów uważności istotnie zmniejsza nasilenie negatywnych
21

N .N. Singh, G. E. Lancioni, M. Ramasamy, R. G. Wahler, J. Singh, M. Sabaawi
(2006). Mindful parenting decreases aggression, noncompliance and self-injury in children with autism. Journal of Emotional and Behavioral Disorders 14: 169-177; N. N.
Singh, G. E. Lancioni, A. S. W. Winton, B. C. Fisher, A. S. W. Winton, A. D. A. Singh,
J. Singh, A. D. A. Singh (2011). A mindfulness-based strategy for self-management of
aggressive behavior in adolescents with autism. Research in Autism Spectrum Disorders
5: 1153–1158; J. Taylor, B. Lindsay, C. Hatton (2012). Psychological Therapies for
Adults with Intellectual Disabilities. Chichester: Willey and Sons.
22
L. Flook, S. B. Goldberg, L. Pinger, K. Bonus, R. J. Davidson (2013). Mindfulness
for teachers: A pilot study to assess effects on stress, burnout, and teaching efﬁcacy.
Mind, Brain and Education 7(3): 182-195; E. Gold, A. Smith, I. Hopper, D. Herne, G.
Tasey, C. Hulland (2010). Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) for primary
school teachers. Journal of Child and Family Studies 19: 184–189.
23
M. E. Kemeny, C. Foltz, J. F. Cavanagh, M. Cullen, J. Giese-Davis, P. Jennings, P.
Ekman i in. (2012). Contemplative/emotion training reduces negative emotional behavior
and promotes prosocial responses. Emotion 12: 338–350.
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symptomów a wzmacnia pozytywne: spadek autokrytycyzmu i silniejsza akceptacja siebie, istotne zmniejszenie poziomu lęków oraz nasilenia wskaźników
depresji24, silniejsza pozytywna afektywność, lepsza zdolność rozpoznawania
emocji innych osób oraz mniejsza reaktywność25, mniejsze emocjonalne wyczerpanie i mniejsza depersonalizacja (dwa kluczowe czynniki syndromu wypalenia
zawodowego)26. Oznacza to, że uważność stanowi wartościową metodę pomocy
nauczycielom, którzy szczególnie narażeni są na ryzyko wypalenia zawodowego.
Podsumowanie
Zadaniem nauczyciela, obok przekazywania wiedzy, jest realizowanie zadań
wychowawczo-opiekuńczych, dostarczanie wzorców osobowościowych oraz
poniekąd pełnienie funkcji terapeutycznej. Realizowanie tych ważnych zadań w
stanie wypalenia zawodowego może być znacznie utrudnione i mniej efektywne
lub wręcz niemożliwe. Oczywista jest więc potrzeba jak najlepszego rozeznania
przyczyn i uwarunkowań zespołu wypalenia zawodowego oraz podjęcia działań
zabezpieczających nauczycieli przed negatywnymi jego skutkami.
Wyniki tych analiz wskazują na konieczność podejmowania globalnych i indywidualnych działań profilaktycznych, chroniących nauczycieli przed negatywnymi symptomami. Duże koszty ponoszone na leczenie skutków wypalenia zawodowego w wielu krajach wywołało zmiany w ustawodawstwie tych krajów.
Ustawodawstwo w tych krajach kładzie nacisk na przyjęcie szerokiej czyli pozytywnej koncepcji zdrowia (promocja działań o znaczeniu salutogennym) oraz
potrzebę czynnego zaangażowania rządu, pracodawcy i pracowników w promocję zdrowia w dziedzinie pracy, organizacji i autoregulacji.
Takim obiecującym narzędziem wydają się być treningi uważności, które stosowane w wielu częściach świata w stosunku do nauczycieli okazały się efektywne.
Zastosowane w polskich warunkach do edukacji, mogą przynieść nie tylko bezpośrednie pozytywne skutki dla samych nauczycieli, rodziców, opiekunów i uczniów,
ale istotnie wpłynąć na poprawę relacji społecznych i politycznych.
Wydaje się, że zastosowanie takich interwencji w warunkach polskich jest
szczególnie potrzebne. Zwłaszcza dlatego, że tylko niewielu nauczycieli w Polsce zdaje sobie sprawę z tego (19%), że mogą u nich występować objawy wypalenia zawodowego, natomiast okazuje się, że osób z podwyższonymi wskaźnikami wypalenia może być nawet 70% (tak, jest to jest w grupie wiekowej od 30
24

E. Gold, A. Smith, I. Hopper, D. Herne, G. Tasey, C. Hulland (2010). Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) for primary school teachers. Journal of Child and
Family Studies 19: 184–189;
25
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do 39 lat). Skoro niewielu z nauczycieli nie jest tego świadomych, to trudno w
tym przypadku oczekiwać – zwłaszcza od zbiurokratyzowanego system polskiej
edukacji - jakichś programów i strategii pomocowych.
Istotną zaletą stosowania praktyk uważności jest brak stygmatyzacji psychiatrycznej oraz wykluczenia społecznego dla osób, które nie wymagają hospitalizacji a posiadają wskazania do standardowej psychoterapii i ponadto nieufnie podchodzą do psychologii, psychiatrii czy leczenia psychofarmakologicznego.
Oznacza to, że szczególnie w sytuacji nasilenia symptomów wypalenia zawodowego interwencje uważnościowe mogą być z powodzeniem stosowane przez
konkretnego nauczyciela, ponieważ nie wywołują u niego dodatkowych reakcji
stresowych („nie dość, że nie mam siły pracować i jestem nieudany, to dyrekcja
na pewno to zauważy, potem negatywnie mnie oceni i na koniec wyrzucą mnie z
pracy”).
Studium przypadku27
W ciągu ostatnich dwóch lat pan Whyte, czterdziestoośmioletni nauczyciel w
ośrodku szkolenia zawodowego, odegrał ważną rolę w połączeniu swojej szkoły
z innym ośrodkiem szkoleniowym. Był to dla pana Whyte'a niezwykle nerwowy
i pracowity okres, ponieważ był jedną z osób, które opowiadały się za fuzją i
czynnie w niej uczestniczyły. Po przeprowadzeniu fuzji pan Whyte poczuł się
bardzo rozczarowany faktem, że nie zaproponowano mu objęcia nowo stworzonego stanowiska koordynatora wydziału w organizacji, która powstała w wyniku
połączenia obu ośrodków. Stanowisko to zaproponowano jego młodszemu koledze, który zawsze wyrażał się sceptycznie na temat fuzji. Pan Whyte poczuł się
zraniony, urażony i niesprawiedliwie potraktowany. Uważał, że poświęcił reorganizacji szkoły znacznie więcej czasu i wysiłku niż jego młodszy kolega, a mimo to nie otrzymał należnej mu nagrody.
Wkrótce po tym wydarzeniu u pana Whyte'a pojawiły się charakterystyczne
objawy. Już wcześniej zdarzało mu się odczuwać zmęczenie, ale tym razem było
inaczej niż dotąd - czuł się zupełnie wyczerpany psychicznie. Podjęcie jakiegokolwiek działania wymagało od niego ogromnego wysiłku. Wcześniej wystarczył
mu weekend lub parodniowy urlop, aby odzyskać siły i energię. Tym razem już
od sześciu tygodni przebywał na zwolnieniu lekarskim i nadal nie był w stanie
wykonywać swojej pracy, ponieważ odczuwał ogromne zmęczenie i niepokój.
Spał do dziesiątej rano, potrzebował kolejnych dwóch godzin, żeby się do końca
przebudzić, a mimo to przez cały dzień czuł się zmęczony.
Nieco wcześniej - w trakcie tego pracowitego okresu w szkole - pan Whyte
zrezygnował ze swoich hobby: odnawiania starych mebli i gry w brydża. Chociaż
teraz mógł przeznaczyć na owe zainteresowania dużo czasu, to jednak nie sprawiały mu już przyjemności i czuł, że brakuje mu na nie energii. Zamiast tego
27

D. Enzmann (1998). The Burnout. Companion to research and Practice: a Critical
Analysis. London: Taylor and Francis.

185

zamartwiał się wszystkim i miał problemy z koncentracją. Na przykład kiedy
czytał gazetę, już po kilku linijkach zapominał, czego dotyczyło poprzednie zdanie. Ponadto cierpiał na bóle głowy i karku oraz odczuwał przygnębienie i nieustanny niepokój.
Pan Whyte czuł się szczególnie nieswojo w sytuacjach interpersonalnych.
Odczuwał nieprzyjemne napięcie - miał ściśnięte gardło i nie mógł swobodnie
oddychać. Z tego powodu zaczął unikać sytuacji społecznych i coraz bardziej
izolował się od swoich współpracowników, przyjaciół, sąsiadów oraz krewnych.
Jeśli sprawy nie układały się po jego myśli albo ktoś zachowywał się wobec niego nieuprzejmie, to pan Whyte bardzo się denerwował.
Był drażliwy, nie panował nad emocjami i łatwo go było zranić, co sprawiało, że jego relacje z rodziną, a szczególnie z dwojgiem nastoletnich dzieci, stawały się coraz bardziej napięte. Jednak być może najbardziej przerażał pana Whyte'a fakt, że nie poznawał sam siebie. Czuł się bezsilny i miał wrażenie, że zupełnie
utracił kontrolę nad własnym życiem. Nie rozumiał, co się z nim dzieje.
Streszczenie
Syndrom wypalenia zawodowego oznacza odpowiedź organizmu na stan
chronicznego emocjonalnego przeciążenia wynikającego z zajmowania się innymi osobami, a w szczególności ludźmi obarczonymi różnego rodzaju problemami. W istotnym stopniu dotyka nauczycieli, od których z jednej strony zawód
(i system) wymaga dużego zaangażowania się, poświęcenia, konieczności pozostawania w bliskich, podmiotowych relacjach z podopiecznymi, a z drugiej strony nie idzie to w parze ze statusem społecznym zawodu oraz poziomem wynagrodzenia. Problem wypalenia zawodowego nauczycieli jest w zasadzie w Polsce
ignorowany i nie podejmuje się jakichś prób zaradzenia temu problemowi (profilaktyka, wsparcie, terapia). W wielu krajach na świecie problem ten nie tylko jest
zauważany, ale wprowadzane są różne strategie pomocy dla nauczycieli. Do
szczególnie obiecujących metod pomocowych zaliczają się interwencje oparte o
techniki uważności, które od paru lat stosowane są z powodzeniem w różnych
regionach świata (USA, Niemcy, Australia, Wielka Brytania, Izrael, Hong-Kong)
w stosunku do personelu szkolnego. Zastosowane w warunkach polskich mogą
przynieść wymierne korzyści.
Summary
Mindfulness for teachers with susceptibility to burnout syndrome
Burnout syndrome is a psychological term that refers to long-term exhaustion, reduced sense of personal accomplishment and diminished interest in work.
Many theories of burnout syndrome include negative outcomes related to burnout, including measures of job function (performance, output, etc.), health related
outcomes (stress hormones, coronary heart disease, circulatory issues) and mental health problems (chronic stress, depression). Mindfulness interventions have
been proposed as a form of professional development to manage the demands of
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teaching. In this article the applications of mindfulness interventions for classroom teachers are explored. Empirical results suggest that the mindfulness applications may be a promising intervention for educators (reductions in psychological symptoms and burnout, improvements in observer-rated classroom organization and increases in self-compassion).
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Magdalena Parzyszek KUL
Znaczenie prawdy w wychowaniu
Wstęp
21 stycznia 2008 roku papież Benedykt XVI w Liście o pilnej potrzebie wychowania wskazał, że „wychowanie (…) dziś staje się coraz bardziej trudniejsze.
(…). Mówi się o wielkim <<kryzysie wychowawczym>>, który potwierdzają
niepowodzenia, jakimi nader często kończą się starania, by kształtować osoby
rzetelne, potrafiące współpracować z innymi i nadać sens swojemu życiu. (…).
W rzeczywistości jest to kwestia nie tylko osobistej odpowiedzialności dorosłych
czy młodzieży (…), lecz także powszechnie panującego klimatu, mentalności i
rodzaju kultury, które prowadzą do zwątpienia w wartość osoby ludzkiej, w znaczenie prawdy i dobra, a w ostatecznym rozrachunku w dobro życia. W takiej
sytuacji trudne staje się przekazywanie z pokolenia na pokolenie czegoś ważnego
i pewnego, reguł postępowania, wiarygodnych celów, wokół których można budować własne życie. (…). Domagają się tego rodzice, zatroskani i często zaniepokojeni o przyszłość swoich dzieci; proszą o to liczni nauczyciele, patrząc ze
smutkiem na podupadanie szkół, w których uczą; prosi o to całe społeczeństwo ,
widząc, że kwestionowane są podstawy współżycia; w głębi serca odczuwają tę
potrzebę również dzieci i młodzi ludzie, którzy nie chcą być pozostawieni sami
w obliczu zadań, jakie stawia przed nimi życie”1. W powyższej wypowiedzi papieża zauważa się wyeksponowanie wyzwania jakim jest potrzeba wychowania.
Dlaczego Benedykt XVI uczynił z wychowania wyzwanie? Pierwszy powód
związany jest z obecną w dzisiejszych czasach mentalnością technologiczną,
wola wychowania, a nie kształcenia wcale nie jest oczywista. Jest pewnego rodzaju wyborem. A drugi powód związany jest z kulturą relatywistyczną, która
stawia pytanie: czy wychowanie ma jeszcze sens? i do czego wychowywać?
W związku z tym należy na nowo postawić pytania: czy dziś wzrasta potrzeba na prawdziwe wychowanie i czym wobec tego ono jest? kto i do czego może
wychowywać? jakie znaczenie w wychowaniu odgrywa prawda? Wokół tych
kluczowych pytań należy szukać odpowiedzi, aby dzięki nim zmienić oblicze
człowieka jako jednostki, całych pokoleń i świata.
1. Czym jest wychowanie?
Wychowanie jest procesem złożonym. Rozpoczyna się od chwili urodzenia i
trwa do końca życia. Dotyczy m. in. osiągnięcia pełni rozwoju osobowego,
ukształtowania prawego charakteru, odpowiedzialności za własny rozwój i za
rozwój innych ludzi. Najpełniej realizuje się w rodzinie i zawiera się w cało-

1

Benedykt XVI, List o pilnej potrzebie wychowania (dostęp 29.03.2014).
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kształcie oddziaływań rodziny, podejmowanych świadomie i celowo2 bowiem w
tym podstawowym środowisku wychowawczym istotna jest wszechstronna pomoc w aktualizowaniu niepowtarzalnych możliwości wychowanka. Aby było
ono skuteczne wymagana jest znajomość podstawowych prawd, że człowiek
powołany jest do życia w prawdzie i miłości oraz to, że człowiek urzeczywistnia
siebie bez bezinteresowny dar3.
W nauczaniu Jana Pawła II wychowanie jest „obdarzaniem człowieczeństwem – obdarzaniem dwustronnym. Rodzice obdarzają swoim dojrzałym człowieczeństwem nowo narodzonego człowieka, a ten z kolei obdarza ich całą nowością i świeżością człowieczeństwa, które z sobą przynosi na świat”4. Podstawą
tych relacji jest miłość, która daje rodzicom niezbywalne prawo do wychowania
zrodzonych dzieci.
Powyższe prawdy wskazują na jakość relacji pomiędzy wychowankiem a
wychowawcą, na komunię osób. W niej czy dzięki niej „wychowawca <<rodzi>> w znaczeniu duchowym”5, a wychowanie przyjmuje wymiar apostolstwa.
Obie strony się realizują, personalnie na siebie oddziałują, wzajemnie się kształcą
i odnoszą obopólne korzyści.
Mówiąc o wychowaniu należy znaleźć właściwą równowagę pomiędzy wolnością i dyscypliną6. „Bez zasad postępowania i życia,(…) charakter się nie
kształtuje i nie jest się przygotowanym do stawienia czoła próbom, których nie
zabraknie w przyszłości”7 dlatego też w wychowaniu chodzi o to, „aby człowiek
stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej <<był>>, a nie tylko
więcej <<miał>>”8. Owo bycie człowiekiem i obdarowywanie człowieczeństwem polega na permanentnym rozwoju duchowym. Rozwoju, który nastawiony
jest na drugiego człowieka w którym widzi się Boga. Tak pojęte człowieczeństwo znajduje swoje uzasadnienie w dialogu, w porozumieniu i wzajemnej służbie dla drugiego i z drugim9.
2. Kto może wychowywać?
Na pierwszy plan wysuwa się rodzina, szkoła i Kościół. Wskazane środowiska mają różny zakres i różne możliwości oddziaływania. Dopiero połączenie
tych oddziaływań i wzajemne przenikanie się wpływów może przynieść oczekiwane rezultaty wychowania.
Rodzina jest podstawowym środowiskiem wychowawczym w którym dziecko otrzymuje to wszystko, co jest mu potrzebne do rozwoju. To w niej kształtują
2

Por. Z. Giereluk, Wychowanie w rodzinie wielkomiejskiej, Warszawa 1979, s. 19.
Por. Jan Paweł II, LR nr 16.
4
Tamże.
5
Tamże.
6
Por. Benedykt XVI, List o pilnej potrzebie wychowania.
7
Tamże.
8
Jan Paweł II, Kultura i wiara, Rzym 1986, s. 71.
9
Por. tamże.
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się trwałe uczucia dające dziecku początek bezpieczeństwa. To ona „spełnia swoją misję głoszenia Ewangelii życia przede wszystkim przez wychowanie dzieci.
Przez słowo i przykład, przez codzienne kontakty i decyzje, przez konkretne
gesty i znaki rodzice uczą swoje dzieci autentycznej wolności, która się urzeczywistnia przez bezinteresowny dar z siebie, i rozwijają w nich szacunek dla innych, poczucie sprawiedliwości, postawę serdecznej akceptacji innych, dialogu,
wielkodusznej służby i solidarności oraz wszelkie inne wartości, które pomagają
przyjmować życie jako dar”10.
Największa rola w procesie wychowania przypada rodzicom, którzy są „bezpośrednimi wychowawcami w stosunku do swoich dzieci”11. To oni winni tak
przygotować dziecko do życia, aby wypełniło ono całkowicie swe zadanie z
otrzymanym od Boga powołaniem12. Dlaczego wychowanie w rodzinie jest tak
ważne? Ponieważ rodzina jest „szkołą bogatszego człowieczeństwa” 13. W niej
realizowane są takie wartości, które budują i umacniają komunię osób. Do nich
papież zalicza:
1. miłość, będącą wewnętrzną zasadą, mocą i celem ostatecznym 14;
2. wymianę wychowawczą między rodzicami a dziećmi 15;
3. pomoc dzieciom w osiągnięciu wolności16;
4. ducha ofiary wspomagającego urzeczywistnianie takich wartości jak:
zrozumienie, tolerancja, przebaczenie, pojednanie17;
5. świadomość wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej18;
6. znaczenie pracy19;
7. godność dziecka i uszanowanie jego praw w tym prawa do życia, miłości,
służby materialnej, uczuciowej, wychowawczej, duchowej20;
8. docenienie zadań osób starszych w rodzinie21.
Tak więc dla Jana Pawła II wychowanie w rodzinie jest wychowaniem do
wartości, które nadają sens życiu, pozwalają harmonijnie się rozwijać, uzdalniają
do życia w społeczności, uczą tolerancji i dialogu międzykulturowego. Te wartości są podstawą stabilności i prawdziwej wielkości każdego człowieka. To rodzice winni kształtować w dzieciach wartości. Wśród nich papież wymienia:
1. właściwą wolność wobec dóbr materialnych;
10

Jan Paweł II, VS nr 92.
Jan Paweł II, LR nr 16
12
Por. Jan Paweł II, FC nr 53.
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Jan Paweł II, FC nr 21.
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Por. tamże, nr 18.
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Por. tamże, nr 21.
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Por. tamże.
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Por. tamże.
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Por. tamże, nr 23.
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Por. tamże.
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Por. tamże, nr 26.
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Por. tamże, nr 27.
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2. sprawiedliwość prowadzącą do poszanowania godności osoby ludzkiej;
3. miłość jako podstawę troski i bezinteresownej służby w stosunku do
drugiego człowieka;
4. kulturę życia płciowego;
5. czystość jako cnotę doprowadzającą do dojrzałości i uzdalniającej do
„szanowania i rozwijania <<oblubieńczego sensu>> ciała”;
6. znajomość zasad moralnych22.
Wychowawca więc jawi się jako świadek prawdy i dobra23.
3. Wychowanie do prawdy
Czym jest prawda? Takie pytanie postawił już Piłat (J, 18, 37), ale nie postarał się o znalezienie odpowiedzi. Takie pytanie zadaje sobie także każdy człowiek. Najprostsza definicja brzmi, że prawda to zgodność umysłu z rzeczywistością24. W człowieku istnieje najpierw poszukiwanie prawdy o sobie jako o istocie
jedynej w swoim rodzaju. Stawia sobie pytanie: Kim jest? Skąd przychodzi i
dokąd zmierza? Dlaczego istnieje zło? Co czeka go po tym życiu?25.
Szeroko pojęta prawda w nauczaniu Jana Pawła II wydaje się być jednym z
ważniejszych zagadnień. Już w pierwszej swojej encyklice Redemptor hominis
papież nauczał, że podstawą i gwarantem prawdy o człowieku jest objawiający
się Bóg, który prawdą „niejako dzieli się z człowiekiem” 26. Jednak przedmiotem
troski o właściwe rozumienie prawdy stały się inne dwie encykliki papieża: Veritatis splendor z 1993 r. i Fides et ratio z 1998 r. Powołaniem człowieka jest dążenie do prawdy, która przekracza jego samego27. Jeśli tego zaniecha, zdany zostanie na „samowolę ludzkiego osądu, a jego istnienie jako osoby ocenione zostanie
wyłącznie według kryteriów pragmatycznych, opartych zasadniczo na wiedzy
doświadczalnej, pod wpływem błędnego przeświadczenia, że wszystko powinno
być podporządkowane technice”28. Tak więc człowiek jest tym, który szuka
prawdy29. Dlaczego to czyni? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy m.in. w nauczaniu S. Wyszyńskiego. Człowiek sam nie jest prawdą ale z Prawdy pochodzi.
A jeśli tak, to powinien emanować prawdą, w niej trwać, jej szukać, nią się dzielić30, mieć odwagę ją wyrazić, nią się kierować i nią żyć 31. „Celem tego poszukiwania nie jest tylko poznanie prawd cząstkowych, dotyczących faktów lub zagadnień naukowych; człowiek dąży nie tylko do tego, aby w każdej ze swych
22

Jan Paweł II, FC nr 37.
Benedykt XVI, List o pilnej potrzebie wychowania.
24
Por. S. Wyszyński, Dzieła zebrane, t. V, Warszawa 2005, .s. 113.
25
Por. Jan Paweł II, FR, nr 1.
26
Jan Paweł II, RH, nr 19.
27
Por. Jan Paweł II , FR, nr 5.
28
Tamże.
29
Por. tamże, nr 28.
30
Por. S. Wyszyński, Nauczanie społeczne 1946-1981, Warszawa 1990, s. 170.
31
Por. tamże, s. 183.
23

192

decyzji wybrać prawdziwe dobro. Jego poszukiwanie zmierza ku głębszej prawdzie, która może mu ukazać sens życia; poszukiwanie to zatem może osiągnąć
cel jedynie w absolucie”32. Tak więc człowiek szuka, odkrywa i dalej poszukuje.
W encyklice Fides et ratio Jan Paweł II wyróżnia prawdy natury filozoficznej do
których człowiek może dojść na drodze rozumowej i prawdy religijne odnoszące
się do fundamentalnych pytań stawianych przez niego samego 33. Poszukiwanie
prawdy o sobie samym i otaczającym świecie na drodze poszukiwania empirycznego i racjonalnego oraz otwarcie się na Boże objawienie nie mogą być traktowane jak obce sobie ścieżki. One się nieustannie splatają prowadząc do prawdy
bowiem „jedność prawdy jest podstawowym postulatem ludzkiego rozumu, wyrażonym już w zasadzie niesprzeczności. Objawienie daje pewność tej jedności,
ukazując, że Bóg Stwórca jest także Bogiem historii zbawienia. Ten sam jedyny
Bóg jest fundamentem oraz rękojmią poznawalności i racjonalności naturalnego
porządku rzeczy, na którym z ufnością opierają się ludzie nauki”34.
Natura człowieka udoskonala się przez mądrość. Ona umysł pociąga ku umiłowaniu tego, co prawdziwe. Owo dążenie odbywa się na płaszczyźnie nauki i
wiary. Istnieje bowiem „przedziwne powiązanie prawdy odsłoniętej przez umysł
ludzki i prawdy Bożej. Nauka czerpie także z mocy Bożej. Prawdy, które ustali
nauka i te, które objawił najpełniej Chrystus – ostatecznie są to prawdy Boże.
Dlatego pomiędzy nauką a wiarą jest przedziwna harmonia i zgodność”35. W
świetle prawdy rozum odkrywa, że „nie może przypisać sobie statusu absolutnego i wyłącznego”36, ale musi stawać się rozumem prawym - <<recta ratio>>,
czyli reflektującym i transcendującym siebie. (…). Rozum prawdy, to „rozum
rozmyślający właściwie o prawdzie”37. Tak więc poszukiwanie prawdy odbywa
się na drodze rozumu i wiary.
Poznanie prawdy dostarcza wiedzy, a także domaga się przyjmowania nowych postaw. To rodzi pragnienie nie zatrzymywania tych darów dla siebie, lecz
dzielenia się nimi z innymi aby własne wnętrze wyrazić na zewnątrz. Czym wobec tego jest prawda? „Dla Heroda prawda, to zabawka, dla Piłata – zagrożenie
porządku, dla Judasza – garść srebrników, dla Magdaleny – łzy pokutne, dla Maryi – miecze boleści. Za prawdę płaci się tym, kim się jest. Ceną prawdy jest to,
na co człowieka stać i sprzedaje ją za to, na co go stać. Spór o prawdę toczyć się
będzie zawsze”38.
Aby w pełni ukazać znaczenie prawdy w procesie wychowanie należy wskazać na jej relacje do wolności, miłości i kształtowania sumienia.
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Prawda jest wolna i prowadzi do wolności. „Wolność jest zakorzenioną w
rozumie i woli możliwością działania lub niedziałania, czynienia tego lub czegoś
innego, a więc podejmowania przez siebie dobrowolnych działań. Jest wartością
instrumentalną. Może być wykorzystana przez osobą świadomą własnych czynów w pełni lub częściowo. Dojrzałe człowieczeństwo oznacza pełne wykorzystanie daru wolności 39. Dzięki wolnej woli każdy decyduje o sobie. Wolność jest
w człowieku siłą wzrastania i dojrzewania w prawdzie i dobru; osiąga ona swoją
doskonałość, gdy jest ukierunkowana na Boga”40. Wolność jest darem istoty rozumnej, warunkiem rozwoju osobowości i świętości. Wolność jest wreszcie podporządkowana prawdzie. Człowiek ma być wolny od wszystkiego, co krępuje
jego umysł w poszukiwaniu prawdy. Aby człowiek mógł rozwijać swoją osobowość musi osiągnąć wolność wewnętrzną i zewnętrzną oraz posiadać wolność w
czynieniu dobra. „Przez dobre myśli trzeba sobie stworzyć sposobność, by czynić
dobrze. Człowiek nie rozwinie w pełni swego człowieczeństwa i swej osobowości, jeśli będzie tylko myślał dobrze i pragnął dobrze, a nie będzie czynił dobrze.
Nie wystarczy uczyć innych o dobrych uczynkach, trzeba samemu je wykonywać. Nie wystarczy filozofować o dobroci czynu moralnego, trzeba czynić dobrze, aby poznać smak i wewnętrzny sens dobrego czyny”41. Wówczas człowiek
przemienia siebie i świat, bowiem dobro poznane w świetle prawdy nie pozostaje
tylko w sferze intelektualnej, ale staje się zasadą działania, a „osobie ludzkiej
przysługuje wolność nie jako czysta niezależność, ale jako samozależność, w
której zawiera się zależność od prawdy”42. Najpełniejszym doświadczeniem wolności jest przekraczanie samego siebie43, przekraczanie samego siebie w stosunku „do prawdy”, ale także przekraczanie siebie „w prawdzie”. Prawda nie niszczy wolności lecz ją wyzwala.
Człowiek zrodzony został z miłości, istnieje przez miłość i jest miłowany.
Ona wypełnia się wolnością. Miłość „znajduje swoje urzeczywistnienie w darowaniu samego siebie oraz służbie innym”44. W encyklice Centesimus annus Jan
Paweł II nauczał, że człowiek „staje się naprawdę sobą poprzez wolny dar z samego siebie; dar ten jest możliwy dzięki podstawowej `zdolności transcendencji`
osoby ludzkiej. Człowiek nie może oddać się czemuś, co stanowi projekcję rzeczywistości czysto ludzkiej, abstrakcyjnemu ideałowi lub fałszywej utopii. Będąc
osobą, może uczynić z siebie dar dla innej osoby czy innych osób, a w końcu dla
Boga, bo Bóg jest sprawcą jego istnienia i tylko On może w pełni ten dar przyjąć.
Wyobcowany jest zatem taki człowiek, który nie chce wyjść poza samego siebie,
uczynić z siebie daru ani stworzyć autentycznej ludzkiej wspólnoty, dążącej ku
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swemu ostatecznemu przeznaczeniu, którym jest Bóg” 45. Prawdziwa miłość wymaga od człowieka bezinteresownego daru, rozumnej woli, otwarcia serca i umysłu. Ona wyzwala z egoizmu i uszlachetnia samą osobę.
Człowiek cieszy się wieloma dyspozycjami. Jedną z nich jest sumienie46. Ponieważ nie jest sprawnością doskonałą, musi być formowane. W nauczaniu Jana
Pawła II proces formacji sumienia przebiega dwutorowo. Z jednej strony jest to droga łaski od momentu chrztu świętego, a więc nowego życia w Chrystusie. Z drugiej
strony – to osobisty wysiłek człowieka wspierany przez środowiska wychowawcze.
Celem takiej formacji jest ukształtowanie sumienia chrześcijańskiego47.
Formacja sumienia domaga się nawrócenia do Prawdy - Chrystusa48, nawrócenia
serca które „nawrócone ku Bogu i ku miłości dobra jest źródłem prawdziwych osądów sumienia”49., życia sakramentalnego, studiów nad moralnym nauczaniem kościoła, modlitwy. Przy pomocy powyższych środków, człowiek nie zgubi drogi dobra, nie utraci świadomości grzechu i będzie umiał coraz głębiej ufać Bogu <<bogatemu w miłosierdzie>> (Ef 2,4), z własnej woli będzie spełniał dobre czyny i żył ku
chwale majestatu Boga (por. Ef 1,12)50. Sumienie ukierunkowuje człowieka ku wartościom. W każdym bowiem człowieku istnieją wartość dane przez Boga w darze.
One niejednokrotnie wprowadzają w zakłopotanie umysł ludzki kierując go ku
prawdzie. Wówczas człowiek pyta, weryfikuje własne rozumowanie, nie zatrzymuje
się w rozważaniach, ale wytrwale szuka prawdy.
Zakończenie i wnioski
Zaprezentowane treści dotyczące znaczenia prawdy w pedagogice nie wyczerpują przeglądu treści poświęconej omawianej problematyce. Jak wynika z
dotychczasowych rozważań pełnione właściwie role rodzicielskie integrują rodzinę i zaspokajają potrzeby jej członków. Dla prawidłowego rozwoju dzieci
potrzebna jest obecność obojga rodziców. Poprzez swą obecność dostarczają
dziecku wzoru zachowań, ponieważ funkcjonowanie w rolach rodzicielskich
znacząco wpływa na hierarchię wartości. Postawy rodziców mają znaczący
wpływ na rozwój m.in. moralny i społeczny dzieci bowiem w każdym człowieku
istnieje pragnienie prawdy. Prawdy, która wyzwala. To sam Bóg zaszczepił w
ludzkim sercu owo pragnienie, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego
samego, aby człowiek poznając Go i miłując – mógł dotrzeć do pełnej prawdy o
sobie.
Owo dotarcie do pełnej prawdy o sobie stanowi szczególny impuls do poszukiwania prawdy o drugim człowieku i otaczającym świecie. Cały proces poszu45
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kiwania i dochodzenia do prawdy osadza się na wartościach decydujących o życiu, określających linie postepowania i strategie, które budują życie indywidualne i społeczne51.
Streszczenie
Czy dziś wzrasta potrzeba na prawdziwe wychowanie i czym wobec tego
ono jest? Kto i do czego może wychowywać? Jakie znaczenie w wychowaniu
odgrywa prawda? Wokół powyższych pytań będzie się toczyć refleksja dotycząca znaczenia prawdy w procesie wychowania. W człowieku istnieje najpierw
poszukiwanie prawdy o sobie jako o istocie jedynej w swoim rodzaju. Stawia
sobie pytanie: Kim jest? Skąd przychodzi i dokąd zmierza? Dlaczego istnieje
zło? Co czeka go po tym życiu? Aby w pełni ukazać znaczenie prawdy
w procesie wychowanie należy wskazać na jej relacje do wolności, miłości i
kształtowania sumienia. Owo dążenie odbywa się na płaszczyźnie nauki i wiary.
Summary
These days, there is a growing need for upbringing. Thus, what is upbringing? Who can be responsible for upbringing and what is the purpose of it. How
important is the truth in the process of upbringing? A discussion concerning the
meaning of the truth in the upbringing process will be held and the abovementioned questions will be answered. A human being, to begin with, searches
for the truth about oneself as the only one of its kind. One asks oneself: Who am
I? Who am I from and where do I make my way? Why does evil exist? What will
happen to a human being after this life? In order to present the complete meaning
of the truth in the process of upbringing one needs to point out its relations to
freedom, love and conscience shaping. This approach is held on the science and
faith plane.
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Marzena Dekiel (UMCS)
Zagrożenia ze strony sekt – fikcja czy rzeczywistość?
Wprowadzenie
Czy żyjąc w państwie demokratycznym, zapewniającym swoim obywatelom
prawo do wolności myśli, słowa, przekonań oraz tworzenia i działania stowarzyszeń i innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji, można jednocześnie ustalać
granice tych wolności, by nie stwarzać sytuacji zagrożenia indywidualnego i
społecznego, jak to ma miejsce w przypadku sekt? Jak zrównoważyć i pogodzić
istnienie takich wartości jak: tolerancja, akceptacja i szacunek dla odmienności, z
równoczesną dbałością o własne bezpieczeństwo, w imię którego, nie dajemy
przyzwolenia na szerzenie się szkodliwych i niebezpiecznych poglądów.
Odpowiedź na te pytania wydaje się być oczywista i prosta. Okazuje się jednak, że pomimo podejmowania wielu działań o charakterze prewencyjnym i nie
tylko, jak wskazują fakty, na terenie naszego kraju wciąż istnieją i działają pewne
grupy społeczne określane mianem sekt, ruchów destrukcyjnych, czy grup kultowych. Niepokojące jest przy tym zjawisko i to również jest fakt, że zainteresowanie tymi nowo powstającymi ruchami, kultami czy wspólnotami wykazuje tendencje wzrostowe, a ich oddziaływanie – zwłaszcza na ludzi młodych nie zmniejsza
się, lecz wręcz przeciwnie przybiera na sile, stając się tym samym coraz większym
zagrożeniem (A. Wołpiuk, 2006, s. 21). Pytanie zatem o to, jakie są to zagrożenia,
oraz jaki jest ich charakter, wydaje się być uzasadnionym i ważnym z indywidualnego i społecznego punktu widzenia. Zanim jednak podejmę próbę odpowiedzi na
tak sformułowane pytanie moje rozważania wokół tego tematu rozpocznę od wyjaśnień terminologicznych.
1. Wyjaśnienie pojęć
Otóż w Polsce w celu określenia kontrowersyjnych ruchów religijnych i parareligijnych, najczęściej stosuje się następujące nazwy: „sekta”, „kult”, „nowy ruch religijny”, „grupa destrukcyjna”, „denominacja”, czy „grupa psychomanipulacyjna”. Pozostając przy terminie „sekta” należałoby wyjaśnić, że etymologicznie wywodzi się to
pojęcie od łacińskiego czasownika seguor – „naśladować, iść, podążać za kimś”. Według słownika łacińsko-polskiego słowo secta oznacza „kierunek, drogę, postępowanie, zasady”, a z kolei wtórna etymologia odwołuje się do słowa secare – „odcinać”. W
łacinie klasycznej pojęcie to nie miało tak pejoratywnego znaczenia, jakie mu się
obecnie przypisuje, gdyż w wyjaśnieniu akcentowano dokonany „wybór”(za: Raport o
niektórych zjawiskach związanych z działalnością sekt w Polsce, 2000, s.11-12). Na
gruncie naukowym w obrębie takich nauk jak: socjologia, religioznawstwo, psychologia społeczna, czy jeszcze inne dziedziny nauki, nie znajdziemy ścisłej i spójnej terminologii. Dla socjologa bowiem, sekta będzie przede wszystkim określonym typem
organizacji religijnej, psychologa zaś interesować będzie głównie całkowitość do-
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świadczenia religijnego członków sekty, przenikającego do ich życia. Natomiast
przedstawiciele Kościołów akcentować będą błędy i odstępstwa od doktryn oraz zagrożenia i destrukcyjny wpływ tych grup w wymiarze jednostkowym i społecznym.
Bez względu na istniejące różnice podejść, na potrzeby tego artykułu odwołam się do
poniższego, szeroko ujętego pojęcia. „Sekta to - grupa społeczna charakteryzująca się
izolacją względem otoczenia, wynikającą z własnego, odrębnego systemu wartości z
mocno zaakcentowaną rolą przywódcy i sprawowanego kultu. Cechują ją silne więzi
wewnętrzne i bezwzględna lojalność” (D. Kuncewicz, T. Opolska, M. Wasiak, Warszawa 2000, s. 4).
2. Klasyfikacja sekt
Występujące w naszym kraju sekty można dzielić według różnych kryteriów.
Zazwyczaj przy klasyfikowaniu bierze się pod uwagę takie elementy jak: światopogląd, struktura, stosunek wobec świata, sposób funkcjonowania i inne. Przyjmując za kryterium stopień destrukcyjności grupy można zaprezentować poniższą typologię:
• Z uwagi na stosunek do religii, sekty dzielą się na: religijne,
pozareligijne, synkretyczne;
• Ze względu na stosunek doktryn do istniejącego świata, sekty dzielą się
na: odrzucające świat i afirmujące świat;
• Ze względu na stosunek do wartości uznawanych przez społeczeństwo,
sekty dzielą się na: konwertystyczne, adwentystyczne, pietystyczne, gnostyczne
(A. Wołpiuk, 2006, s.79-88). Uwzględniając fakt zmieniającej się rzeczywistości
i związane z tym zjawisko tworzenia się coraz to nowych klasyfikacji przez
różnych autorów, ograniczę się tylko do zaprezentowania tego powyższego
podziału, bez szczegółowego omawiania go, na rzecz przedstawienia jeszcze
innych ważnych kwestii związanych z podjętą problematyką. W moim
przekonaniu, w świetle nakreślonego tematu, taką kwestią niezwykłej wagi, jest
próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, o przyczyny wstępowania do sekt oraz
określenia cech, które decydują o sile tych grup.
3. Cechy sekty
Na podstawie szczegółowej analizy materiałów źródłowych, gromadzonych
dokumentów urzędowych oraz relacji byłych członków sekt, sformułowano następujące wnioski:
•Grupy te charakteryzują się silnie rozbudowanym aparatem władzy;
•Deklarują cele znacznie odbiegające od realizowanych;
•Ukrywają rzeczywiste normy decydujące o funkcjonowaniu grup.
Według psychologów społecznych władza postrzegana jest jako kontrola ludzkich zachowań. W sektach ta kontrola obejmuje znacznie szerszy zakres, niż w przypadku innych grup społecznych i dotyczy zarówno sfery życia prywatnego jak i rodzinnego. W praktyce może to się wiązać z dokonywaniem tak ważnych decyzji, jak
porzucenie studiów, szkoły, dobrej pracy, rezygnacja z zainteresowań, izolacja od
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dotychczasowego środowiska, rodziny, przejście na inny sposób odżywiania, odrzucenie leczenia konwencjonalnego itp. Dzieje się tak dlatego, że sekta swoją indoktrynacją obejmuje większość dziedzin życia. Zabiega o to, by na skutek urabiania
jednostki ukształtować osobowość uległą, podporządkowaną, gotową na całkowite
zerwanie z przeszłością na rzecz nowego życia, według norm narzuconych przez
sektę. Powyższy zakres działań funkcjonuje identycznie, bez względu na profil sekty: religijny, terapeutyczny, ekonomiczny, czy inny. Każda z nich stosuje podobne
zasady werbowania, zdobywania nowych członków, treningu ideologicznego oraz
poddawania swoich nowicjuszy coraz to silniejszym oddziaływaniom i przez to kontroli. Rozwojowi grupy nie jest w stanie zagrozić nawet śmierć przywódcy. Na jego
miejsce ze ścisłych kręgów kierowniczych wyłaniany jest kolejny, który na kanwie
wypracowanych już mechanizmów, wyznacza kolejne „epokowe” zadania i cele,
motywujące tym samym członków do większego zaangażowania się na rzecz rozwoju grupy (Raport o niektórych zjawiskach związanych z działalnością sekt w Polsce,
2000, s.36-38; A. Posacki, 2006, s.13-14).
4. Przyczyny wstępowania do sekt
Poznanie zatem specyficznych cech sekty i nowych ruchów religijnych, pokazuje w jaskrawym świetle jak bardzo destrukcyjny jest jej charakter oraz mam
nadzieję zmusza do głębszej refleksji nad przyczynami podejmowania i podtrzymywania kontaktów z daną wspólnotą. W literaturze przedmiotu znajdujemy
różne modele wyjaśniające przynależność do sekt:
• Model psychodynamiczny;
• „brainwashing”(pranie mózgu);
• Model „opinio badawczy”;
• Model integracyjny ((A. Wołpiuk, 2006, s.226).
Każdy z tych modeli kładzie nacisk na inne czynniki zarówno społeczne jak i
psychologiczne. Ze względu na złożoność i trudność ujęcia ich wszystkich, dla
lepszej przejrzystości podjętych rozważań przedstawię, dwie podstawowe grupy
czynników kierujące ludzi do sekt. Do pierwszej grupy, należą czynniki (egzogenne) zewnętrzne– istniejące poza człowiekiem, zaś do drugiej, czynniki wewnętrzne (endogenne) – mające swoje źródło w człowieku. Wśród czynników z
pierwszej grupy (egzogenne), można wskazać sześć kluczowych, decydujących o
akcesie do sekt. Są to:
• Kryzys cywilizacyjny związany między innymi, z odejściem od dużych
instytucji na rzecz małych wspólnot, wielością teorii i prawd, procesami
migracyjnymi, większym przyzwoleniem na odmienność i kontrowersyjność;
• Kryzys instytucji państwowych;
• Kryzys tradycyjnych instytucji kościelnych i religijnych;
• Kryzys współczesnej rodziny związany przede wszystkim z jej trudną
sytuacją ekonomiczną, emigracją członków rodziny, zanikiem wspólnych
praktyk religijnych, tworzeniem się wolnych związków, brakiem odpowiedniego
przygotowania do pełnienia ról rodzicielskich;
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• Apokaliptyczne wizje świata;
• Techniki werbunkowe (psychomanipulacyjne) wykorzystywane w celach
agitacyjnych i dla podtrzymania zaangażowania.
W kolejnej grupie czynników, tym razem - endogennych, do tych najważniejszych, które decydują o przynależności do sekt, możemy zaliczyć:
• Motywy ze sfery duchowej (motywy religijne, aksjologiczne, poznawcze,
negatywne):
 Poszukiwanie odpowiedzi na pytania o cel i sens życia;
 Poszukiwanie transcendencji;
 Poszukiwanie przewodnictwa duchowego;
 Potrzeba posiadania nadziei, określenia przyszłości tego świata;
 Niezaspokojenie potrzeb w ramach macierzystej grupy religijnej;
 Apokaliptyczne wizje świata i związana z tym faktem potrzeba
znalezienia się po stronie wybranych.
• Motywy ze sfery emocjonalnej:
 Potrzeba afiliacji i poczucia wspólnoty;
 Poszukiwanie takich wartości jak: przyjaźń, bliskość, zaufanie, miłość,
ciepło…;
 Potrzeba
wyrażania
siebie,
bycia
zauważonym,
potrzeba
współuczestnictwa;
 Dążenie do integralności i harmonii we wszystkich sferach
funkcjonowania;
 Poszukiwanie tożsamości religijnej;
 Zaniżone poczucie własnej wartości, potrzeba zależności, niska
samoocena;
 Przeżywanie kryzysów rozwojowych (okres adolescencji związany z
pytaniami „kim jestem”, „dokąd zmierzam”; kryzys wieku średniego).
• Motywy natury społecznej:
 Poszukiwanie w tzw. „aurze postmodernistycznej” , tożsamości
kulturowej;
 Potrzeba przynależności do grupy i zaangażowania;
 nieprzystosowalność charakterologiczna do życia w społeczeństwie;
 szansa na awans społeczny i ekonomiczny (A. Wołpiuk, 2006, s.234-252;
E.K Osińska; M. Gajewski, 2000,29-40; Raport o niektórych zjawiskach
związanych z działalnością sekt w Polsce, 2000, s.17-19).
Podobne stanowisko w sprawie określenia przyczyn powstawania w Polsce
grup parareligijnych zajmuje G. Rowiński (G. Rowiński, M. Purzycka, Warszawa 1998) - przedstawię tylko te, nie wymienione powyżej - zaliczając do nich :
1. Konsumpcyjny stosunek do życia;
2. Ograniczenie liczby godzin przeznaczonych na zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, przez placówki oświatowo-wychowawcze;
3. Brak popularyzacji wśród młodzieży pozytywnych wzorców organizowania i spędzania czasu wolnego;
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4. Możliwość korzystania przez zalegalizowane grupy religijne z wielu ulg i
przywilejów (np. ulg podatkowych i celnych);
5. Brak ścisłej i rzetelnej kontroli działalności oraz uzyskiwanych dochodów,
ze strony powołanych do tego celu organów państwowych;
6. Brak elementarnej wiedzy, dotyczącej zagrożeń związanych z funkcjonowaniem sekt (za: A. Bochniarz, 2007, s. 325).
5. Skutki przynależności do sekt
Sekty niezależnie od rodzaju swojej działalności, funkcjonują według tego
samego modelu i wywołują podobne skutki w psychice swoich członków oraz w
ich relacjach rodzinnych i społecznych. Poznanie ich jest bardzo ważne, bowiem
to one stanowią o zagrożeniach płynących z przynależności do sekt, a o ich destrukcyjnym działaniu możemy mówić w wymiarze osobowym, rodziny i społeczeństwa. Szkodliwość tych konsekwencji dotyczy zarówno aktualnych członków sekt, jak i tych, którzy się od nich odłączyli. Wobec tej pierwszej grupy
opracowano tzw. kryteria diagnostyczne „syndromu sekty”. Są to:
• Trudności w prowadzeniu swobodnej rozmowy;
• Ustawiczne powoływanie się na słowa mistrza, nie znajdujące
potwierdzenia w rzeczywistości, gloryfikacja grupy, zmiana słownictwa i ubioru;
• Problemy z koncentracją i podzielnością uwagi;
• Brak umiejętności podejmowania samodzielnego myślenia i działania;
• Trwanie w poczuciu zagrożenia, leku, niepewności i zagubienia;
• Poważne trudności z komunikowaniem się z dawnym środowiskiem oraz
niemożność funkcjonowania poza grupą;
• Otępienność umysłowa i uczuciowa. Skłonność do skrajnych zachowań od
posępności do chorobliwej egzaltacji;
• Pozbawione krytycyzmu mechaniczne wykonywanie narzuconych
ćwiczeń fizycznych;
• Automatyczna, podporządkowana reakcja na głos osoby kierującej
określone polecenia, czy sugestie. Przejawianie zachowań infantylnych,
zależnościowych;
• Przejęcie nowego sposobu odżywiania zgodnie z wolą nauczyciela.
Spadek wagi ciała, choroby związane z odrzuceniem zaleceń lekarza i.in.
Druga grupa, którą stanowią byli członkowie, pomimo opuszczenia sekty
wciąż obarczona jest jej „piętnem”. Pobyt w sekcie dokonuje ogromnych spustoszeń w psychice jednostki i dlatego przystosowanie się do życia w rzeczywistym
świecie, stwarza wiele problemów i trudności. Powrót do normalności, przejęcie
odpowiedzialności za własne decyzje i działania, często przerasta ich możliwości. Wiąże się to ze zmianami jakie dokonały się w osobowości byłego członka
sekty, a znajdującymi wyraz w jego codziennym funkcjonowaniu:
• Emocjonalnym: stany depresyjne (szczególnie silne podczas pierwszych
kilku miesięcy po odejściu), odczuwanie stanów lękowych, trwanie w poczucia
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winy, koszmary nocne, niska samoocena, zagubienie, bezradność, pustka
egzystencjalna i. in.
• Poznawczym: znaczne trudności z koncentracja uwagi i
zapamiętywaniem, skłonność do postrzegania wszystkiego w biało – czarnych
kolorach, przejawianie magicznego myślenia tzw. „obciążony język”,
przeżywanie stanów dysocjacyjnych oraz tzw. „odpływanie” np. pod wpływem
widoku książki napisanej przez mistrza, telefonu od członka sekty, zapachu
kadzidełek czy usłyszanego dźwięku mantry.
• Społecznym: poważne problemy w podejmowaniu samodzielnych decyzji
i inicjatyw, trudności i niechęć do nawiązywania nowych i bliskich znajomości
(E. Kosińska; M. Gajewski, 2000, s.63-65; Raport o niektórych zjawiskach
związanych z działalnością sekt w Polsce, 2000, s.46-47; ).
6. Mity dotyczące sekt
Nakreślony powyżej obraz negatywnych konsekwencji uwikłania się w działalność rozmaitych grup sekciarskich, okazuje się być dla pewnej części społeczeństwa, obrazem zbyt wyostrzonym i wyolbrzymionym. W imię szeroko pojętej wolności, tolerancji jaką zapewnia demokracja, opowiadają się za całkowitą
aprobatą wszelkich form aktywności religijnej. Znajduje to wyraz w takich
stwierdzeniach, jak:
 Sekty – to prześladowane mniejszości religijne;
 Przynależność do sekty jest wolnym wyborem, a nie „praniem mózgu”;
 Tylko głupi i słabi wstępują do sekt;
 Brak rzetelnych badań potwierdzających szkodliwość sekt czy grup
kultowych;
 Sekty istniały zawsze i stanowią marginalny problem
 Po co komuś pomagać wyjść z sekty, jeśli twierdzi, że tam jest szczęśliwy
itd. (D. Sikorski, S. Bukalski, 2004, s.197-208).
Taki odbiór rzeczywistości związanej z sektami wypływa z całkowitej niewiedzy i społecznej ignorancji. Tworzy niebezpieczną fikcję, zamazuje obraz
autentycznych zagrożeń, jakie niosą ze sobą sekty.
7. Sposoby przeciwdziałania zagrożeniom ze strony sekt
Takie postawy spotykają się z ostrą krytyką i sprzeciwem ze strony osób,
które śledzą na bieżąco rozwój tego zjawiska i opisują go w sposób merytoryczny i naukowy, a świadomość szkodliwego i destrukcyjnego wpływu sekt na jej
członków, stanowi asumpt do podejmowania różnego rodzaju działań ze strony
Państwa , mających chronić społeczeństwo i jednostki przed uwikłaniem się w
działalność tych grup. Na dowód dostrzeżenia wagi problemu powołano Międzyresortowy Zespół do spraw Nowych Ruchów religijnych, pełniący funkcję
organu opinio – doradczego Prezesa Rady Ministrów. Głównym celem tego Zespołu jest wypracowanie, w oparciu o podjętą współpracę z organizacjami pozarządowymi, z wyspecjalizowanymi ośrodkami naukowymi, Sekretariatem Epi-
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skopatu Polski i Polską Radą Ekumeniczną oraz z odpowiednikami w innych
krajach europejskich, skutecznych metod, mających za zadanie przeciwdziałać
tym zagrożeniom, a także niwelować w maksymalnym stopniu skutki i krzywdy
spowodowane przynależnością do sekt. Podejmowane zadania Zespół realizuje
poprzez swoich członków, reprezentujących poszczególne resorty. Szczególna
odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (w tym przedstawicieli Komendy Głównej Policji) oraz
Ministerstwie Sprawiedliwości. Niebagatelną rolę w tej kwestii odgrywa również
Ministerstwo Edukacji Narodowej, które poprzez zapis – realizowanie środowiskowych programów wychowawczych – obliguje jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych, do wspierania działalności organizacji pozarządowych zajmujących się sektami (Raport o niektórych zjawiskach związanych z
działalnością sekt w Polsce, 2000, s. 56).
Społeczna profilaktyka wobec tego zjawiska powinna i obejmuje różne formy oddziaływań prewencyjnych. Między innymi:
• Podnoszenie poziomu świadomości społecznej poprzez prowadzenie
różnego rodzaju akcji informacyjnych z wykorzystaniem mediów;
• Organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów obejmujących głównie
środowiska pedagogów, wychowawców, doradców metodycznych, pielęgniarek,
pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, terapeutów itd.;
• Organizowanie zebrań, prelekcji, pogadanek z udziałem rodziców i dzieci;
• Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych i terapeutycznych dla młodzieży;
• Prowadzenie szeroko pojętej polityki prorodzinnej;
• Tworzenie lokalnych grup wsparcia oraz profesjonalnych, publicznych
ośrodków terapeutycznych;
• Wyposażanie sędziów, prokuratorów oraz policjantów w wiedzę i środki
umożliwiające skuteczne reagowanie i zwalczanie patologii w grupach
destrukcyjnych;
• Uruchamianie telefonów zaufania i.in.(A. Wołpiuk, 2006, s. 292-301).
Czy tak szeroko pojęta działalność ze strony powołanych do tego celu urzędów, organizacji, stowarzyszeń, ośrodków i instytucji wyczerpuje skalę problemu? Odpowiedź na to pytanie, ze względu na złożony charakter opisywanego
zjawiska, nigdy nie będzie twierdząca. Wynika to miedzy innymi z faktu, że życie społeczne posiada dynamiczny, ulegający ciągłym zmianom charakter. Oznacza to, że tworzenie bazy oddziaływań prewencyjnych i pomocowych, musi być
stale kontrolowane, modyfikowane i dostosowywane do zmieniającej się rzeczywistości i potrzeb społecznych.
Obecnie zwiększony poziom zagrożenia ze strony sekt, związany jest z trudnością uchwycenia tego zjawiska, ze względu na fakt tworzenia się dzisiejszych ruchów, jako związków niesformalizowanych, nie zarejestrowanych, bez konkretnej
nazwy, działających np. w charakterze indywidualnych grup internetowych. Dodatkowym utrudnieniem jest budowanie atmosfery chaosu informacyjnego, niepoukładania – mających na celu, uniemożliwienie, nawet naukowcom, dotarcie do sedna
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problemu i zdefiniowania go. Odbywa się to między innymi, poprzez wzbudzanie
zainteresowania swoją działalnością pod hasłem: „poszerzanie świadomości” lub
„rozwój osobowości” - ukrywając przy tym rzeczywiste intencje. Wprowadza się
różnego rodzaju doświadczenia np. z pamięcią, oddechem, wychodzeniem z ciała. W
ofercie znajdują się propozycje wzięcia udziału w eksperymentach parapsychologicznych, okultystycznych, neopogańskich, związanych z kultem natury, czarami.
Doskonałym narzędziem werbunkowym stał się wszechobecny Internet. Inny rodzaj
niebezpieczeństwa, wiąże się z prowadzeniem swojej działalności za parawanem
aktywności naukowej różnych instytutów i stowarzyszeń, zajmując się np. tzw. psychotroniką i odkrywaniem mocy kryształów. Szerzą się różnego rodzaju inicjatywy
(obecne głównie w Internecie), które pod przykrywką np. kursów podnoszących
inteligencję, poszerzających świadomość, zwiększających wydajność w pracy, tak
naprawdę zmierzają do wciągnięcia w sidła sekty . Przedstawione zmiany sposobu
działania wymuszone zostały zwiększoną wiedzą i świadomością społeczną, a ich
podstawowy cel to: kamuflaż właściwych intencji przyświecających prowadzonej
działalności. W działania agitacyjne zaangażowani są ludzie inteligentni, nie wzbudzający podejrzeń, mega sympatyczni, sprytni, z dużą wiedzą dotyczącą umiejętności wywierania wpływu na ludzi (Ł. Kasper, 2007).
W podjętych rozważaniach nie sposób pominąć ważnego faktu, a mianowicie, że każdy z nas jest potencjalnie narażony na manipulacyjne oddziaływania
sekt. Jak pokazuje rzeczywistość adherentami grup kultowych, są ludzie pochodzący z różnych warstw społecznych, z różnych rodzin (zarówno patologicznych
jak i z tzw. rodzin normalnych), a także z różnych grup wiekowych. Ideologiami
np. New Age (alternatywnego ruchu stwarzającego coraz większe zagrożenie)
interesują się głównie ludzie wykształceni, dobrze sytuowani, o ustalonej karierze zawodowej (Ł. Kasper 2007).
8. Środowiska - najbardziej narażone na atak ze strony sekt
Jeśli tak jest, to co w głównej mierze warunkuje ten typ uzależnienia oraz jakie środowiska są jednak, najbardziej narażone na wiktymizację ze strony sekt?
Odwołując się do stanowiska psychologów, socjologów, teologów oraz opierając
się na oficjalnej dokumentacji różnych instytucji międzynarodowych można
wyróżnić czynniki podmiotowe i środowiskowe, które ujawniają się głównie w
następujących grupach społecznych:
 Dzieci oraz młodzież wywodząca się z rodzin dysfunkcjonalnych,
patologicznych, nie posiadająca tzw. „perspektyw życiowych”;
 Kobiety samotnie wychowujące dzieci, często pozbawione materialnych
środków do życia;
 Osoby niedojrzałe, nie posiadające ukształtowanego systemu wartości,
czyli tzw. osoby poszukujące;
 Osoby z różnego rodzaju zaburzeniami osobowości (neurotyzm, fobie,
depresje, psychozy i.in.);
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 Osoby samotne wykazujące silną potrzebę kontaktów i akceptacji
społecznej;
 Osoby z nadwrażliwością, z zaburzonym poczuciem własnej wartości oraz
mających trudność w realnej ocenie otaczającej go rzeczywistości;
 Osoby znajdujące się w stanie kryzysu, spowodowanego różnego rodzaju
zdarzeniami traumatycznymi np. śmierć ważnej, bliskiej osoby, zawód miłosny,
rozwód, ciężka choroba, brak pracy itd.;
 Osoby dobrze sytuowane (stanowią dla sekty potencjalne źródło korzyści
majątkowych);
 Osoby sławne, cieszące się uznaniem tzw. autorytety moralne i naukowe;
 Osoby religijne z tendencją do „nadwrażliwości” (D. Sikorski; S.
Bukalski, 2004, s.61-64).
9. Typy osobowości - najbardziej podatne na wpływy ze strony sekt
W kontekście powyższej prezentacji warto również zastanowić się nad tym,
jakie typy osobowości dominują wśród osób, które zdecydowały się na współpracę z sektami. Odwołując się do literatury przedmiotu, wyjątkowo przejrzystą i
logiczną typologię stworzył Tadeusz Paleczny. Wyróżnił on pięć typów osobowości:
 Osobowość eskapistyczna – typowa dla ludzi, którzy chcąc zerwać, uciec
od otaczającej ich uciążliwej rzeczywistości, poszukują schronienia w nowym
środowisku, by uzyskać poczucie sprawstwa i podmiotowości;
 Osobowość poszukująca – charakterystyczna dla osób wykazujących
tzw. „ciekawość poznawczą”, byle tylko wciąż na nowo odkrywać „jedyną
prawdę”, nawet w grupach nieformalnych, kontrowersyjnych;
 Osobowość wahająca się – ze skłonnością do przejawiania ciągłych
dylematów egzystencjalnych, pełna lęków, niepewności. Przyłączenie do grupy
kultowej ma sprzyjać uzyskaniu stabilizacji, poczuciu bezpieczeństwa;
 Osobowość autorytarna – dla, której hierarchia, dominacja i
podporządkowanie wyznaczają zasady współżycia międzyludzkiego i w sposób
zasadniczy porządkują relacje społeczne i otaczającą rzeczywistość. Kierowanie
się uprzedzeniami, rygoryzmem, nietolerancją, niechęcią do tego wszystkiego, co
nie podlega kontroli – to najbardziej typowe cechy opisujące ten typ osobowości;
 Osobowość marzycielsko-utopijna - ujawniająca się u osób z tendencją
do idealizowania otaczającej ich rzeczywistości. Nacechowana irracjonalnym
myśleniem i działaniem (T. Paleczny,1998, s.117-123).
Wnioski końcowe
Przedstawiona powyżej charakterystyka zarówno grup jak i osobowości predestynujących do uwikłania się w działalność sekciarską, dopełnia w pewnym
sensie zarysowany przeze mnie problem, prowadząc do próby sformułowania
wniosków końcowych.
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Obraz jaki wyłania się z podjętych przeze mnie rozważań, upoważnia do
stwierdzenia w sposób nie budzący zastrzeżeń, że sekty – to nie fikcja, ale rzeczywistość. Analiza literatury przedmiotu, relacje osób zajmujących się badaniem tego zjawiska, w sposób dobitny pokazują, że ten problem wciąż istnieje i
dlatego wymaga, nie tylko walki z nim, ale również, a może przede wszystkim
próby zrozumienia go i podjęcia trudnego dialogu. W mojej ocenie jest to cenne
ze względu na fakt, że w to zjawisko wpisany jest człowiek, którego należy ratować i chronić, bowiem to właśnie on - jest najwyższą wartością. W sposób
jaskrawy uwidacznia się w działalności sekt, fakt uderzania w te punkty naszego
funkcjonowania, które z różnych przyczyn okazały się najsłabsze, a przez to podatne na ich wpływy. Dlatego wciąż aktualne jest pytanie o główne źródło tych
słabości, gdyż tak naprawdę, to w nim tkwi przyczyna ludzkiego błądzenia. Jakie
zatem jest to źródło – przyczyna? Otóż, uzyskana wiedza skłania mnie do refleksji, że korzeni tego problemu należy poszukiwać w rodzinie.
To właśnie ona powinna być dla każdego miejscem prawidłowego rozwoju,
źródłem wsparcia w chwilach trudnych, azylem, który daje poczucie siły i bezpieczeństwa. Jeżeli jednak tak się nie dzieje, jeśli sprawowane role rodzicielskie,
są często, raczej ich karykaturą, ze względu na brak przygotowania do ich pełnienia, a nie faktycznym odzwierciedleniem kompetencji rodzicielskich - to czy
obraz rodziny może jawić się inaczej? Odpowiedzią na to pytanie jest to, co się
dzieje nadal w rodzinach, w dobie ponowoczesności XXI wieku. Zapominamy o
tym co najważniejsze. Przygotowujemy się do wykonywania w sposób profesjonalny do wszystkich pełnionych przez nas funkcji. Zdobywamy niezbędne certyfikaty, uczęszczamy na różnego rodzaju szkolenia, celem uzyskiwania coraz to
wyższych standardów naukowych, zawodowych, osobistych, a przeoczamy, nie
zauważamy potrzeby przygotowania się do pełnienia jednej z najważniejszych
ról życiowych – bycia rodzicem. Efekt jest taki, że dojrzewamy w rodzinach, w
których zdobywamy wiedzę o sobie samym i otaczającym nas świecie w sposób
niepoukładany, wyrywkowy, odnosząc często rany psychiczne, czy fizyczne,
owocujące w życiu dorosłego różnego rodzaju patologiami, trudnościami z normalnym, zdrowym funkcjonowaniem.
W świetle zarysowanej problematyki te refleksje dopełniają i mogą stanowić
nie tylko rozszerzenie odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule artykułu, ale co
ważniejsze, wskazać na nadrzędną przyczynę ludzkiego błądzenia w poszukiwaniu prawdy o sobie samym i o świecie.
Zagrożenia ze strony sekt będą istnieć dopóty, dopóki ludzie będą szukać
„rodziny” poza własną – rodziną. Dlaczego? Dlatego, że życiorys każdego
człowieka zaczyna się właśnie w rodzinie. To co z niej wynosimy odbija się na
naszym funkcjonowaniu. Nie zaspokojone w niej potrzeby przypominają o swoim istnieniu. Wyruszamy więc, na poszukiwanie ich spełnienia. Na tej drodze
zmagań i poszukiwań może pojawić się iluzja - w postaci sekty.
Podstawowa forma przeciwdziałania, powinna zatem polegać na wzmacnianiu rodziny oraz tych elementów współczesnej cywilizacji, których kryzys, doty-
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kając i oddziałując na człowieka, czyni go osobą podatną na manipulacyjną ofertę nowo powstających ruchów religijnych i parareligijnych.
Streszczenie
O dzisiejszym świecie można powiedzieć, że stał się globalnym, religijnym
„supermarketem” oferującym wiele atrakcyjnych form poznania. Powstają wciąż
nowe filozofie, światopoglądy, nowe sekty, które przyciągają do siebie w coraz
bardziej wyrafinowany sposób, dostosowując się sprytnie do wymogów dzisiejszej rzeczywistości oraz korzystając z różnych wynalazków, jak np. z wszechobecnego Internetu. Udogodnieniem dla ruchu New Age, różnego rodzaju sekt,
fałszywych duchowości, stał się również kontekst społeczny, związany ze zmianami, jakie miały miejsce w Europie Środkowej po 1989 roku, a mianowicie:
powszechnym zjawiskiem liberalizacji, anomii i pluralizacji życia społecznego.
Pytanie zatem o to, czy zagrożenia ze strony sekt to fikcja czy rzeczywistość? jest w mojej ocenie zasadnym i wciąż aktualnym, zarówno z indywidualnego jak
i społecznego punktu widzenia. Próba odpowiedzi na to pytanie została przeze
mnie podjęta, w rozważaniach niniejszego artykułu.
Abstract
Today’s world can be described as a global religious “supermarket” offering
many attractive ways of acquiring knowledge. There are more and more new
philosophies, worldviews, sects which allure in a very sophisticated manner
adapting to the requirements of today's reality and using various inventions, such
as the ubiquitous Internet. The development of New Age movement, wide range
of varied sects, false spiritualities was reinforced by social context and changes
in Central Europe after 1989, associated with the widespread liberalization, anomie and social pluralism. The question therefore is whether the threat from sects
is a fiction or reality? In my opinion such inquiry is reasonable and still current,
both in individual and social point of view. This paper will attempt to answer this
question through my several reflections.
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Joanna Górska-Oleszczuk (UWM)
O postmodernizmie, pedagogice i prawdzie słów kilka
Wstęp
Ryszard Kapuściński opisuje współczesność jako „świat, który potencjalnie
wiele daje, ale i wiele wymaga, w którym próba łatwego chodzenia na skróty jest
często drogą donikąd”1. Społeczeństwo trzeciej fali wydaje się znajdować na
progu drzwi, za którymi rozpościera się jakże odmienny od dotychczasowego
świat. Określić go można jako pulsujący, zmienny, nieprzewidywalny. Niektórzy
są zdania, iż w takim świecie nauka chyba nie może być tym samym, czym była
jeszcze pięćdziesiąt lat temu. W odpowiedzi na powyższe, na horyzoncie współczesnych kierunków pojawił się postmodernizm. Jak twierdzą niektórzy, postmodernizm działa w służbie teoretycznej tolerancji. Uprawomocniając różnorodność teorii i akcentując ich cząstkowy charakter, daje on podwaliny dialogowi
interdyskursywnemu. Jak pisze Zbyszko Melosik, „odmienność nie jest już grzechem pierworodnym, lecz wyrazem bogactwa społeczeństwa, w którym żyjemy”2. W kontekście niniejszych założeń rodzi się pytanie o miejsce prawdy we
współczesnym świecie. Czy postmodernizm nie kreuje w tym względzie swoistej
przestrzeni chaosu? Czy nie buduje swoistej Wieży Babel? Czy w postmodernistycznej rzeczywistości jest miejsce na wychowanie? Czy pedagogika ma w niej
rację bytu? Niniejszy artykuł ma na celu uzyskanie odpowiedzi na powyższe
pytania.
1. Postmodernizm etymologicznie
Analizując termin postmodernizm, nie sposób na wstępie nie odnieść się do
roli występującego w nim przedrostka. Dokonując przeglądu literatury można
bowiem nabyć przeświadczenie, iż przedrostek post stanowi przysłowiową kość
niezgody, rzuconą między teoretyków postmodernizmu. Niewielki, wydawać by
się mogło, morfem zdołał podzielić myślicieli na dwa obozowiska. Przedrostek
post można bowiem definiować z jednej strony jako zakończenie czegoś (w tym
przypadku modernizmu), jako pojawienie się nowej jakości, nie do końca określonej, postrzeganej jako stale konkretyzująca się, procesualna. Z drugiej strony,
przedrostkiem post określić można zerwanie z poprzednią epoką, akcentując tym
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R. Kapuściński, Spotkanie z Innym – jako wyzwanie XXI wieku, Gazeta Wyborcza
z
1
października,
http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/Spotkanie_z_Innym__jako_wyzwanie_X
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Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Pedagogika. Podręcznik akademicki, t.1., PWN, Warszawa 2003, s. 460.
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samym nieciągłość oraz dystans wobec tego, co było3. Innymi słowy, na scenie
postmodernistycznych rozważań ulokowały się dwa obozy - tych, którzy postrzegają postmodernizm jako kontynuację modernizmu oraz tych, którzy mówią
o radykalnym z nim zerwaniu. Pierwsi mówią o postmodernizmie reakcji, drudzy
zaś o postmodernizmie oporu4.
Postmodernizm stanowi dziś termin szeroki znaczeniowo, obejmujący praktycznie wszystkie sfery życia społecznego. Zygmunt Bauman wyróżnia dwie
jego odmiany, dopatrując się postmodernizmu rozumianego w sensie artystycznym oraz społecznym5. Stefan Morawski rozróżnia jego sens społecznokulturowy, artystyczny oraz filozoficzny6. Robert Geisler rozumie go jako prąd
intelektualny i kulturowy, refleksję nad zmianami zachodzącymi w ponowoczesności7. W takim też duchu wypowiada się Ihab Hassan, definiując postmodernizm jako zjawisko zachodzące obecnie, wliczając w nie unifikację świata czy
technologię ucieczki. Jean-Francois Lyotard natomiast tym mianem określa stan
ducha przejawiający się w negacji nowoczesnego pojmowania świata. Według
Kurta Lewina, postmodernizm to „prąd myślowy skierowany przeciwko intelektualnym założeniom działań społecznych oraz zachowań jednostek, tak że nie
można go wyeliminować”8. Marian Kempny definiuje postmodernizm jako
szczególną kulturę ponowoczesności, zadając jednocześnie pytanie o to czy
postmodernizm stanowi przejaw przeobrażeń dokonujących się w tkance społecznej, czy też jest raczej ich źródłem9? I tak niejasną sytuację postmodernizmu
zdają się komplikować podnoszone przez teoretyków pytania o to czy istnieje
jeden czy też wiele postmodernizmów, a także kiedy ów postmodernizm (postmodernizmy) miałby się zacząć10?
Brak jasności co do omawianego terminu może być konsekwencją nie tylko
samego rozumienia postmodernizmu. Jego niejednoznaczność może bowiem
wynikać także z fenomenu, jaki Z. Bauman przypisuje pewnym, podobnym
postmodernizmowi pojęciom. Jak twierdzi wspomniany autor, „los modnych
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M. Kempny, Kultura jako problem teoretyczny dla współczesnej socjologii – o postmodernizmie w teorii społecznej, [w:] T. Kostyrko (red.), Dokąd zmierza współczesna humanistyka?, Instytut Kultury, Warszawa 1994, s. 98.
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B. Smart, Postmodernizm, Zysk i S-ka, Poznań 1998, s. 22.
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Zob. Z. Bauman, Upadek prawodawców, „Studia filozoficzne, 1990, nr 4.
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Zob. S. Morawski, Komentarz do kwestii postmodernizmu, „Studia filozoficzne”
1990, nr 4.
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słów jest bardzo zbliżony: im więcej doświadczeń zyskuje dzięki nim przejrzyste
wyjaśnienie, tym bardziej same stają się mętne i niejasne”11.
2. Historia pojęcia, czyli w poszukiwaniu ojca postmodernizmu
Niektórzy, rozumiejąc postmodernizm jako zerwanie i przeciwstawienie się
modernizmowi, twierdzą, iż „negacja dziedzictwa modernizmu ma głębokie korzenie”12. Padają głosy jakoby refleksje typowe dla postmodernizmu nie były
niczym nowym i miały miejsce nie tylko w modernizmie, ale i w pismach myślicieli XVIII i XVI wieku, a nawet czasów starożytnych13. Abstrahując od poszukiwania śladów postmodernistycznych założeń, jedną z najczęściej przytaczanych postaci, które wpłynęły na zainteresowanie się postmodernizmem, był J. F.
Lyotard. Pojawienie się pozycji noszącej tytuł La condition postmoderne wspomnianego autora stała się wydarzeniem, od którego rozpoczęła się gwałtowna
recepcja tegoż pojęcia. Dzieło będące wynikiem zamówienia Rady Uniwersyteckiej przy rządzie kanadyjskiej prowincji Quebec, mające na celu danie odpowiedzi na pytanie, jakich zmian w poziomie wiedzy należy oczekiwać w industrialnym społeczeństwie pod wpływem nowych technologii, wywołało liczne dyskusje w ówczesnym świecie. Niezależnie jednak od niekwestionowanej roli, jaką
odegrał J. F. Lyotard na drodze postmodernizmu, literatura wskazuje jakoby pojęcie to zostało ustalone niejako wcześniej. Niektórzy za twórcę terminu postmodernizm uważają amerykańskiego krytyka Frederica Jamesona, który to miał go
użyć po raz pierwszy w 1964 roku14. Inni twierdzą, iż pojęcie to zostało użyte
jeszcze wcześniej, bo około roku 1917 przez Rudolfa Panwitza15.
Abstrahując od niedomówień dotyczących twórcy samego terminu oraz analizując dostępną literaturę, można uznać, iż to przedstawiciele francuskiej myśli
społeczno-filozoficznej obwieścili nie tylko narodziny postmodernizmu, ale i
przyczynili się do rozwoju jego założeń16. Na pierwszy plan wysuwają się tu
przede wszystkim poststrukturaliści oraz twórcy teorii dekonstrukcji. W ich poczet zaliczyć można takie nazwiska jak Jean Baudrillard, Gilles Deluze, Jacques
Derrida, Michel Foucault, Felix Guattari, Jacques Lacan a także Umberto Eco
czy Edward Said. W świetle powyższych informacji, można by zaryzykować
twierdzenie, iż postmodernizm ma wielu ojców. Twierdzenie to wydaje się tym
bardziej trafne, że wpisuje się w jedno z naczelnych założeń postmodernizmu –
założenie o wielości prawd.
11
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Niezależnie od nieścisłości dotyczących genezy postmodernizmu, pewnym
jest, iż to lata siedemdziesiąte minionego wieku odegrały w tym zakresie znaczącą rolę. Mike Featherstone twierdzi, iż zainteresowanie kulturą do połowy lat
siedemdziesiątych traktowane było raczej na zasadzie marginalnego, czy wręcz
ekscentrycznego przypadku. Lata siedemdziesiąte i towarzyszące im zjawiska
przesunęły kulturę w centrum zainteresowań nauk społecznych, w tym humanistycznych. Zmiany te utorowały jednocześnie drogę postmodernizmowi, rozumianemu jako odmienny od poprzednich, osobliwy „paradygmat” kulturowy17.
Naświetlone powyżej informacje pozwalają stwierdzić, iż pojęcie postmodernizmu nie jest jednoznaczne, a poszczególni myśliciele odmiennie je interpretują. Niektórzy mówią o postmodernizmie jako stanie ducha epoki, inni o formacji kulturowej, jeszcze inni zaś o prądzie estetycznym lub filozoficznym. Biorąc
pod uwagę fakt, iż postmodernizm odnosi się do ponowoczesności, być może
zasadnym wydają się stanowiska głoszące niemożność jego dookreślenia18.
3. Modernizm versus postmodernizm, czyli przybliżanie istoty
Analizując teoretyczne rozważania nad relacją modernizm – postmodernizm,
zauważyć można, iż podczas gdy niektórzy podkreślają ewolucyjny charakter
zmian i traktują postmodernizm jako następujący po modernizmie, inni akcentują
momenty nachodzenia na siebie wspomnianych nurtów i ich równoległe oddziaływanie19. Czym zatem są wspomniane prądy? Co jest ich istotą? Czy w pewnym
momencie jeden z nich uwarunkował powstanie drugiego? Czy są sobie przeciwne, czy też mają punkty styczne?
W świetle literatury zauważyć można, iż podczas gdy myśl modernistyczna
opiera się na strukturalizmie, myśl postmodernistyczną prezentuje poststrukturalizm. Warto naświetlić czym są wspomniane kierunki.
Strukturalizm stanowi prąd intelektualny, który jest definiowany jako ten, dla
którego prawda staje się wartością nadrzędną, celem zaś jest naukowy opis i
uchwycenie panującego w świecie porządku. Strukturalizm dzieli zjawiska na
konstytutywne i pochodne, przyznając palmę pierwszeństwa temu, co nadrzędne,
centralne, podstawowe, na marginesie umieszczając to, co powierzchowne, chaotyczne, zamazane. Dążąc do spójności, strukturalizm buduje rzeczywistość
wieczną i niezmienną20. Według Henry’ego Giroux, modernizm wyrażać się ma
w idei postępu, ufności w dobrodziejstwa nauki i technologii, w pragmatyzmie,
kulcie działania i sukcesu. Strukturalizm zasadza się ponadto na linearności,
scjentyzmie, technokratyzmie, nad którymi góruje rozum. Ten ostatni postrzegany jest jako ponadczasowy, autonomiczny, uniwersalny. Ów kult rozumu w
17

Zob. M. Featherstone, Postmodernizm i estetyzacja życia codziennego, [w:] R. Nycz (red.),
Postmodernizm. Antologia przekładów, Wydawnictwo Baran i Suszyński, Kraków 1997.
18
Zob. R. Geisler, op. cit.
19
Ibidem, s. 39.
20
A. Szahaj, Teksty na wolności (strukturalizm – poststrukturalizm – postmodernizm),
[w:] T. Kostyrko (red.). op. cit., s. 167-168.
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świetle strukturalizmu winien przejawiać się w działaniach jednostek, a głównie
w odpowiedzialności za popełniane czyny. Takie założenie popycha tym samym
modernizm do walki o ideały równości, wolności, sprawiedliwości (tak zwany
modernizm polityczny)21. Świat widziany przez pryzmat modernizmu zdaje się
stały, uporządkowany, bezpieczny. Jaką rzeczywistość oferuje nam poststrukturalizm i oparty na nim postmodernizm?
Poststrukturalizm nie wierzy w powszechną, obowiązującą prawdę, głosząc
tym samym wielość prawd. Co się z tym wiąże, rezygnuje z ideału naukowości,
w jego miejsce lokując ekspresję oraz swobodną twórczość. W miejsce modernistycznego odkrywania znaczeń i relacji, umieszcza ich tworzenie. Zaprzecza
istnieniu modernistycznego ładu, neguje dychotomie, odwraca hierarchie, „czyni
ważnym to, co modernizm umieszczał na marginesach”22. Świat postmodernistyczny jawi się zatem jako zmienny, nieprzewidywalny, chaotyczny.
Strukturalizm i poststrukturalizm tworzą fundamenty diametralnie różnej
rzeczywistości. Celowości działań po stronie modernizmu przeciwstawia się sam
akt uczestniczenia jako nadrzędnej wartości w relacjach między podmiotami.
Odpowiednikiem modernistycznego projektu staje się przypadek rządzący postmodernistyczną rzeczywistością. Modernistycznej spójności przeciwstawia się
dekonstrukcję, hierarchii – anarchię, syntezie – antytezę, obecności – nieobecność, centralizacji – rozproszenie. Interpretacja zostaje zastąpiona przez reinterpretację, determinizm przez indeterminizm, transcendencja przez immanencję,
metafizyka przez ironię. Miejsce wielkich narracji w modernizmie zajmują małe
narracje postmodernistyczne23.
Czy możliwym jest, by wyżej scharakteryzowane nurty miały punkty styczne? M. Kempny sądzi, iż „modernizm i postmodernizm nie są określeniami zjawisk całkowicie od siebie wzajemnie odizolowanych”24. Andrzej Szahaj określa
postmodernizm jako „idący wprawdzie po modernizmie, ale jednak w nim ufundowany”25. Takie umiejscowienie postmodernizmu powoduje zaś, iż ten niejako
dziedziczy pewną spuściznę po swoim poprzedniku. W centrum jego rozważań
lokuje się tym samym charakterystyczny także dla modernizmu pantekstualizm
(przekonanie o tekstowym charakterze rzeczywistości), postrzeganie języka i
jego konstytutywnej roli w ludzkim świecie, odrzucenie podmiotu jako „nośnika
autonomicznych władz duchowych” oraz przekonanie o tworzeniu znaczeń poprzez odnoszenie ich do siebie26. A. Szahaj ryzykuje wręcz tezę, iż postmodernizm pozostaje w „okowach modernistycznego modelu myślenia”, zaś to, co go
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tam lokuje związane ma być z postmodernistyczną dekonstrukcją i jej roszczeniem do dominacji27.
4. Być czy bywać?, czyli filozoficzna wykładnia postmodernizmu
Niektórzy teoretycy podkreślają ogromną rolę, jaką odegrać ma postmodernizm w dziejach filozofii. Jerzy Giedymin przewiduje, iż „tak zwany postmodernizm lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, podobnie jak neopozytywizm
późnych lat dwudziestych i trzydziestych, zapowiada rewolucję w filozofii: odrzucenie filozofii tradycyjnej i przyjęcie nowej, postfilozoficznej filozofii, opartej
na indywidualizmie, rozmaitości i wolności (…)”28. W czym miałaby zawierać
się istota tak rozumianego postmodernizmu?
Postmodernizm uderza w zastany porządek świata. Sugeruje, że wszystko, co
do tej pory jawiło się jako prawda, obiektywność, rozum, wiedza, jest w rzeczywistości rezultatem szczególnych form władzy społecznej i sposobów reprezentacji świata29. Postmoderniści odrzucają przy tym ideę głoszącą, iż nauka jest
pośrednikiem prawdy30. Według J. F. Lyotarda „(…) rolą najnowszej nauki traktowanej jako system otwarty jest poszukiwanie argumentów wskazujących, dlaczego nie możemy w sposób pewny niczego wiedzieć”31. Postmodernizm kwestionuje tym samym wizję nauki modernistycznej, opierając się na pluralizmie
metodologicznym i teoretycznym oraz podważając zasady postępowania badawczego32. Myślenie postmodernistyczne odrzuca fundamentalną rolę wiedzy i
wiary na rzecz dekonstrukcji rzeczywistości. Neguje tradycję, krytykuje antropocentryzm, podważa istnienie autorytetów. Fundamentem myślenia postmodernistycznego staje się zasada braku zasad. W centrum postmodernistycznych rozważań lokuje się pluralizm, z którego wynika brak standardów, uniwersalnych wartości, innymi słowy – brak fundamentów. Efektem pluralizmu jest także fragmentaryzm oraz doświadczanie nieładu, które to z jednej strony prowadzi do
poczucia bezsensowności, z drugiej zaś gwarantuje dowolność wyborów. Postmodernistycznej wolności absolutnej towarzyszy przypadkowość oraz oderwanie
od przeszłości i przyszłości. Zakwestionowane stają się modernistyczne arche,
telos, jak i środek. Postmodernizm, opowiadając się za koncepcja chaosmosu,
zrywa z myślą strukturalistyczną oraz odrzuca ciągłość i hierarchię. W ich miejsce wprowadza relatywizm. Kwestionuje istnienie prawdy absolutnej, przyznając
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rację bytu tylko prawdom subiektywnym33. Filozoficzny postmodernizm, rozumiany w wersji dogmatyczno-opisowej, odrzuca tradycję filozoficzną poszukującą prawdziwego obrazu świata i wartości absolutnych. Odrzuca wszelkie filozoficzne próby odwoływania się do wielkich narracji wypływających z koncepcji
praw historii, podmiotu myślącego, natury czy religii. Opowiada się za immanentyzmem, czyli immanentnym charakterem kryteriów wobec kultury, języka,
światopoglądu. Akcentuje tekstualizm związany z wszechobecnością języka w
życiu ludzkim.
5. Prawda ma wiele masek (?), czyli postmodernizm w centrum krytyki
Postmodernizmowi zarzuca się wiele. Wśród jego grzechów głównych wymienia się doprowadzenie socjalizacji do stanu amorficzności poprzez rozmywanie wartości, idei i autorytetów. Oskarża się go o zacieranie granic pomiędzy
dobrem i złem34, o niepewność oraz relatywizm35. Krytycy zauważają, iż postmodernistyczny relatywizm w jego skrajnej postaci może prowadzić do nihilizmu36. Zakwestionowanie istnienia pewnej wiedzy może bowiem pchnąć jednostkę w kierunku porzucenia wartości, w ich miejsce pozostawiając pustkę.
Odrzucenie kartezjańsko-newtonowskiej wizji świata, a zatem racjonalności i
prostoty, zdaniem niektórych buduje świat przesycony chwiejnością, ulotnością,
nieprzewidywalnością, złożonością, a nawet sprzecznością37. Fredric Jameson
łączy postmodernizm z konsumpcjonizmem, światem obrazkowym, zerwaniem
ciągłości czasowej na rzecz prymatu teraźniejszości38. S. Morawski zarzuca
postmodernizmowi doprowadzenie do zaniku trwałych więzi społecznych. Neguje ponadto postmodernistyczne postrzeganie rozumu w kategoriach środka do
odnoszenia korzyści39. Według krytyków, społeczeństwo postmodernistyczne
cechuje hedonizm. Towarzyszyć mu mają zatracanie wrażliwości oraz gwałtowne stany emocjonalne. Krytyce podlega także świat pozbawiony wspólnego fundamentu, zagrażający elementarnym zachowaniom społecznym 40. Wobec powyższych zarzutów, nie dziwi fakt, iż niektórzy postrzegają postmodernizm jako
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„hydrogłowy, pozbawiony organizującego środka twór, obszar, po którym się
włóczymy, obijając się o niezliczone lustrzane powierzchnie (…)”41.
Nie mniej ważną kwestią w kontekście niniejszych rozważań jest to jak
postmodernizm rozumie prawdę? Postmoderniści głoszą istnienie wielu prawd,
prawd subiektywnych, względnych. Odrzucają oni tym samym klasyczną definicję, zgodnie z którą prawda rozumiana jest jako zgodność treści sądu i rzeczywistości42. W założeniach postmodernizmu obecny jest duch sofistów, którzy
twierdzili, że nie ma prawdy powszechnej, za to są prawdy lepsze i gorsze, definiowane w zależności od poziomu ich użyteczności. W efekcie, obserwujemy
współcześnie „znaczne obniżenie prawdy w skali wartości”43. W miejsce tej
ostatniej pojawiła się subiektywistyczna interpretacja osądu moralnego, która to
„doprowadziła do zaniku wymogu prawdy i zastąpienia jej kryterium szczerości,
autentyczności, zgody z samym sobą (…)”44. Prawda absolutna, także prawda
jako wartość moralna są tym samym przez postmodernizm podważane i sprowadzane do historyczno-społecznych konstruktów uzasadniających najczęściej
zbiorowe interesy, osadzając prawdę w określonym miejscu i czasie.
Naiwnym byłoby bezkrytyczne przyjmowanie każdej teorii. Krytyka jest
nieodzownym towarzyszem nauki. Rodzi się jednak pytanie, dlaczego krytyka
postmodernizmu przybiera taką siłę? Jak twierdzi Lech Witkowski, negatywny
odbiór postmodernizmu może być efektem nostalgii za prostotą, spójnością i
przejrzystością, która „trawi współczesną umysłowość z tym większą siłą, im
bardziej naoczne stają się symptomy nieodwracalnego skomplikowania świata
(…)”45.. Czy jest to jednak kwestia nostalgii? Z jednej strony mamy zatem mozaikowy świat postmodernizmu, w którym każdy jest sobie przysłowiowym sterem, żeglarzem i okrętem. Na drugiej stronie szali spoczywa wielowiekowy dorobek ludzkości, uświęcony tradycją, wiarą, uznanym zbiorem norm, wartości –
spoiwem, które pozwala rozwijać się i jednocześnie pozostać razem. Po tej stronie mieści się także wychowanie, centralne pojęcie w obrębie pedagogiki. Jakie
relacje łączą pedagogikę z postmodernizmem? Czy postmoderniści zrywają z
dorobkiem wielkich pedagogów traktując ich koncepcje jako wielkie narracje,
służące określonym prawdom? A może odwołują się do pedagogicznej spuścizny, jedynie nieznacznie ją modyfikując?
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6. Pedagogika w zagrożeniu, czyli postmodernizm i jego reperkusje pedagogiczne
Na horyzoncie pedagogicznych rozważań nie brak głosów wyrażających
sprzeciw wobec myśli postmodernistycznej. Nierzadko przybierają one radykalną
postać, oskarżając nowy nurt o pozbawienie pedagogiki jej rdzenia. Dyskusja,
jaka jest udziałem współczesnych teoretyków oraz emocje, jakie ona sama wywołuje zdają się być uzasadnione. Postmodernizm lokuje pedagogikę wobec
świata będącego pascalowskim kręgiem, którego środek jest wszędzie a obwód
nigdzie. Tymczasem pedagogika jest nauką, której przedmiot stanowi przecież
„sprawa praktycznej pedagogii wszelkiego rodzaju, czyli wychowawczego prowadzenia dzieci, młodzieży oraz oddziaływania na rozwój ludzi dorosłych”46, zaś
samo wychowanie rozumiane jest jako „społecznie uznany system działań pokoleń starszych na dorastające celem pokierowania ich wszechstronnym rozwojem
dla przygotowania według określonego ideału nowego człowieka do przyszłego
życia”. 47 W obu definicjach silny akcent zostaje położony na tak zwany agos, a
więc ten składnik wychowania, który umożliwia prowadzenie wychowanka
wzwyż a zasadza się na autorytecie wychowawcy. Postmodernizm wydaje się w
swoich założeniach odmawiać racji istnienia temu ostatniemu. W myśl postmodernistycznej wizji nauczyciel, wychowawca, pedagog ma porzucić postawę
„oświeconego władcy”, któremu dana jest mądrość oraz prawda. Postmodernistyczny przełom ma na jego miejsce wprowadzić pedagoga zapraszającego
ucznia do wspólnego poszukiwania dróg prowadzących przez krętą rzeczywistość. Nie można oprzeć się wrażeniu, iż postmodernizm odbiera dorosłemu,
także dorosłemu – profesjonaliście, jego dotychczasową możliwość dzielenia się
z młodszym pokoleniem własną wiedzą i doświadczeniem. W konsekwencji,
autorytet wydaje się nie funkcjonować w postmodernistycznej rzeczywistości
(postmodernizm wydaje się szczególnie podważać kryterium kwalifikacji, na
którym to zasadza się autorytet naukowy i moralny48). Biorąc zaś pod uwagę, iż
każde działanie wychowawcze powinno łączyć w sobie zarówno proces personalizacji (rozwoju osobowości), jak i socjalizacji (społecznego przystosowania) 49,
postmodernizm wydaje się podważać nie tylko dotychczasowe działania pedagogów, ale i zasadność samego wychowania. Każda forma działania pedagogicznego może być bowiem odczytana przez postmodernistów, jak pisze Zbyszko Melosik, jako dążenie do dominacji.
Wydaje się, iż nie po drodze zarówno pedagogice, jak i postmodernizmowi z
jeszcze jednego i chyba najważniejszego powodu. W Encyklopedii pedagogicznej XXI wieku, pod hasłem prawda czytamy, iż bez dążenia do niej nie można w
46
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ogóle uprawiać żadnej nauki50. W tej samej pozycji czytamy dalej, iż pedagogika
opiera się na prawdzie i jej poszukiwaniu51. Pedagogice zatem jest bliżej do
prawdy absolutnej aniżeli subiektywnej. Dodatkowo, prawda jest dla pedagogiki
jako nauki mocno zakorzenionej w praktyce nieodzowna.
Refleksja zamiast zakończenia
Rzeczywistość widziana przez pryzmat postmodernizmu kusi migotliwym
blaskiem. Owa mozaika barw może z łatwością omamić widza. Postmoderniści
ukazują świat różnorodny, jednocześnie z owej różnorodności czyniąc podstawowe kryterium funkcjonowania i odczytywania świata. Nie można oprzeć się
wrażeniu, że kryterium to staje się swoistym orężem w rękach postmodernistów,
orężem w walce z wszystkim co nosi znamiona uniwersalności – prawdą, tradycją, wychowaniem, kulturą. Tymczasem te ostatnie są niczym spoiwo, umożliwiając wyjście poza to co jednostkowe, prywatne, wewnętrzne. Są gwarantem
współbycia i współodczuwania.
Streszczenie
Ryszard Kapuściński opisuje współczesność jako „świat, który potencjalnie
wiele daje, ale i wiele wymaga, w którym próba łatwego chodzenia na skróty jest
często drogą donikąd”. Społeczeństwo trzeciej fali wydaje się znajdować na progu drzwi, za którymi rozpościera się jakże odmienny od dotychczasowego świat.
Określić go można jako pulsujący, zmienny, nieprzewidywalny. Niektórzy są
zdania, iż w takim świecie nauka chyba nie może być tym samym, czym była
jeszcze pięćdziesiąt lat temu. W odpowiedzi na powyższe, na horyzoncie współczesnych kierunków pojawił się postmodernizm. Jak twierdzą niektórzy, postmodernizm działa w służbie teoretycznej tolerancji. Uprawomocniając różnorodność teorii i akcentując ich cząstkowy charakter, daje on podwaliny dialogowi
interdyskursywnemu. Jak pisze Zbyszko Melosik, „odmienność nie jest już grzechem pierworodnym, lecz wyrazem bogactwa społeczeństwa, w którym żyjemy”.
W kontekście niniejszych założeń rodzi się pytanie o miejsce prawdy we współczesnym świecie. Czy postmodernizm nie kreuje w tym względzie swoistej przestrzeni chaosu? Czy nie buduje swoistej Wieży Babel? Czy w postmodernistycznej rzeczywistości jest miejsce na wychowanie? Czy pedagogika ma w niej rację
bytu? Niniejszy artykuł ma na celu uzyskanie odpowiedzi na powyższe pytania.
Abstract
Ryszard Kapuścinski describes modernity as "a world that potentially gives a
lot, but also requires a lot, in which an attempt to walk shortcuts is often a road to
nowhere”. The third wave society seems to be on the threshold of the door, behind which stretches a world how different from the current one. It can be de50
51

220

T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t.4., Żak, Warszawa 2005, s. 873.
Ibidem, s. 873.

scribed as a pulsating variable, unpredictable one. Some are of the opinion that
"in this world science can’t be the same as what it was fifty years ago”. In response to this, on the horizon of contemporary trends postmodernism has appeared. As some say, postmodernism operates in the service of theoretical tolerance. Validating a variety of theories and emphasizing their fragmentary nature,
gives the foundation for a dialogue among discourses. Zbyszko Melosik writes,
"diversity is no longer the original sin, but an expression of the wealth of the
society in which we live”. In the context of these assumptions raises the question
of the place of truth in the modern world. Does not postmodernism create in this
regard a specific area of chaos? ? Does not build the Tower of Babel? Is there a
place for education in the postmodern reality? Does education have its justification? This article aims to give answers to the above questions.
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Magdalena Jankowska (UWM)
„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego, nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje”
I List do Koryntian
Hymn o miłości

Usta otwarte – serce zamknięte
1. Rodzina jako system
„Rodzina jest najmniejszą grupą społeczną, na której opiera się całe społeczeństwo1” – tak rozumiał rodzinę August Comte. W podobny sposób postrzegał
rodzinę francuski organizator badań społecznych, Ferdynand Le Play, „uznał za
podstawowy fakt w strukturze społeczeństwa właśnie rodzinę. W niej bowiem,
jak w soczewce skupiają się procesy i zjawiska życia społecznego” 2. Ta najmniejsza komórka społeczna oddziałuje na dziecko od chwili urodzenia i stymuluje jego rozwój we wszystkich sferach osobowości. Tak, więc rodzina to „podstawowa grupa społeczna złożona z rodziców i ich dzieci, którą cechuje: więź
formalna, wspólnota materialna i mieszkaniowa, oraz określony zespół funkcji” 3.
Rodzina ujmowana bywa również jako: instytucja, grupa społeczna, środowisko
wychowawcze, a przede wszystkim jako system4. Jeśli rozpatrywane są doświadczenia osobiste człowieka w środowisku rodzinnym najbardziej zasadne wydaje
się definiowanie rodziny jako systemu, w którym członkowie rodziny stanowią
wzajemny układ odniesienia, są źródłem wzorów zachowań , postaw oraz informacji o hierarchii wartości i systemie aksjo-normatywnym całego społeczeństwa5. Każdy system rodzinny składa się z kilku pierwotnych podsystemów: subsystem małżeński, rodzicielski i rodzeństwa, a ich zadania są wzajemnie od siebie zależne. O jakości życia rodzinnego i małżeńskiego decyduje stopień zaanga-
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T. Pilch, I. Lepalczyk, Pedagogika społeczna, Warszawa 1995, s.137.
B. Suchodolski (red.), Pedagogika. Podręcznik dla kandydatów na nauczycieli, Warszawa 1970, s.178.
3
W. Szewczuk, Słownik psychologiczny, Warszawa 1979, s. 251.
4
T. Rostowska, Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia, Kraków 2008, s. 42.
5
M. Tyszkowa, Jednostka a rodzina: interakcja, stosunki, rozwój [w:] M. Przetacznik –
Gierowska, M. Tyszkowa, Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa 1996, s. 124-150.
2
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żowania poszczególnych członków tego systemu czyli rodziny6. Sprawne funkcjonowanie systemu zależy od procesów równoważących dwie tendencje w relacjach między elementami systemu ( tendencje do stałości trwałości oraz tendencje do zmian). Dlatego tak ważne jest osiągnięcie homeostazy rodzinnej 7, którą
cechuje zespół zachowania równowagi i stałości we wzajemnych relacjach
członków rodziny oraz dążenie do równowagi w sposób pośredni i bezpośredni.
W domu rodzinnym dziecko zdobywa pierwsze doświadczenia związane z
otaczającym go światem, poznaje normy i wzory zachowań, uczy się reakcji
emocjonalnych w różnych sytuacjach, także trudnych i stwarzających poczucie
zagrożenia. Niekorzystne doświadczenia dziecka mogą wzbudzać w nim reakcje
lękowe, stąd rolą opiekunów jest ukształtowanie właściwych wzorów działania,
aby zminimalizować pojawiające się negatywne emocje i uczucia.
W konsekwencji wszechobecnego konsumpcjonizmu, zaangażowania w wykonywane czynności zawodowe oraz systemy motywacyjne przedsiębiorstw,
praca coraz częściej stoi na czele w systemie wartości. System wartości rodziny
pochodzenia ma kształtujący wpływ na wszystkie etapy życia młodego człowieka oraz na jego prawidłowe funkcjonowanie w danym społeczeństwie, dodatkowym czynnikiem warunkującym prawidłowość przyjmowania i pełnienia ról
społecznych jest zgodność systemu wartości przyjętego przez jednostkę z systemem aksjo-normatywnym danego społeczeństwa8. Etap tworzenia własnego
systemu wartości rozpoczyna się w domu rodzinnym, gdzie dziecko zapoznaje
się z systemem wartości rodziców, a zgodnie z badaniami Michała Grygielskiego9, dziecko częściej przyjmuje światopogląd matki 10. Dlatego też można wnioskować, że bardzo istotną kwestią w życiu każdego człowieka jest relacja z matką, sposób komunikacji oraz sposoby otrzymywania wsparcia, jak również odczuwanie miłości (bycia kochanym).
2. Przystań w świecie bez serca11
Rodzina jest miejscem bezpiecznym, jest azylem – tak przyzwyczailiśmy się
myśleć, zwłaszcza w Polsce. Na łonie rodziny czekają nas intymne przyjemności
płynące z obcowania z żoną, mężem i dziećmi. Sądzimy, że życie rodzinne powinno być idyllą12. James S. Coleman13 zauważył, że współczesna rodzina niszczeje,
6

T. Rostowska, Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia, Kraków 2008, s. 45.
E. Thelen, L. Smith, Dynamic systems. Theories [w:] W. Damon (red.) Handbook of
Child Psychology, New York 1998, s. 563-634.
8
E. Marynowicz – Hetka., Pedagogika Społeczna. Podręcznik Akademicki, t. 1, Warszawa 2009, s. 449.
9
M. Grygielski., Style komunikacji rodzicielskiej a identyfikacja dzieci z rodzicami,
Lublin 1999, s. 130-131.
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M. Jankowska, Pracoholizm rzeczywisty problem zakorzeniony w kulturze, w druku.
11
C. Lasch, Haven In a Heartless Word: The Family Besieged, New York 1977.
12
W. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie., Warszawa
2010, s. 365.
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jest coraz mniej skuteczna. Rodzina w tradycyjnym kształcie to organizacja pierwotna niespełniająca już należycie swoich funkcji (między innymi nie wychowuje
dzieci jak należy). Rodzicom nie zależy na dzieciach, tylko na dobrach materialnych („biegną do pracy i siedzą w niej cały dzień”14), a dziecko odbierane jest
przez nich jako ciężar, jako przeszkoda w zabawie, w zajęciach zawodowych, towarzyskich, w rozrywkach15. Brak odpowiedzialności i egoistyczne zachowanie
ma znaczący wpływ na rozwój emocjonalny oraz przezwyciężanie kolejnych kryzysów osobowości16. Na okres dziecięcy przypadają kryzysy, które w przyjaznych
warunkach owocują kształtowaniem się podstawowej ufności oraz poczucia autonomii jak również inicjatywy. W okresie wczesnego dzieciństwa mają one miejsce
w środowisku rodzinnym. Kolejne kryzysy przypadają na czas późnego dzieciństwa, młodości i dojrzałości, kiedy to jednostka wkracza w szersze środowisko nie
tylko rodzinne, ale także rówieśnicze i szkolne. W tym trudnym momencie dziecko
oczekuje wsparcia ze strony najbliższych. Rodzina powinna być systemem wsparcia szerszym niż pojedynczy związek czy też grupa rówieśników. Powinna stanowić stałe i ewoluujące środowisko. Wynika to z różnorodności postaw i opinii
członków rodziny, ale jednocześnie rodzina jest również przestrzenią wspólną,
funkcjonującą według wypracowanych reguł, utrzymywaniu i rozwijaniu tradycji.
Ta najmniejsza komórka społeczna posiada tożsamość zbiorową opartą na wzajemnych relacjach oraz silnej więzi uczuciowej.
Miłość rodziców jest najistotniejszym czynnikiem prawidłowego emocjonalnego rozwoju dziecka, ale miłość do dziecka powinna być rozumna. Rodzice
zobowiązani są pamiętać, że ich zadaniem jest prowadzenie i kierowanie rozwojem dziecka dzięki wskazywaniu obowiązków wobec samego siebie, rodziny
oraz otaczającego środowiska17. Dziecko silnie odczuwa atmosferę rodziny i
uczucia, jakimi jest w niej darzone. Oddziaływanie rodziny w najwcześniejszym
okresie życia dziecka zostawia w jego psychice ślad, znamię, kształtuje na zawsze w jego duszy wzorzec moralny18. Czynnikiem stale i decydująco oddziałującym w rodzinie na dziecko jest więc miłość rodzicielska, a zwłaszcza głęboko
uczuciowa więź z matką, która trwa przez całe życie 19. Dlatego, też jednym z
najważniejszych źródeł wsparcia jest wsparcie rodzinne, obejmujące współmał-
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J. S. Coleman, Racjonalna rekonstrukcja społeczeństwa, Studia Socjologiczne 1993
nr 1, s. 7-28.
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W. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie., Warszawa
2010, s. 364.
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O. Lipkowski, Resocjalizacja, Warszawa 1980, s.39.
16
W. Sztander, Dobra rodzina., Charaktery 2004, nr 12, s.20
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O. Lipkowski, Resocjalizacja, Warszawa 1980, s. 97.
18
A. Manowski, Wpływ więzi rodzinnych na proces wychowania, s. 1 http://
www.zs1.ostowmaz.com
19
Z. Zaborowski, Rodzina jako grupa społeczno- wychowawcza, Warszawa 1980, s. 59.
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żonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo oraz dalszych krewnych20. Podstawowym
celem wsparcia najbliższego otoczenia jest zmniejszenie stresu i towarzyszenie
osobie wspieranej, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, dawanie nadziei na
przezwyciężenie trudności i rozwiązanie problemu21. Jest to wsparcie emocjonalne, które wiąże się najczęściej z szacunkiem, pełną komunikacją i życzliwą ekspresją wobec osoby wspieranej. Celem takich zachowań jest stworzenie atmosfery poczucia bezpieczeństwa, przynależności do grupy społecznej jaką jest rodzina oraz podniesienie samooceny dziecka. W powyższych warunkach osoby przeżywające sytuację trudną mogą uwolnić się od napięć, niepokojów oraz bez obaw
ujawnić przyczynę swojego złego samopoczucia. Niestety zauważalny jest obecnie spadek tego rodzaju wsparcia wobec dziecka. Z przeprowadzonych w grupie
gimnazjalistów wywiadów wynika, że nie dzielą się oni swoimi troskami z najbliższymi. 22 „nie ma sensu”, „starzy mają swoje sprawy”, „matki i tak nie obchodzi co robię, ważna jest szkoła – oceny”23 – przytoczone wypowiedzi sugerują, że młodzież nie ma wystarczającego poczucia bezpieczeństwa w środowisku
rodzinnym. Pomimo takich niedoborów adolescenci chcą uczestniczyć w życiu
społecznym i wykazują wiele zaangażowania w tym zakresie. Zbyt dalekim
wnioskiem byłoby stwierdzenie, że dzięki pomocy innym badani dowartościowują siebie i wzmacniają własną samoocenę.
Osoby doświadczające silnego stresu, a jednocześnie uzyskujące niewielkie
wsparcie są narażone na niekorzystne konsekwencje w zakresie zdrowia psychicznego oraz fizycznego. U dziecka w wieku szkolnym stres pojawia się w
chwili niekorzystnych porównań z jedną z pierwszych grup rówieśniczych – w
wieku wczesnoszkolnym. Jedną z najczęściej wskazywanych przyczyn niepowodzeń szkolnych tkwiących po stronie rodziny jest jej dysfunkcjonalność bądź
dezorganizacja rodziny jako środowiska wychowawczego poprzez patologiczne
zachowania w rodzinie prowadzące do uwarunkowywania okazywania uczuć
(alkoholizm, pracoholizm, inne uzależnienia) oraz modelowanie patologicznych
wzorów zachowań w środowisku rodzinnym. Dlatego doświadczane na polu
szkolnym niepowodzenia zakłócają procesy przystosowawcze zachodzące u
dziecka, zarówno w wymiarze indywidualnym jak i społecznym. Natomiast w
przypadku niewystarczającego wsparcia ze strony rodziny doświadczają one

20

M. Cunningham, A. Barbee, Social Support, [w:] C. Hendrick, S. Hendrick (red.)
Close Relationships, Thousand Oaks 2000, s. 273-286.
21
H. Sęk, R. Cieślak, Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła
wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne [w:] H. Sęk, R. Cieślak (red.) Wsparcie społeczne, stres, zdrowie, Warszawa 2006, s. 11-28.
22
Badania własne, rok 2012, „Motywacje gimnazjalistów –wolontariuszy”, N=30,
wywiad narracyjny częściowo ustrukturyzowany.
23
Cytaty wypowiedzi gimnazjalistów, badania własne, rok 2012 „Motywacje gimnazjalistów – wolontariuszy”.
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destrukcyjnego stresu powodującego niekorzystne zmiany w sferze 24: samooceny, rozumianej jako struktura regulująca funkcjonowanie dziecka, pozycji społecznej w klasie szkolnej, rozumianej jako efekt jakości relacji dziecka z rówieśnikami i dorosłymi oraz zachowania dziecka25. Poziom samooceny jest wynikiem dwóch wewnętrznych ocen, osądów. Po pierwsze dziecko doświadcza dysonansu pomiędzy tym, kim chciałoby być (bądź myśli, że powinno być tzw. „Ja
idealne”), a tym kim myśli że jest. Im większa jest ta dysproporcja, tym niższa
samoocena.26 Dlatego też komentarze zachowania dziecka odnoszące się bezpośrednio do niego pogłębia negatywny obraz siebie.
Struktura systemu rodzinnego i jego funkcjonowanie mają znaczący wpływ
na kształtowanie wizerunku własnej osoby, swojego miejsca w społeczności i
wizji otaczającego świata, przez adolescenta. Z tego względu relacje rodziców z
dorastającymi dziećmi powinny przejść modyfikację. Niestety ustalenie nowego
ładu w rodzinie jest trudne dla obu stron. Wielopokoleniowa transmisja wzorów
relacji i przekonań, nie uwzględnia dynamicznego procesu rozwoju rodziny oraz
zmian dokonujących się poza układem rodzinnym (w kulturze, społeczeństwie,
obyczajowości). Źródeł zaburzeń można szukać w szeroko rozumianym komunikowaniu się między członkami rodziny. Rodzice oczekują określonych zachowań
nastolatków chcąc ich ustrzec przed zagrożeniami oraz przez brak akceptacji
niezależności i indywidualności nastolatka. Czasem zdarza się sytuacja, w której
rodzice nie potrafią rozmawiać i sami cierpią na deficyt dobrych, zdrowych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Tym samym, chcąc chronić swoje
dzieci, przekazują im własne strategie z dużym dystansem i dezaprobatą przyjmują nowe oryginalne, zbyt śmiałe pomysły młodych27. Natomiast podstawowe
zasady przywracania prawidłowych relacji w rodzinie adolescenta powinny zapewniać mu swobodę komentowania28 i spontanicznego wypowiadania się odnośnie zaobserwowanych zjawisk. Badania Joanny Ostrouch – Kamińskiej29 dotyczące relacji między matkami a córkami potwierdzają powyższe rozważania. W
budowaniu przez młodzież własnej tożsamości podstawowe znaczenie ma przyzwolenie dorosłych na autonomię nastolatków, eksperymentowanie i uczenie się
24
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Gdańsk 2005, s. 332.
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na własnych błędach. Społeczna zgoda na eksplorację, kreatywność i samodzielność młodzieży jest niezwykle cenna oraz niezbędna w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o to kim jestem i dokąd zmierzam. W żmudnym procesie formowania tożsamości efektem jest jej konsolidacja czyli uformowanie tzw. tożsamości osiągniętej.30 Jednocześnie dla podjęcia zadań okresu dorosłości konieczne
jest osiągnięcie tożsamości społecznej związanej ze strukturą My31.
Podsumowanie
Z badań Centrum Badania Opinii Społecznej32 wynika, że coraz częściej
spotykamy się z rodziną i przyjaciółmi, a co za tym idzie podtrzymujemy
pozytywne relacje wewnątrzrodzinne. Badania te nie dotyczyły jednak przyczyn
takich zachowań. Jednym z najważniejszych typów wsparcia społecznego jest
wsparcie emocjonalne polegające na przekazywaniu w toku interakcji emocji
pozytywnych, uspokajających, będących wyrazem troski, pozytywnego stosunku
do osoby wspieranej, któremu towarzyszą uczucia miłości, opieki, zaufania,
troski, zrozumienia i zaangażowania33.
Determinizm wychowawczy jest uwarunkowany czynnikami zewnętrznymi
utrwalonymi w kulturze oraz przekazany w transmisji międzypokoleniowej.
Przemiany w obrębie rozwoju gospodarczego i organizacji życia społecznego oraz
wychowawczego powinny mieć na uwadze złagodzenie rażącego dystansu między
elitarną grupą osób zamożnych a dużymi grupami społecznymi żyjącymi w
ubóstwie. Negatywnymi skutkami wsparcia społecznego są system wychowania oraz
postawy rodzicielskie zamodelowane i przeniesione z rodzin pochodzenia
współmałżonków. Nie pozwalają one osobie wspieranej (dziecku, nastolatkowi) na
rozwijanie własnych zasobów, które byłyby pomocne w rozwiązywaniu problemów
i skutecznym radzeniu sobie z sytuacją trudną. Tego rodzaju postawy ujawniają
rodzice, którzy chronią dziecko przed stresem i utrudniają mu tym samym
wykształcenie własnych, odpowiednich strategii radzenia sobie z problemem.
Dziecko, wobec którego rodzice są skrajnie nadopiekuńczy, niekonsekwentni czy
zbyt liberalni, często nie potrafi sobie radzić z trudnościami, a w sytuacji trudnej
przyjmuje postawę bierną, wyczekującą czy też ucieka się do manipulacyjnych form
zachowania, opartych na żądaniach, wymuszaniu, a nawet agresji, szczególnie
wtedy, gdy jego subiektywne potrzeby nie są zaspokajane34. Takie postępowanie
30
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32
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (278), 4–11 lipca 2013 roku, reprezentatywna próba losowa dorosłych mieszkańców Polski (N=1005) www.cbos.pl
33
T. Rostowska, Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia, Kraków 2008, s. 59.
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może być przyczyną ukształtowania się w młodym człowieku wyuczonej
bezradności, gdyż osoby wyręczane z własnych problemów przejawiają postawę
bierną wobec sytuacji problemowej. Postawa ta wynika z braku konieczności
wcześniejszego osobistego zaangażowania. Tak więc w kontekście przedstawionych
powyżej przesłanek można stwierdzić, że wsparcie społeczne może wywołać
również negatywne konsekwencje35. Podsumowując należy stwierdzić, że jedynie
rozumne wsparcie sprzyja rozwojowi oraz właściwej adaptacji jednostki do sytuacji
trudnej. Jednakże przy udzielaniu pomocy, wsparcia osobom potrzebującym,
powinno brać się pod uwagę różnice indywidualne jednostek wspieranych, przede
wszystkim wiek, płeć, typ afektywności, ich postawy, wartości, jak również
specyfikę sytuacji, będącej moderatorem zachowań wszystkich uczestników danej
sytuacji ( zarówno osoby udzielające wsparcia, jak i je otrzymujący)36. Propozycje w
zakresie redukowania patologicznych zjawisk związanych z procesem wychowania
powinny mieć charakter systemowy, gdzie człowiek będzie podstawowym punktem
odniesienia ze względu na indywidualne potrzeby, możliwości i ograniczenia37.
Należy również zwrócić uwagę na zasoby jednostki jak i zbiorowości czyli układu
wzajemnych zależności poszczególnych członków rodziny.
Streszczenie
Podobnie jak inne obszary życia współczesnego człowieka, tak i rodzina uległa
wyraźnym zmianom na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, w porównaniu ze stanem
z końca ubiegłego stulecia. Zgodnie z obowiązującym kodeksem rodzinnym w Polsce nadal podstawę rodziny stanowi małżeństwo mężczyzny i kobiety, choć coraz
częściej jest to niesformalizowany związek dwóch osób obojga płci. Celem poniższego tekstu jest przybliżenie funkcjonowania rodziny pojmowanej jako system.
Autorka zwróciła uwagę na odmienność zachowań przejawianych przez rodziców
współczesnego świata zaabsorbowanych dążeniem do osiągnięcia określonej pozycji
społecznej, ekonomicznej. Okazywanie miłości jest coraz częściej warunkowane
przez rodziców, opiekunów co ma wpływ na rozwój osobisty i społeczny młodego
pokolenia. Podstawą funkcjonowania każdego człowieka jest przyjęty system wartości zakorzenionych w kulturze i przekazywany w transmisji pokoleniowej. Autorka
nakreśla problem uzależniania okazywania miłości rodzicielskiej od spełnienia określonych wymagań, co skłania do głębszej analizy tego zjawiska. Tekst zarysowuje
problem okazywania emocji i uczuć w dzisiejszym świecie, co może stanowić podstawę do dalszych pogłębionych badań oraz rozważań w tym zakresie. Dodatkowo
autorka porusza kwestie wsparcia rodzinnego z uwzględnieniem również aspektów
wpływających negatywnie na rozwój dzieci, młodzieży, jednostki społecznej oraz jej
osobowości.
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Summary
Mouth open – heart closed
The purpose of this text is to bring the functioning of the family is conceived
as a system. The author noted the expression of behavior by a parent of the modern world of desire to achieve specific social, economic position. Showing love is
increasingly conditioned by parents, caregivers what has an impact on the development of personal and social development of the young generation. The basis of
every human being is accepted value system ingrained in the culture and passed
in generational transmission. The author outlines the problem of addiction
present parental love from the fulfillment of certain requirements, which leads to
a deeper analysis of this phenomenon. The text outlines the problem of showing
emotions and feelings in the world today, what might be the basis for further indepth research and reflection in this field.
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Agnieszka Stęczniewska (UWM)
Asertywność dziecka w szkole- prawdziwość czy fałszywość postulatów
Wstęp
Asertywność jest postawą, o którą zabiega się w dzisiejszych czasach. Już od
najmłodszych lat rodzice próbują wyrobić w dziecku nawyk obrony własnych
interesów oraz „walki o swoje”. Miejscem na sprawdzenie poziomu nabycia tych
umiejętności jest środowisko szkolne, gdzie oprócz rówieśników uczeń spotyka
się z nauczycielami, wobec których coraz rzadziej jest uległy i wobec których
rzadko kiedy staje się bierny. Domaganie się ucznia własnych praw staje się codziennością życia szkolnego, ale również medialnego, gdzie wiele się mówi o
prawach dziecka.
1. Definicyjne ujęcie
Słowo asertywność wywodzi się od słowa assert, które ma dwa główne znaczenia. Po pierwsze jest to upominanie się o własne prawa, po drugie zaś to zaświadczanie o prawdzie i niewinności czy też posiadanych uprawnieniach1. Asertywność nie może być wymuszeniem na kimś akceptacji własnego zdania. Jest to
przedstawienie swojego stanowiska w pewnej kwestii, bez naruszania praw innych osób.
Przytoczyć można kilka przykładów zachowań, które pełniej zobrazują
asertywną postawę. Człowiek jest postrzegany jako asertywny, jeżeli:
• Mówi „nie”, nie doznając przy tym poczucia winy;
• działa zdecydowanie w trudnych sytuacjach, nie ucieka przed nimi;
• komunikuje innym własne potrzeby;
• jest świadomy, że jego działania mogą spotkać się z odrzuceniem lub
dezaprobatą. Nie traktuje tego jako osobistej porażki;
• potrafi przyjąć uzasadnioną krytykę, ale sam również skrytykować;
• nie w każdym działaniu szuka zwycięstwa, a raczej dąży do znalezienia
rozwiązania;
• potrafi stosownie przepraszać;
• otwarcie omawia sprawy;
• ujawnia i przekazuje własne uczucia;
• słucha aktywnie;
• udziela pochwał i komplementów, ale również sam potrafi je przyjmować;
• nie etykietuje osób, potrafi oddzielić zachowanie od osoby;
• jeśli potrzebuje pomocy, potrafi o nią poprosić;
• nie bierze wszystkiego do siebie;
• okazuje szacunek dla uczuć innych osób;
1
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• nie pozwala na kontrolę, albo nieuzasadniona krytykę przez innych;
• potrafi nawiązać rozmowę;
• nie działa pod presją innych i potrafi postąpić asertywnie w sytuacji, gdy
inni tak nie postępują;
• potrafi spierać się z opiniami otoczenia2.
Są to jedynie przykłady. Analizując je można zastanowić się na tym, że osoba
asertywna jest po prostu osobą odważną. Wiele odwagi bowiem potrzeba, żeby
wstać i sprzeciwić się ogółowi, który ma zupełnie inne zdanie od naszego. Nie
każdy ma jednak w sobie ową odwagę. Dlaczego tak jest? Być może to wynik
błędów wychowawczych, które popełniają rodzice/ wychowawcy, nie chcąc
słuchać tego, co mają do powiedzenia dzieci od najmłodszych lat lub brak wiary
w siebie i własne siły. Czasami brak postawy asertywnej może wynikać z
wygody. Łatwiej jest bowiem przyjąć czyjąś myśl, przy niej pozostać, aniżeli
sprzeciwić się i uzasadnić swoje zdanie. Asertywność to po prostu „czysta gra”,
„w otwarte karty”. Człowiek mówi to, co myśli i działa tak jak czuje. Sporą rolę
odgrywa tu uczciwość - wypowiadanie się otwarcie. Istotą asertywnego
wypowiadania się jest umiejętna konwersacja, w której pokażemy różne ujęcie
tego samego problemu, gdyż tak samo jak każdy z nas jest inny, tak samo
możemy mieć różne zdanie na jeden temat.
2. Zachowania agresywne oraz uległe
Oprócz zachowań asertywnych, można wyróżnić także agresję i uległość. Są
one działaniami odmiennymi od postawy asertywnej, jednakże często
stosowanymi przez uczniów. To pedagog powinien, poprzez obserwację
wychowanka, jak najszybciej je wychwycić i spróbować wyeliminować, poprzez
nakierowanie zachowania ucznia na właściwe tory.
Jednostka agresywna charakteryzuje się przyjmowaniem ekspansywnej
postawy ciała, a w jej nadmiernej ruchliwości można wyczuć napięcie. Osoba
przejawiająca agresywne zachowania chce niejako „przekrzyczeć” rozmówcę,
aby krzykiem wymusić na nim oczekiwaną reakcję. Kontakt wzrokowy jest
zazwyczaj natarczywy i prowokujący. Prośby przybierają postać rozkazu i
poleceń3. Zachowanie agresywne ucznia, może doprowadzić do tego, że:
• zostanie odrzucony przez rówieśników;
• będzie pogłębiał się w dziecku przedmiotowy stosunek zarówno do
własnej osoby, jak i do innych;
• częste konflikty w domu rodzinnym, klasie i grupie rówieśniczej,
spowodują w nim napięcia wewnętrzne i rozdrażnienie;
• jego codziennemu funkcjonowaniu będzie towarzyszył nieustający stres;
• do zdobycia zamierzonego celu będzie posługiwało się przemocą.
2
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Odwrotnym zachowaniem jest uległość. Osoby takie w kontaktach z drugim
człowiekiem są bierne, jednakże unikają bezpośredniej konfrontacji. Są
wycofane, chcą niejako „ukryć się w tłumie”. Nie utrzymują kontaktu
wzrokowego, bądź też ograniczają go do niezbędnego minimum. Ich wypowiedzi
są ciche i niepewne, mają skłonność do niekończenia rozpoczętych zdań. 4
Zachowanie to może skutkować:
• niską i ciągle obniżająca się samooceną;
• świat nierealny (narkotyki, alkohol i świat wirtualny) jest jedynym, w
którym potrafi się odnaleźć;
• poczucie skrzywdzenia i frustracja prowadzi do blokady aktywności
poznawczej i wyklucza jego samorealizację;
• kumulacja negatywnych stanów emocjonalnych znajduje swoje ujście w
agresji;
• nie przyjmuje na siebie obowiązek odpowiedzialności;
• swoim postępowaniem zachęca inne osoby do dominacji i nacisków
zewnętrznych;
• może doprowadzić do straty godności i autorytetu.
• Tylko nauczyciel asertywny, będąc autorytetem dla swoich
wychowanków, potrafi zapobiec wyżej wymienionym zachowaniom. Poprzez
proces uczenia się, wychowankowie w naturalny sposób przyjmują wzorce
zachowań od swojego opiekuna.5
Ażeby wychowawca i wychowanek mogli zbudować pozytywne relacje,
potrafili się wzajemnie zrozumieć i w zgodzie ze sobą współpracować, powinni
opierać się za zasadach asertywności. Aby podopieczni wyrośli na pewnych
siebie i asertywnych ludzi należy:
• zapewnić im wzorzec zachowania asertywnego- jest nim osoba, która jest
asertywna na co dzień, ktoś komu wychowankowie ufają i chcą być tacy jak on;
• okazywać im miłość i wsparcie- pomocne do budowania w nich poczucie
własnej wartości;
• okazywać uważna krytykę- potrzebna do tego, aby mogli obiektywnie
spojrzeć na samych siebie, na swoje potrzeby i działania;
• zapewnić im poczucie wartości- ważny element, przyczyniający się do
prawidłowej oceny praw własnych i innych;
• dać podstawowe poczucie bezpieczeństwa- wtedy dziecko będzie
eksperymentowało i podejmowało ryzyko, a popełniane błędy będą czymś, co
może się zdarzyć i do czego każdy ma prawo6.
Co zatem kryje się za asertywnym zachowaniem?
4
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Należy zwrócić uwagę na to, że podwaliną takiego zachowania jest
znajomość własnej wartości, samoakceptacja i wiara we własne siły. Jeśli
człowiek sam dla siebie jest kimś wartościowym to mniej ważne stacje się zdanie
innych na jego własny temat. Nie jest to już wtedy wartością, o którą zabiega się
przede wszystkim i która jest nadrzędnym celem kontaktów interpersonalnych.
To w jaki sposób postrzegamy sami siebie wpływa na to, w jaki sposób inni nas
widzą, a także jakie będzie nasze zachowanie w towarzystwie.
Przytoczyć można kilka charakterystycznych myśli i poglądów, które wiążą
się z asertywnością:
• chciałabym, aby ludzie postępowali w określony sposób, lecz zgadzam się
z tym, że wcale tak nie musi być;
• każdy ma prawo do złości;
• popełniać błędy jest rzeczą ludzką. Potrafię się jednak z nimi uporać, nie
cofam się, nie zamykam w sobie, a idę do przodu;
• jestem panią swego losu i swego zachowania, nikt nie może wywierać na
mnie wpływu, abym podejmowała takie decyzje, jakich się ode mnie oczekuje;
• nie mogę nikogo zmusić do tego, aby zachowywał się w określony
sposób;
• zawsze mam wybór, co do sposobu mojego zachowania;
• nikogo nie urażam z premedytacją;
• jestem z siebie zadowolona, ale w zrównoważony sposób;
• uczciwość przede wszystkim;
• potrafię przezwyciężać trudne sytuacje i odpowiednio z nich wybrnąć;
• sama odpowiadam za własne uczucia;
• zrobiłam to dobrze;
• ciężko mi było rozmawiać na ten temat, ale jestem zadowolona z tego, że
to uczyniłam.7
Owe poglądy i myśli pomagają w asertywnych zachowaniach, choć nie
zawsze muszą do takowych prowadzić.
3. Typy postaw życiowych
Każdy człowiek przybiera jakąś postawę życiową, którą kieruje się w swojej
codzienności. Można wymienić za Anni Towend 4 typy postaw życiowych:
a) „Typ bierny: Ja nie jestem OK- ty jesteś OK (odrzucam siebie lecz
akceptuję innych).
b) „Typ manipulujący: Ja nie jestem OK – ty nie jesteś OK (ja nie jestem nic
wart i świat też).
c) „Typ agresywny: Ja jestem OK – ty nie jesteś OK (akceptuję siebie, lecz
odrzucam innych).
d) „Typ asertywny: Ja jestem OK – ty jesteś OK (akceptuję siebie i akceptuję
7

Mary Hartley, Asertywność- sztuka umiejętnej stanowczości. Jak pozostać sobą nie
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innych)”8
Typ bierny
W postawie tej dominują przede wszystkim negatywne uczucia wobec siebie
i swojego postępowania, a poczucie niższości jest wiodącym uczuciem. Osoby
przejawiające tę postawę życiową najchętniej oddałyby kontrolę nad własnym
życiem oraz otoczeniem w cudze ręce. Często odczuwają poczucie winy, choć
nie mają ku temu podstaw. Ich samomotywacja nie rozwija się prawidłowo,
dlatego też przy wszelkich trudnościach w realizacji zamierzonego celu, tacy
ludzie błyskawicznie się wycofują.
Niska samoocena i co za tym idzie- brak pewności siebie, nie pozwala na
obronę własnych interesów i własnego zdania. Osoby te dostrzegają jedynie
swoje negatywne cechy, często wyolbrzymiając je niepotrzebnie. Koncentrując
się tylko i wyłącznie na nich, osoba bierna poniża siebie we własnych oczach.
Typ manipulujący
Wspólnym elementem z typem biernym jest to, że osoba o typie
manipulującym, posiada brak pewności siebie i niską samoocenę. Nie szanuje
samego siebie i przekłada się to również na relacje z innymi, ponieważ nie
szanuje również drugiej osoby. W każdym działaniu innych osób doszukuje się w
swej podejrzliwości, jakiegoś podstępu i „haczyka”. Ciężko im zrozumieć
bezinteresowną pomoc, czy zwykły przejaw ludzkiej dobroci. Ich myślenie
opiera się na negatywnym nastawieniu do siebie i świata. Osoby takie są ostrożne
w kontaktach z drugim człowiekiem. Nieuczciwość dominuje w każdej
interakcji, unikają także szczerych wypowiedzi, zniekształcając, przeinaczając
oraz zmieniając wypowiedzi innych. Nie mając szacunku do siebie samych, nie
wierzą, że ktoś inny może im szacunek okazywać. Stany depresyjne i brak
motywacji dominuje w ich codzienności.
Typ agresywny
Podobnie jak w dwóch pierwszych typach, osoby o nastawieniu agresywnym
cechuje niska samoocena i brak pewności siebie. Lekceważenie i bark szacunku
dla innych, przejawiają się w niemal każdej interakcji. Stawiają siebie ponad
innych, okazując tym samym poczucie wyższości. Chcą sprawować kontrolę nad
sytuacją i otoczeniem. Koncentracja na własnej osobie jest ich priorytetem.
Stawiają siebie na piedestale, wykazując brak zainteresowania innymi ludźmi,
ich myślami i odczuciami. Za swoje niepowodzenia obwiniają innych,
obrzucając ich odpowiedzialnością. Brak zdolności interpersonalnych
(nieumiejętność słuchania i wyrażania własnych potrzeb), skutkuje niemożnością
nawiązania prawidłowych relacji z otoczeniem. Nie zwracają na sprzeciw
otoczenia wobec ich zachowania.
Typ asertywny
Osoby te charakteryzuje, w przeciwieństwie do wcześniejszych typów,
wysoka samoocena oraz pewność siebie. Poczucie szacunku dla siebie i innych
8
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przejawia się w każdej interakcji. Osoby te biorą odpowiedzialność za własne
życie i czyny, mają rozwiniętą samomotywację oraz są świadome uczuć
własnych, jak tez i innych osób. W zachowaniach dominuje uczciwość i
bezpośredni zwrot, empatia oraz umiejętność słuchania drugiej osoby. Ważna jest
dla nich informacja zwrotna od otoczenia, odnośnie ich zachowania9.
4. Rola rodziców i opiekunów na rozwój zachowań asertywnych
Zachowania asertywne kształtują się już od najmłodszych lat dziecka. Jego
pierwszymi nauczycielami są rodzice, którzy jako pierwsi powinni rozwijać w
dziecku poczucie własnej wartości, które to jest podwaliną asertywności.
Rodzice są pierwszymi ważnymi osobami dla dziecka są rodzice i to ich
zachowanie, słowa i gesty wywierają wpływ na to, jakie zdanie ma o sobie
dziecko. Mówi się, że dzieci w wieku dorosłym często przenoszą do swoich
rodzin wzorce z domów rodzinnych. To rodzice bowiem są mentorami i
nauczycielami w pierwszych latach życia dziecka. Doświadczenia związane z
wiekiem dziecięcym rozstrzygają o tym, czy jego nastawienie do świata i siebie
będzie optymistyczne, pełne wiary w siebie, swoje możliwości, ufności do ludzi.
Dziecku trzeba wiele razy powtarzać, że bardzo dużo znaczy dla rodziców, że
jest dla nich ważne, stawiać je niejako na piedestale różnych spraw. Dzięki temu i
ono uwierzy w swoją wyjątkowość. Wszelkie słowa otuchy, pochwały i aprobata
od rodziców sprawiają, że zaczyna ono wierzyć w swoją wyjątkowość i
niepowtarzalność. Bardzo ważnym elementem w całym tym procesie jest
pozwolenie dziecku na wyrażanie przez niego własnych uczuć. Na płacz -gdy
tego potrzebuje, śmiech -gdy jest mu wesoło, krzyk- gdy jest zdenerwowane czy
nawet strach- gdy ma ku temu powody. Pozwala to na odblokowanie i nauczenie
się przedstawiania jego uczuć i stanów psychicznych. Nie powstaje wtedy
dysonans pomiędzy tym co dziecko czuje, a tym jak się zachowuje. Jego
działania i słowa są szczere i tej szczerości uczy się ono poprzez aprobatę
rodziców na śmiałe i odważne wyrażanie własnych emocji10.
Kiedy w rodzinie panują zbyt sztywne i rygorystyczne zasady, a wszystko
musi być naj-, wtedy to życie emocjonalne dziecka może nieprawidłowo się
rozwinąć, a spowodowane to będzie strachem przed okazywaniem pozytywnych
czy też negatywnych uczuć. Wszelkie zachowania będą mogą stać się niejako
wyuczonymi na konkretną sytuację. Dziecko szybko uczy się sposobów
postępowania w celu osiągnięcia zamierzonego celu, bądź uniknięcia kary.
Branden wyróżnił warunki, które budują pozytywne relacje na linii dzieckorodzic. Jako za pierwszy przyjął uważne słuchanie tego co dziecko chce mu
powiedzieć. Jego myśli, uczuć i wartości. Nie chodzi tu o to, aby rodzic zgadzał
9

M. Moneta-Malewska, Joanna Malewska, Nie, które buduje, wyd. WSiP, Warszawa
2004, s. 70- 71
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T. Lewandowska-Kidoń, Danuta Wosik-Kawala, Rozwijanie poczucia własnej
wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Wyd. Impuls, Kraków 2009, s. 16-24
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się ze wszystkim, ale aby poprzez umiejętną komunikację, pokazywał różne
punkty widzenia na daną kwestię.
Drugim warunkiem jest wyznaczenie wyraźnych granic i trzymanie się w ich
przestrzeganiu. Dziecko buduje sobie w ten sposób prawidłowe wzorce
postępowania, wie co jest dobre, a co nie, buduje granice bezpieczeństwa.
Warunek ten jest podstawą do oceny jego czynów. Przestrzeganie postanowień
przez rodziców i stałość w decyzjach, uczy dziecko poszanowania zdania innych
i zaniechania prób wpłynięcia na zmianę owych postanowień za wszelką cenę.
Trzecim wymogiem jest doświadczanie przez dziecko szacunku do jego
godności. Wyraża się to w większym stopniu nagradzaniem dziecka za
zachowania pozytywne, aniżeli w karaniu za negatywne. Koncentracja rodziców
na nagrodach w formie zainteresowania lub gotowości do rozmowy.
Ważną rolę odgrywa to, aby rodzice nie wymagali od dziecka szybkiego
dorośnięcia, porównując je z dziećmi swoich znajomych czy sąsiadów. Rozwój
nie jest „wyścigiem”. Takie wymogi względem swoich pociech mogą skutkować
tym, że dziecko zamiast cieszyć się dzieciństwem i czasem beztroski, który jest
wpisany w to dzieciństwo, będzie starało się wpasować w wymogi rodziców,
zatracając tym samym radość z zabawy i dusząc w sobie własne potrzeby.
Dobra rodzina powinna być oparciem dla dziecka, szczególnie w chwilach
niepowodzeń, załamań i smutków. Do jej zadań należy ochrona przed złem i
wspólne przebrnięcie przez różne trudy. Dziecko w takiej rodzinie czuje się
bezpiecznie i pewnie. Ma możliwości przyswajania sobie prawidłowych norm i
wzorców postępowania. Nie zawsze jednak w rodzinie odnajdzie ciepło, miłość,
tolerancję, cierpliwość i szacunek, wtedy to obowiązek wzmacniania poczucia
własnej wartości przechodzi na nauczyciela11.
5. Założenia metodologiczne badań
Metodologia jest zbiorem kroków badawczych, zaczynając od określenia
celu, przedmiotu badań, problemów badawczych aż na metodach, technikach i
narzędziach kończąc. W badaniach sformułowano założenia, metodę oraz
dobrano do niej technikę, którą posługiwano się podczas przeprowadzania
badania. Są to strategie odpowiadające badaniu jakościowemu, na którym opiera
się niniejsza praca. Przedmiotem badań są zachowania asertywne dzieci w wieku
wczesnoszkolnym na lekcjach, w świetlicy szkolnej oraz podczas przerw na
korytarzach.
Założeniem jest poznanie sposobów przejawiania asertywności dziecka w
wieku wczesnoszkolnym wobec nauczycieli i rówieśników w środowisku
szkolnym. Metodą w niniejszej pracy jest obserwacja zachowań asertywnych
dziecka w wieku wczesnoszkolnym wobec nauczycieli i rówieśników, w
naturalnym środowisku szkolnym. Zastosowano technikę obserwacji
11
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uczestniczącej. Obejmowała czas na zajęciach edukacyjnych i zajęciach
pozalekcyjnych, w których uczestniczyły dzieci.
6. Badania własne
Polemika ucznia z nauczycielem czyli obrona własnych pomysłów.
„Nauczycielu wysłuchasz mojego pomysłu?”
Sytuacja w klasie I
W klasie pierwszej, podczas lekcji poznawania nowej litery, przy wytężonym
wysiłku nauczycielki i skupieniu niemal wszystkich uczniów. Jeden z chłopców,
wyciągnął kolorową książkę o footballu i zaczął ją z zaciekawieniem przeglądać.
Od dłuższego czasu widać było, że lekcja nie przypadła mu do gustu i aby zabić
nudę szukał jakiejkolwiek rozrywki. Nauczycielka widząc to mówi:
N: Schowaj to! Omawiamy ważne rzeczy.
Na to chłopiec:
Ch: Ale ja już znam tę literę.
N: Schowaj książkę, albo ci ją zabiorę zaraz.
Ch: Ale dlaczego? Przecież ja już umiem pisać „i”. Mama mnie nauczyła.
N: Rozpraszasz kolegę z ławki. Oddaj.
Nauczycielka podchodzi do ucznia, odbiera mu książkę i mówi:
N: Skup się, teraz uczymy się pisać.
Ch: [ sam do siebie] Już umiem. Nuuuuuda.
Nie ma indywidualizowania zadań na lekcji.
Dziecko broni się jak może, najpierw przed nudą, która jest dla niego nie do
zniesienia, a następnie przed nauczycielką, która na siłę próbuje mu wmówić, że
jego wiedza jest błędna, że powinno poznać jeszcze raz to, co już zna.
W tym przypadku chłopiec nauczył się tego, że nauczyciel zawsze ma
ostatnie zdanie i nie liczy się to, co uczeń wie, jakie ma kompetencje, ani to jaki
ma pomysł na nudę na lekcji.
7. Asertywność w pytaniach ucznia
a. „Zapytać, nie zapytać- oto jest pytanie”
Sytuacja w klasie III
Uczniowie intensywnie rozwiązywali przez dłuższy czas zadania
matematyczne. Lista rachunków do wykonania na lekcji była długa, toteż
nauczycielka nie robiła przerw śródlekcyjnych, chcąc „nadgonić materiał” i
wyrobić się ze wszystkim co zaplanowała w 45 minut. Na samym początku lekcji
poinformowała podopiecznych, że na owych zajęciach będą pracować
intensywne i że oczekuje od nich pełnej mobilizacji do pracy, którą zakończa
dopiero po dzwonku na przerwę. Uczniowie coraz bardziej wydawali się być
zmęczeni intensywnym wysiłkiem umysłowym. Do zakończenia zajęć zostało
jeszcze 20 minut, gdy Alicja wyciągnęła rękę w górę:
N: Tak, Alu?
A: Proszę pani czy moglibyśmy zrobić krótką przerwę? Jestem bardzo zmęczona.
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N: Wiele pracy jeszcze przed nami. Dasz radę wytrzymać do końca?
A: Chociaż 3 minuty, żeby ręka przynajmniej odpoczęła.
N: [zwracając się do reszty klasy] Potrzebujecie przerwy?
Wszyscy znacząco przytaknęli głowami.
N: Dobrze, w takim razie chwila na odpoczynek.
Wszyscy z zadowoleniem zaczęli wymachiwać rękoma, robić skłony,
„wkręcać żarówki”.
Potrzeba odpoczynku podczas wytężonego wysiłku jest potrzebą naturalną, o
którą uczeń ma prawo się ubiegać. Alicja wystąpiła niejako w imieniu całej klasy.
Wzięła na siebie ciężar zadania pytania i ubiegania się o odpoczynek.
b. Uczeń wychwytuje błędy nauczyciela
„Nauczyciel też człowiek- zdarza mu się pomylić.”
Sytuacja w klasie III
Na lekcji języka polskiego podopieczni wspólnie z nauczycielką układali
notatkę z lekcji, którą wychowawczyni zapisywała na tablicy. Polegało to na tym,
że mentorka podpowiadała, co ma się znajdować w notatce, a wychowankowie
układali poprawne zdania, które następnie zapisywano na tablicy szkolnej. W
pewnym momencie klasa niemalże chórem wykrzyknęła:
Dzieci: Pani się pomyliła! Nie napisała pani jednej litery. Bo tam jest
„miszkał” zamiast „mieszkał”.
Nauczycielka ze zdziwieniem spojrzała na tablicę.
N: Rzeczywiście. Chyba stoję za blisko tej tablicy skoro nie zauważam
błędów, które robię.
Mam tu jednak czujnych obserwatorów.
Poprawiając swój błąd, kontynuowała pisanie notatki, a dzieci jak gdyby
nigdy nic, w dalszym ciągu układały zdania.
c. Asertywne wyrażenia
„Mówię to, co myślę, myślę o tym, co chcę powiedzieć”
Sytuacja na korytarzu podczas przerwy szkolnej
Grupkę bawiących się na korytarzu szkolnym dzieci. Była to klasa pierwsza,
która miała wydzielony swój „rewir” na korytarzu, gdzie mogła przebywać na
przerwach. Niemal po każdym dzwonku, zwiastującym koniec lekcji, uczniowie
wybiegali na korytarz, mający kształt kwadratu i zaczynali bawić się w berka
drewnianego. Dotknięcie drewnianego elementu, podczas gdy berek się zbliżał,
umożliwiało wybrnięcie do przejęcia roli bycia berkiem. Dzieciaki radośnie
biegały od ściany do ściany, gdy nagle usłyszałam głos Marka:
M: Ej, tu jestem! Dlaczego mnie nie łapiecie? [wymachując rękoma,
obwieszczał swoje miejsce pobytu]
Z tłumu biegających odezwał się Adam- prawdopodobnie kapitan kierujący
całą zabawą.
A: Ty tak wolno biegasz, że i tak każdy cię złapie, więc bez sensu jest cię gonić.
Marek nie wycofał się po tak ciętej uwadze.
M: Nie wszyscy biegają tak samo, a ja biegam po swojemu. Chyba berek nie
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jest przeznaczony tylko dla osób, które szybko biegają? Zawsze mogę złapać się
drewnianej barierki. Spróbuj mnie złapać a się przekonasz, czy stanę się berkiem,
czy też zdążę się schronić.
Ostatnie zdanie chyba przekonało Adama, aby spróbować złapać Marka.
Zobaczywszy, że chłopca wcale nie jest tak łatwo złapać, powiedział:
A: No dobrze, wcale nie jesteś taki zły w tej zabawie. [zwracając się do
reszty] Jakby coś to Marka też łapcie.
Marek z radosną miną biegał z innymi i przeważnie nie dawał się złapać
berkowi, chwytając się drewnianych przedmiotów na korytarzu.
Chłopiec po słowach krytyki mógł się wycofać, jednak nie zrobił tego,
skupiając się bardziej na umiejętności sprytu, która pozwalała mu na szybkie
odnalezienie drewnianych obiektów, aniżeli zbyt wolnym bieganiu, przedstawił
ją w sposób tak atrakcyjny, że przestał być niezauważalny w grupie bawiących
się. Gdyby nie wierzył w siebie, swoje umiejętności, zapewne nie zacząłby nawet
dyskusji z Adamem, tylko zwyczajnie nie przystąpiłby nawet do zabawy.
d. Inicjowanie pomysłów podczas pracy na lekcji
„Mój pomysł jest warty podzielenia się z grupą”
Sytuacja w klasie II
Dzieci w grupach przygotowywały ogłoszenie o zbliżającym się balu
karnawałowym. Oprócz podstawowych informacji takich jak: czas, miejsce,
godzina, powód zebrania gości, które miały znaleźć się na makiecie. Uczniowie
mogli ozdobić kartkę według własnych pomysłów. Grupy z dużym ożywieniem
rozpoczęły pracę, gdyż każda z nich chciała, aby jej plakat wypadł jak najlepiej,
a ozdobienia olśniły wszystkich w klasie. Pomysły i propozycje padały jedna po
drugiej. Przystając przy jednej z grup usłyszałam Karolinę:
K: Może wokół zrobimy dziurkaczem gwiazdki?
Na to odpowiedział Szymon:
Sz: Myślę, że mogą być. Ja bym dodał jeszcze parę gwiazdek, które wytniemy
z wycinanki.
K: Nie, nie. To już za dużo by było, ale może zamiast gwiazdek coś innego z
tej wycinanki? Jak myślisz?
Sz: No w sumie... karnawał jest w ziemie, więc płatki śniegu mogą pasować...
Patrycja włączyła się:
P: To dobry pomysł. Płatki niech będą.
W kolejnej grupie dało się słyszeć dyskusję na temat użycia brokatu w swojej pracy.
H: Może zrobimy, takie kropeczki wszędzie brokatem?
A: Nie, bo to będzie za dużo.
H: Dziewczyny będzie fajnie mówię wam!
J: No, ale gdzie? Tu? [wskazuje palcem miejsca]
A: No to musimy popatrzyć na puste miejsca, na koniec i tym brokatem.
O: Niech będzie. To gdzieś, gdzie będzie miejsce.
Hania dała pomysł grupie, która początkowo nie bardzo chciała go
zrealizować. Mimo to dziewczynka nie poddała się i nie zrezygnowała z niego, a
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jedynie zmodyfikowała swój plan. Początkowo brokat miał się rozciągać po
całym plakacie, jednak w końcowym efekcie stanęło na tym, że dzieci użyły go
jedynie w miejscach pustych, które można było wypełnić. wszystko odbyło się w
sposób spontaniczny, bez wymuszania i szantażu. Umiejętność pracy w grupie
wymaga nie tylko chęci przewodzenia, ale również słuchania innych i w
niektórych kwestiach pójścia na kompromis.
Konkluzje
Wychowanie asertywnego dziecka jest celem niejednego rodzica. Chciałby on,
aby jego dziecko było odważne i śmiało wyrażało własne zdanie w różnych
sytuacjach. Rodzice są przekonani, że takie dziecko „poradzi sobie w życiu”,
dlatego też już od najmłodszych lat starają się w nim postawę asertywną rozwijać.
Szkoła jest również miejscem, w którym postuluje się wspieranie postawy
asertywnej wychowanków. W praktyce jednak uczeń asertywny jest uczniem
niewygodnym, przysparzającym dodatkowej pracy nauczycielowi. Dlatego też
zazwyczaj nauczyciel choć postuluje chęć posiadania wychowanków asertywnych,
często tę asertywność w nich blokuje swoimi zachowaniami, bądź słowami. Dzieci
w dzisiejszych czasach są bardziej asertywne niż kiedyś. Chętniej i z większą
odwagą wyrażają własne zdanie, opinie, stają w obronie własnych interesów.
Zachowania asertywne dzieci częściej można zaobserwować w gronie
rówieśników, aniżeli przejawianie asertywnej postawy ucznia wobec nauczyciela.
Nauczyciel niejednokrotnie stoi w pozycji wyższej od ucznia, ukazując tym
samym swoją wyższą pozycję. W gronie obcujących ze sobą dzieci atmosfera jest
bardziej rozluźniona, dominuje spontaniczność. Dziecko ma większą swobodę
wypowiedzi, nie musi czekać, aż ktoś udzieli mu prawa głosu. Asertywność
względem rówieśników jest łatwiejsza, tym bardziej wtedy, gdy dziecko ma
wyrobioną dobrą pozycję rówieśniczą. Szkoła zaś jest miejscem, gdzie ostatnie
słowo zazwyczaj należy do nauczyciela. To od niego zależy, czy uczeń będzie miał
szansę wyrazić siebie poprzez słowo, czy też zostanie mu to uniemożliwione. W
dużej mierze asertywność uczniów jest hamowana przez nauczycieli. Wiąże się to,
z bezpiecznym manewrem, który pozwala nauczycielowi nie wdawać się w
„pogawędkę” z wychowankiem oraz zrealizować wcześniej założony scenariusz
lekcji. Zablokowana asertywność skutkuje tym, że dzieci coraz mniej zachowań
asertywnych demonstrują. Uczeń asertywny zazwyczaj kojarzy się nauczycielowi z
uczniem trudnym, który burzy jego pracę oraz schematy działania. Zajęć
dydaktycznych, gdzie asertywność jest przez nauczyciela wspierana można
spotkać bardzo niewiele, jednak są one bardzo przydatne wychowawczo.
Asertywny nauczyciel, który pozwala na asertywność wychowanka, swoją postawą
pokazuje, że każdy ma coś do powiedzenia i uczy dzieci wyrażania siebie bez
naruszania praw innych osób. Osoby asertywne lepiej radzą sobie w kontaktach
między ludzkich i mają większe grono zaufanych oraz szczerych znajomych.
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Streszczenie
W pracy podjęte zostało zagadnienie asertywność uczniów edukacji wczesnoszkolnej, obejmującej klasy I- III szkoły podstawowej. W części teoretycznej odniesiono
się do pojęcia asertywności człowieka, jej obrazowania, sytuacji, w których występuje.
Wymieniono oraz scharakteryzowano cztery postawy życiowe, które człowiek może
obrać. Przedstawiono wpływ rodziców, pierwszych opiekunów na rozwijanie się postawy asertywnej. Następnie bardzo krótko przedstawiono metodologię badań własnych, wyodrębniając metodę oraz teren badań, a także wyjaśniając wybór przyjętych
założeń. Za cel postawiono wyodrębnienie zachowań asertywnych na lekcjach szkolnych, przerwach międzylekcyjnych oraz podczas zajęć świetlicowych. Posłużono się
metodą obserwacji. Ostatnią częścią jest opis badań własnych prowadzonych w środowisku szkolnym. Całość zwieńczono konkluzją zgromadzonego materiału badawczego.
Abstract
Assertiveness child in school or accuracy falsity- postulates
The paper addresses the issue of assertiveness students early childhood education, including class I-III school. In the theoretical part, reference is made to
the concept of assertiveness man, her imagery, a situation in which it occurs.
Listed and characterized four attitudes to life that a person can take. Shows the
influence of parents, guardians first to develop the assertive posture. Then, very
briefly present their research methodology, identifying the method and area studies, as well as explaining the choice of assumptions. The aim was to isolate
assertive behavior in the classroom school breaks and during the course
międzylekcyjnych common room. Observation method was used. The last part is
the description of the tests conducted by the school environment. The whole was
crowned with the conclusion of the gathered material.
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Bożena Wolano (URz)
Dydaktyka jako sposób mówienia o historii
Sam termin „dydaktyka historii”1 pojawił się w polskiej nauce po raz pierwszy w latach dwudziestych XX w. Wcześniej, od końca XIX wieku, sporadycznie
używano określenia „metodyka historii”, które przywędrowało do nad najprawdopodobniej z Niemiec, gdzie badania historyczno-dydaktyczne stały wówczas
na dużo wyższym poziomie. Dziś pod owym pojęciem rozumiemy przede
wszystkim różne formy nauczania i kształcenia młodzieży, głównie w szkołach.
Nie zawsze jednak był on precyzyjny i jednoznaczny. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie przeobrażeń i ewolucji, jakim podlegała dziedzina zwana dziś
„dydaktyką” i sposobu, w jaki o niej mówiono. Zastanawiano się, czy nazwa
dziedziny zawsze oddaje jej charakter oraz, jakie tak naprawdę są kompetencje
dydaktyki historii.
Pojęcie „dydaktyki” zaproponował Adam Kłodziński (1875-1945), nadając
ów tytuł swojej pracy – „Z zagadnień dydaktyki historii”2. W siedem lat później
pracę pod identycznym tytułem wydał również Adam Szelągowski 3. Nie wszystkich jednakże ta propozycja przekonała, wielu badaczy pozostało wiernych dawniejszej nazwie – metodyka nauczania historii. Przekonał na pewno Hannę Pohoską (1895-1953)4, autorkę podręcznika akademickiego pod tytułem „Dydaktyka
1

Jak podaje współczesna definicja w słowniku pedagogicznym, dydaktyka to „nauka
o nauczaniu i uczeniu się, czyli o systemie poprawnie uzasadnionych twierdzeń i hipotez,
dotyczących procesu, zależności i prawidłowości nauczania-uczenia się oraz sposobów
kształtowania tego procesu przez człowieka. Realizuje ona swoje cele ze względu na
przedmioty i szczeble pracy szkolnej. Termin dydaktyka pochodzi z języka greckiego, w
którym didaktikos znaczy pouczający, a didasko – uczę. Zob. W. Okoń, Nowy słownik
pedagogiczny, Warszawa 2007, s. 60.
2
Zob. A. Kłodziński, Z zagadnień dydaktyki historii, Lwów 1918.
3
Por. A. Szelągowski, Z zagadnień dydaktyki historii, Warszawa 1925.
4
Hanna Pohoska – córka Izy Moszczeńskiej, feministki i działaczki społecznej, a
przede wszystkim oświatowej. W latach 1907 – 1912 brała udział w tajnych pracach koła
postępowo-niepodległościowej młodzieży – „Promień”. Od 1913 roku związała się blisko
ze Związkiem Strzeleckim w Warszawie, gdzie miała okazję spotkać Józefa Piłsudskiego. Studia podjęła na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym
samym czasie pracując w archiwum Biura Prasowego Naczelnego Komitetu Narodowego. Od 1917 roku zaczęła uczyć w Warszawie historii w prywatnych szkołach średnich.
W 1923 roku uzyskała tytuł doktora nauk filozoficznych, a 11 lat później habilitację.
Druga wojna światowa bardzo ją doświadczyła, straciła najbliższą rodzinę, zaś po upadku
Powstania Warszawskiego na jakiś czas przeniosła się do Częstochowy, gdzie uczyła w
podziemnym Uniwersytecie Warszawskim. W maju 1945 roku po powrocie do Warszawy znów podejmuje zajęcie na UW jako docent historii wychowania i doktryn pedagogicznych. Zmarła w wieku 58 lat i pochowana została na warszawskich Powązkach. Zob.
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historii”5 z roku 1928. Przez wiele lat pracowała jako nauczycielka w szkołach
średnich, a także wykładała na Wydziale Filozoficzno-Społecznym Uniwersytetu
Warszawskiego, co pozwoliło jej konfrontować wiedzę teoretyczną z praktyką.
Autorka w umiejętny sposób łączyła w książce kwestie metodyczne z wiedzą
ogólnodydaktyczną, co cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem odbiorców.
Pamiętać należy, że w tym czasie przygotowywano już reformę szkolną, której
autorem był Janusz Jedrzejewicz (1885-1951)6, stąd wszelkie nowinki i propozycje zmian śledzono z uwagą. Pohoska postulowała przede wszystkim by unowocześnić nauczanie historii poprzez nowe ujęcie celów nauczania, a także zasad i
metod. Ponadto, proponowała ona aby połączyć dwa osobne do tej pory przedmioty szkolne – historię Polski i historię powszechną. Przez pojęcie dydaktyki
rozumiała Pohoska „naukę o zasadach nauczania historii”7 i skoncentrowała się
na wzajemnych powiązaniach pomiędzy „dydaktyką historii” a „metodyką historii”. I tak, jej zdaniem, dydaktyka winna zajmować się nie tylko szkolnym mówieniem o historii, ale ponadto wyjaśnianiem historycznym, celami nauczania,
jego przedmiotem, metodami nauczania oraz kształceniem nauczycieli. Metodyka historii z kolei jawiła jej się jako bardziej konkretne pojęcie, odnoszące się do
Cz. Kupisiewicz, Poczet wybitnych nauczycieli: P. Hanna Pohoska, „Głos Nauczycielski.
Tygodnik społeczno-oświatowy”, nr 16, 19 IV 2006, dostępny na: www. archiwalna.glos.pl [dostęp: 7 maja 2014 r.].
5
Por. H. Pohoska, Dydaktyka historji, Warszawa 1928.
6
Janusz Jędrzejewicz – kształcił się w szkołach Kijowa i Odessy, zaś studia podjął na Uniwersytecie Warszawskim, lecz bardzo szybko je przerwał by uczestniczyć w strajkach szkolnych. Naukę kontynuował na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiując matematykę, fizykę oraz
filozofię. Już wówczas dało się zauważyć jego zainteresowanie sprawami edukacyjnymi, gdyż
podjął się on wydania podręcznika matematyki dla trzeciej klasy gimnazjum. W 1907 roku udał
się do Paryża, a po powróciwszy do kraju po dwóch latach zajmował się nauczaniem matematyki w gimnazjach prywatnych w Warszawie i Klarysewie. Brał udział w działaniach Polskiej
Organizacji Wojskowej i tam zetknął się z Walerym Sławkiem. Był blisko związany Piłsudskim, pełnił nawet funkcję jego adiutanta i na jego polecenie redagował czasopismo „Rząd i
Wojsko”. W wojsku zajmował się kształceniem żołnierzy, a w czasie późniejszym młodzieży
szkolnej. Po roku 1926 pracował jako urzędnik, zajmując się sprawami oświaty przy Radzie
Ministrów, a rok później objął urząd wizytatora w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, a dwa – posła na Sejm. Od 12 sierpnia 1931 roku Janusz Jędrzejewicz pełnił
funkcję ministra oświaty i zajmował to stanowisko aż do 22 lutego 1934 roku. We wrześniu
1939 roku wyjechał poza granice kraju, najpierw do Rumunii, później do Palestyny i Wielkiej
Brytanii. Zmarł w Londynie. Szerzej: D. Nałęcz, T. Nałęcz, Janusz Jędrzejewicz, premier Rzeczypospolitej 10 V 1933 – 13 V 1934, [w:] A. Chojnowski, P. Wróbel, Prezydenci i premierzy
Drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 326-328; Z. Osiński, Nowy
człowiek i nowy obywatel – wychowawcza wizja Janusza Jędrzejewicza, [w:] E. Kryńska, Ideały
wychowania i wzory osobowe narodu polskiego w XIX i XX w., t.2, Białystok 2006, s. 72-73; K.
Śliwiak, Reforma oświatowa Janusza Jędrzejewicza przedstawiona na łamach „Polski Zachodniej”, „Ogrody nauk i sztuk” 2012, nr 2, s. 159-167.
7
Zob. J. Maternicki, Cz. Majorek, A. Suchoński, Dydaktyka historii, Warszawa 1993,
s. 8-10.
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sposobów nauczania i nie obejmujące materiału i celów nauczania. Wynika stąd,
iż metodyka nauczania historii była, zdaniem Pohoskiej, pojęciem węższym niż
dydaktyka historii. Obrazuje to schemat nr 1.
W swym sztandarowym utworze „Dydaktyka historii” Pohoska wyróżniła
pięć zasadniczych części. Pierwsza z nich dotyczyła kwestii teoretycznohistoryczno i skupiała się na omówieniu nauczania historii w wiekach XVIII i
XIX, przeprowadzonych reformach, celach nauczania historii i tendencyjności w
nauczaniu. Druga część koncentrowała się wokół przedmiotu nauczania i podejmowała analizę różnych programów nauczania, omawiała dwustopniowość nauczania i różnicę w nauczaniu historii Polskiej a historii powszechnej oraz zasadę
według której należy grupować materiał historyczny. Trzeci dział dotyczył metody nauczania historii i uznany został za zasadniczą część pracy autorki. Główne
zagadnienia to metoda uczenia, wykład, analiza źródeł, dyskusja, odpowiedzi
ustne ucznia, prace pisemne, lektura historyczna, poglądowość w nauczaniu,
obchodny i rocznice narodowe. Część czwarta dotyczyła pomocy naukowych,
która autorka posegregowała w trzy grupy: podręcznik, wydawnictwa źródeł i
wypisy oraz mapy, atlasy i tablice. Ostatnia, piąta, część pracy dotyczyła pracy
nauczyciela.
Schemat nr 1.
Zależność metodyki względem dydaktyki.

Źródło: Opracowanie własne.
Lata trzydzieste XX wieku przyniosły nasilenie zainteresowań sprawami dydaktyczno-historycznymi. Znacząco wzrosła liczba publikacji dotyczących
owych zagadnień, a także pojawiły się nowe kierunki badań w tej dziedzinie.
Rok 1932 to czas szkolnej reformy jędrzejewiczowskiej8, a już rok później zaczę8

Reforma została wprowadzona 11 marca 1932 roku i w znacznym stopniu zmodyfikowała polskie szkolnictwo. Celem jej było zwiększenie dostępności szkół dla młodzieży. Program szkoły powszechnej został rozbity na trzy szczeble, którym odpowiadały
trzy stopnie organizacyjne szkół. Szkolnictwo powszechne było obowiązkowe i trwało
sześć lat dla uczniów mających zamiar kontynuować naukę i siedem dla tych, którzy
zamierzali zakończyć edukację. Sześcioklasowa szkoła ogólnokształcąca została podzielona na dwa etapy: czteroletnie gimnazjum oraz dwuletnie liceum. Zajęto się także szkol-
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ło ukazywać się pierwsze czasopismo poświęcone dydaktyce historii, „Wiadomości Historyczno-Dydaktyczne”. Inne istotne wówczas czasopisma traktujące o
sprawach wychowawczych to: „Zrąb”, „Oświata i Wychowanie”, „Ruch Pedagogiczny”, „Kultura i Wychowanie” i „Muzeum”9. W tym samym roku odbył się w
Warszawie VII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych, w ramach którego działała Sekcja Dydaktyczna. W środowiskach politycznych również wzrosło w owym okresie zainteresowanie kwestiami wychowania i nauczania oraz
sposobem mówienia o nich. O ile Narodowa Demokracja propagowała ideał wychowania narodowego, o tyle po przejęciu władzy przez sanację, opowiadano się
za ideą pedagogiki państwowej. Sanacja w znacznym stopniu krytykowała dorobek swoich poprzedników i wskazywała na ich błędy, na przykład brak konsekwencji w działaniu, brak konkretnych propozycji wychowawczych. Działania te
miały na celu zdobycie przychylności wśród nauczycieli. Wielką wagę przywiązywano do nauczania historii i kształcenia młodzieży w duchu kultu Józefa Piłsudskiego. Jeżeli chodzi o wychowanie państwowe, to dała się zauważyć ogromna wrogość wobec komunizmu i ZSRR, a młodzież odciągano od dążeń rewolucyjnych. Pod względem ideowym młodzież szkolna miała być kształcona na
nowym przedmiocie o nazwie nauka o Polsce. Istotnym elementem wychowawczym stały się wszelkiego rodzaju organizacje młodzieżowe, kształtujące odpowiednie postawy. W 1931 roku w rozważania dotyczące wychowania patriotyczno-obywatelskiego zaangażowała się także Hanna Pohoska wydając publikację
pod tytułem „Wychowanie obywatelsko-państwowe”10. W książce poruszyła trzy
kwestie: polskie tradycje wychowanie obywatelskiego, wychowanie obywatelskie we współczesnym świecie i jego ideologia oraz propozycje normatywne.
Jeden z rozdziałów, zatytułowany „Drogi wychowania obywatelskiego”, poświęcony został sprawom metodycznym. Zalecała w nim: naukę obywatelstwa (realizowaną już od roku 1918 w ramach przedmiotu „nauka o Polsce współczesnej”),
wychowanie obywatelskie przez przedmioty nauczania, wychowanie obywatelnictwem zawodowym, dotąd pomijanym, natomiast szkoły wyższe zostały podzielone na
akademickie i nieakademickie. Studia podjąć mogli absolwenci liceów ogólnokształcących, liceów zawodowych, a także liceów dla wychowawczyń przedszkolnych. Biorąc
pod uwagę, że do tej pory znaczna część dzieci uczęszczała do szkoły jednoklasowej,
wprowadzenie siedmioletniego obowiązku szkolnego stanowiło znaczny postęp w kwestii podniesienia stopnia wykształcenia społeczeństwa. Zob. T. Łach, Reforma „Jędrzejowiczowska” a nowe podstawy programowe, „Mazowieckie studia humanistyczne”
1998, nr 2, s. 143-146; Szerzej: J. Sadowska, Ku szkole na miarę Drugiej Rzeczypospolitej. Geneza, założenia i realizacja reformy Jędrzejewiczowskiej, Białystok 2001; W.
Jamrożek, Reformy edukacyjne w II Rzeczypospolitej w opinii działaczy i teoretyków
ruchu ludowego, [w:] I. Michalska, G. Michalski, Reformy edukacyjne w Polsce. Tradycja a współczesność, Skierniewice 2001.
9
Każde z tych pism posiadało inną orientację ideologiczną i pedagogiczną, co uwidaczniało się poprzez zróżnicowany dobór treści zamieszczanych na ich łamach, lecz
wszystkie koncentrowały się wokół tzw. pedagogiki nowego wychowania.
10
H. Pohoska, Wychowanie obywatelsko-państwowe, Warszawa 1931.
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skie przez przedmioty szkolne, wychowanie przez organizacje szkolne, uroczystości i obchody oraz podnoszenie ich roli w kształceniu obywatelskim oraz
wzmacnianie roli nauczyciela w wychowaniu nauczycielskim i większe przygotowanie do niej. Książka Pohoskiej wywołała wiele kontrowersji, co uświadomiło sanacji, iż w lansowanej przez nich koncepcji jest wiele luk i uogólnień.
Wkrótce poczęły ukazywać się inne propozycje dotyczące metodyki wychowania
państwowego starające się udoskonalić dotychczasowe pomysły11.
Po drugiej wojnie światowej Adela Bornholtzowa (1901-1981) zaproponowała powrót do poprzedniego nazewnictwa, czyli do metodyki nauczania historii.
Było to ewidentne nawiązanie do słownictwa używanego na terenie Związku
Radzieckiego. Termin ten bardzo szybko podchwycili i zaakceptowali pedagodzy, którzy poczęli tym mianem określać tzw. dydaktyki szczegółowe. Bornholtzowa sprzeciwiała się wprowadzeniu rozgraniczenia na metodykę i dydaktykę,
co było, według niej, sztuczne i wprowadzałoby niepotrzebny zamęt. Dla niej
metodyka stanowiła bardzo pojemny termin, który obejmował zarówno poradnictwo empiryczne, naukę o metodach, jak i dział dydaktyki ogólnej o bliżej nieokreślonym przedmiocie, charakterze i zadaniach12. Autorka narzuciła metodyce
również konkretne zadania, którymi owa nauka miałaby się zająć. Wśród nich
znalazły się: materiał nauczania (Czego uczymy?), proces nauczania (Kogo
uczymy?), wykształcenie nauczyciela (Kto może uczyć?) oraz metody i środki
metodyczne (Jak uczyć?). Bornholtzowa zdawała sobie sprawę i często wspominała o tym, że nauka, zwana metodyką nauczania historii, znajdowała się wówczas na bardzo niskim stopniu rozwoju. O przynależności metodyki do nauk pedagogicznych decydował fakt, że przedmiotem jej badań stawał się proces poznawczy uczniów. Konstatując, Bornholtzowa wypowiadała dość śmiałe, jak na
swoje czasy, poglądy, które jednakże zostały przyjęte przez środowisko.
W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku nazwy „metodyka nauczania historii” oraz „dydaktyka” zaczęły być używane naprzemiennie, co stwarzało olbrzymi chaos terminologiczny. Postacią, którą uważa się za współtwórcę
polskiej teorii edukacji historycznej jest dydaktyk historii i historyk oświaty Tadeusz Słowikowski (1907-1993)13. Jego długoletnia praktyka szkolna nie pozo11

Pisali o tym: F. Araszkiewicz, Metodyka wychowania w polskiej myśli pedagogicznej
okresu międzywojennego, „Rozprawy z dziejów oświaty” 1978, t.21, s. 121-151; W. Czerniewski, Rozwój dydaktyki polskiej w latach 1918 – 1954, Warszawa 1963; K. Bartnicka, Wychowanie państwowe: do dyskusji nad problemami ideologii wychowawczej sanacji, „Rozprawy z
dziejów oświaty” 1972, t. XV, s. 61 – 132; A. Radziwiłł, Ideologia wychowawcza sanacji i jej
odbicie w polityce szkolnej w l. 1926-1939, Warszawa 1966 i inni.
12
Zob. J. Maternicki, Cz. Majorek, A. Suchoński, op. cit., s. 13.
13
Tadeusz Słowikowski – wychował się w rodzinie od trzech pokoleń związanej z zawodem nauczycielskim, dzięki czemu już od najmłodszych lat przesiąkał ideami wychowawczymi i edukacyjnymi. W roku przewrotu majowego Słowikowski ukończył gimnazjum w
Miechowie, a następnie rozpoczął studia historyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nawiązał w tym czasie liczne kontakty ze środowiskiem historyków m.in.
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stała bez wpływu na rozwój zainteresowań badawczych koncentrujących się wokół historii dydaktyki. Podręcznik pod tytułem „Metodyka nauczania historii”,
doczekał się trzykrotnego wydania, co świadczy o niesłabnącym w społeczeństwie zainteresowaniu nauczaniem. Słowikowski poruszył tam kilka istotnych
kwestii, do których należały: historia jako przedmiot nauczania szkolnego, metody wprowadzania nowego materiału historycznego, metody utrwalania materiału
historycznego, formy organizacyjne nauczania historii, środki metodyczne oraz
nauczyciel i jego warsztat pracy14. Tadeusz Słowikowski w zasadzie powtórzył
poglądy Adeli Bornholtzwoej, w małym stopniu je tylko modyfikując. W stosunku do swojej poprzedniczki większy nacisk położył na funkcje praktyczne w
metodyce nauczania historii. Mocniej zostały zaakcentowane również doświadczenia szkolne nauczycieli, jako niezbędne przy zajmowaniu się teorią metodyki
nauczania.
Po zakończeniu drugiej wojny światowej wspomniany już chaos terminologiczny utrzymywał się przez bardzo długi czas, przez kilka dziesięcioleci. Początkowo używany termin „dydaktyka”, rugowany później przez nazwę „metodyka nauczania historii”, nadal był w częstym użycie, wynikającym jednak z
bezmyślności i baku rozróżniania owych nazw. Zaczęto podejmować działania,
mające na celu ujednolicenie owej niejednorodności, stąd szala zwycięstwa w
kolejnych dziesięcioleciach poczęła znów powoli przechylać się na korzyść nazwy „dydaktyka”.
W latach siedemdziesiątych XX wieku, w wyniku otwarcia Polski na Zachód, ostatecznie powrócono do nazewnictwa „dydaktyka historii”. Według ba-

z Ludwikiem Piotrowiczem, Władysławem Konopczyńskim, Wacławem Sobieskim, Stanisławem Kotem, Romanem Grodeckim i Władysławem Semkowiczem. Największą jego
sympatię zyskał jednakże Jan Dąbrowski, mediewista, zajmujący się także kwestiami nauczania szkolnego. W 1932 roku Słowikowski zdał egzamin nauczycielski i rozpoczął pracę jako
historyk szkolny w Częstochowie, a następnie w Nowym Sączu, gdzie pracował aż do 1939
roku. Po wybuchu wojny Słowikowski powrócił w rodzinne strony, ale nawet wówczas nie
rezygnował z pasji pedagogicznej i uczył młodzież na tajnych kompletach. W roku 1945
wyjechał do Krakowa, gdzie otrzymał etat nauczycielski. Równolegle kierował Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym Nauki o Polsce i świecie Współczesnym w Kuratorium krakowskim oraz przewodniczył pracy Sekcji Historii Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia
Kadr Oświatowych w Krakowie. W 1947 roku Słowikowski obronił pracę doktorską z zakresu historii, lecz dopiero po uzyskaniu tytułu począł na dobre interesować się sprawami oświatowo-dydaktycznymi. Bezpośrednim następstwem stało się zatrudnienie w szkolnictwie wyższym, początkowo na UJ i na Politechnice Krakowskiej, później w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Zaczynał tam od stanowiska wykładowcy dydaktyki historii, następnie zastępcy
profesora, docenta, aż wreszcie, po dziewięciu latach, zdobył tytuł profesora nadzwyczajnego.
Zob. Cz. Nowarski, Tadeusz Słowikowski i dydaktyka historii jego czasów, „Konspekt. Pismo
Akademii Pedagogicznej w Krakowie”, nr 14/15, wiosna-lato 2003, s. 36-41.
14
Zob. ibidem.
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dacza Alojzego Zieleckiego (1933- )15 dydaktyka historii ma na celu zapoznanie
przyszłego nauczyciela z prawidłowościami procesu nauczania i uczenia się historii. W swojej pracy pod tytułem „Wprowadzenie do dydaktyki historii” udowadnia, iż dydaktyka to świadome kierowanie procesem nauczania i uczenia się.
Jest to, według niego, teoria upowszechniania historii, kształcenia historycznego
uczniów i społeczeństwa, która zakłada: zasadne dobieranie celów pracy (i to
zarówno nauczyciela, jak i uczniów), określanie zadań i ustalanie czasu ich wykonania, dobieranie środków pracy i metod nauczania i uczenia się oraz ukierunkowanie pracy uczniów na założone cele przez bieżącą kontrolę wykonywania
zadań i ocenę stopnia ich realizacji16.
Szerszą koncepcję dydaktyki historii zaproponował badacz Czesław Majorek
(1938-2002)17. Nawiązał on do koncepcji zachodnioeuropejskich i opowiedział
się za rozszerzeniem zakresu badań dydaktyki historii. Dotychczas używana nazwa „metodyka nauczania historii” przekształciła się w „dydaktykę historii”,
która to nazwa na stałe już weszła do terminologii historyczno-dydaktycznej.
Metodyka dla Czesława Majorka stanowiła określenie charakteryzujące jedynie
nauczanie metod, dydaktyka natomiast to, według niego, teoria nauczania i uczenia się, zaś w odniesieniu do historii obejmowała system twierdzeń i hipotez,
dotyczących celów, metod, środków i form organizacyjnych procesu kształcenia
historycznego. Według Majorka przedmiot dydaktyki stanowiły następujące elementy: analiza i opis uwarunkowań powszechnego charakteru historii, opis bezpośredniego wpływu historii na życie człowieka, opis procesu „wrastania w historię młodszego pokolenia”, a także charakterystyka funkcji szkoły i nauczyciela w przekazywaniu dziedzictwa przeszłości oraz roli środków społecznego przekazu w percepcji treści historycznych i społeczno-politycznego znaczenia wiedzy
historycznej.
Jerzy Maternicki (1935- )18 w sposób ostateczny przyczynił się do upowszechnienia nazwy „dydaktyka historii”. Stwierdził, iż używanie wymiennie
podwójnej nazwy (metodyka nauczania historii oraz dydaktyka historii) jest niewygodne i prowadzi do wielu nieporozumień. Mianem metodyki począł określać
wyłącznie prace poświęcone nauczaniu historii na określonym poziomie czy w
określonym typie szkoły. Przez dydaktykę historii rozumie Maternicki natomiast
15

Alojzy Zielecki – doktor habilitowany w dziedzinie historii, wykładowca na Uniwersytecie Rzeszowskim.
16
Por. A. Zielecki, Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007, s. 46 – 49.
17
Czesław Majorek – polski dydaktyk historii, od 1964 roku związany z WSP w Krakowie, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery uniwersyteckiej. W swojej dziedzinie
wysoko ceniony zarówno w kraju, jak i za granicą. Dostępne na: www.wsp.krakow.pl
[dostęp: 7 maja 2014 r.].
18
Jerzy Maternicki – uczony związany z Uniwersytetem Warszawskim, a później
Uniwersytetem Rzeszowskim. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół historiografii polskiej wieku XIX i XX, a w szczególności środowisk historycznych Lwowa,
Warszawy i Krakowa.
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naukę o edukacji historycznej społeczeństwa, a w szczególności młodzieży –
zarówno obecnie, jak i w przeszłości. Dydaktyka historii, jego zdaniem, zajmuje
się skomplikowanymi procesami przenikania wiedzy historycznej do społeczeństwa, kształtowaniem się jego świadomości i kultury historycznej, działalnością
edukacyjną w tej kwestii różnych instytucji (np. wspólnot religijnych, organizacji
politycznych czy środków masowego przekazu) ze szczególnym uwzględnieniem
szkoły. Dydaktyka historii, wedle Maternickiego, interesuje się także wszelkimi
formami przekazu historycznego, np. działami literackimi, publicystycznymi czy
naukowymi. Na tak rozumianą dydaktykę historii składają się dwa czynniki,
które wyraża schemat nr 2.
Schemat nr 2.
Składowe dydaktyki historii.

Źródło: opracowanie własne.
Maternicki wprowadza również dodatkowe rozróżnienie pomiędzy dydaktyką historii, a dydaktyką historii szkolnej. Powodem jest niewątpliwie wyjątkowy
charakter szkolnej edukacji historycznej, duży dorobek w zakresie nauczania
historii w szkołach, a także wyraźnie określone potrzeby praktyczne związane z
doskonaleniem nauczycieli. Odbiorcami wiedzy dydaktyczno – historycznej,
wedle badacza, są głównie nauczyciele, studenci historii, naukowcy i popularyzatorzy wiedzy historycznej. Nauczyciele bowiem bardzo często sięgają do prac
historycznych by pogłębić swoją wiedzę, dla studentów wiedza jest teoretycznym
przygotowaniem się do prowadzenia w przyszłości działalności dydaktycznej,
dla naukowców zgłębianie wiedzy historycznej lub historyczno-dydaktycznej
ważne jest z powodów oczywistych, zaś autorzy prac popularnych często pogłębiają wiedzę z powodów komercyjnych (zysku ze sprzedaży książek) 19. Koncepcja dydaktyki Jerzego Maternickiego jest obecnie najbardziej aktualnym i powszechnie obowiązującym sposobem mówienia o historii. Zawiera ona przemyślenia oparte na dotychczasowym dorobku w tej dziedzinie wiedzy i w sposób
najbardziej całościowy ujmuje poszczególne kwestie szczegółowe.
Dydaktyka zatem w bardzo różnorodny sposób mówi o historii. W zależności
od tego, na czym skoncentrujemy uwagę, które czynniki uznamy za najważniejsze, jak rozplanujemy proces nauczania i uczenia się, jaki nauczyciel wreszcie
będzie za ów proces odpowiedzialny, taki obraz historii uzyskamy. Dydaktyka
19
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Zob. J. Maternicki, Cz. Majorek, A. Suchoński, op. cit., s. 116-131.

historii ponadto pozostaje w ścisłym związku z wieloma innymi dziedzinami
wiedzy, co doskonale odzwierciedla schemat nr 3.
Schemat nr 3.
Korelacja dydaktyki historii z innymi dziedzinami wiedzy.

Źródło: J. Maternicki, Cz. Majorek, A. Suchoński, Dydaktyka historii, Warszawa 1993, s. 126.

Streszczenie
O historii mówić można na różne sposoby. Dziś o tej dziedzinie nauki najczęściej mówi się jednak w szkołach. Stąd też warto zastanowić się nad pytaniem, czy nauczanie jej zawsze wyglądało w ten sam sposób? Jak pokazują źródła – nie. Począwszy od czasów dwudziestolecia międzywojennego zarówno sam
termin dydaktyki, jak i treści, które za sobą niósł zmieniały się, kształtując nie
tylko umysły młodzieży, ale nierzadko i całego społeczeństwa. Takim przykładem był sposób mówienia o historii za czasów rządów sanacji. Owe różnice wymagają więc szczegółowej analizy, która podjęta została w artykule.
Summary
Didactics as a way of speaking about the history of
About the history we can speak in different ways. Today this area of science
is most often discussed mainly in schools. Hence, it is worth considering the
question whether teaching it always looked in the same manner? As shown
sources - no. Starting from the time of the interwar period, both the term
didactics and content that behind him carrying evolved, shaping not only the
minds of the youth, but often also the whole society. One such example was a
way of speaking about the history during the rule of Sanacja. These differences
therefore require a detailed analysis, which was undertaken in the article.
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Wioletta Szarecka (UWM)
Niepełnosprawność w mediach. Problemy przemilczane
1. Pedagogika specjalna jako przestrzeń artykułowania problemów osób
z niepełnosprawnością
Pedagogika specjalna jest dziedziną zajmującą się zagadnieniami odchyleń
od normy. Obejmuje zatem problemy profilaktyki, diagnozy i terapii jednostek z
niepełnosprawnością oraz osób uzdolnionych, a więc posiadających dodatnie
odchylenie od normy1. W naturalnej konsekwencji obszarów zainteresowań tej
dyscypliny pojawiają się problemy funkcjonowania osób z niepełnosprawnością
w różnych wymiarach, na wszystkich etapach życia. Kierunki badań nad niepełnosprawnością wyznaczane są przez dynamikę życia społecznego i zmieniają się
wraz z przeobrażeniami kulturowymi i postępem technologicznym.
Współczesne spojrzenie na niepełnosprawność ma charakter interdyscyplinarny, dzięki czemu pedagogika specjalna może czerpać z dorobku takich dziedzin jak psychologia, socjologia, praca socjalna, bioetyka oraz inne subdyscypliny pedagogiczne. Jak wyjaśnia Joanna Konarska, wszystkie dziedziny wiedzy
wywodzą się ze wspólnego źródła: filozofii. To właśnie powstaniu filozofii zawdzięczamy początki naukowego rozumienia zachodzących w świecie zjawisk.
Konarska dodaje również, iż następnie „choroby i konieczność niesienia ulgi w
cierpieniu fizycznym wymagały konkretnych działań, dość szybko z filozofii
wyodrębniła się medycyna”2. W dalszych rzędach zaczęły uszczegóławiać się
dziedziny humanistyczne, a proces ten trwa do dziś. Podążając za opinią autorki,
wspólne pochodzenie dziedzin nauki uprawnia współczesne dążenie do badań
interdyscyplinarnych. Podobnie rozwój nowych technologii wymusza współpracę naukowców: nie sposób świadomie wspomagać korekturę deficytów organizmu bez znajomości najnowszego sprzętu rehabilitacyjnego i korekcyjnego 3.
Pedagogika specjalna jest zatem dużym polem do podejmowania interdyscyplinarnego namysłu nad potrzebami osób niepełnosprawnych.
Podejście specjalistów dyktowane jest również przemianami w obrębie samej
dziedziny. Amadeusz Krause zwraca uwagę na kształtowanie się na przestrzeni
ostatnich lat nowego podejścia do procesu rewalidacji osób z niepełnosprawnością.
Na skutek wyłaniania się nowych paradygmatów, w podejściu diagnostycznym pojawił się nacisk na możliwości rysujące się przed osobą niepełnosprawną w zamian
1

M. Kupisiewicz, Słownik pedagogiki specjalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2014, s. 257.
2
J. Konarska, Interdyscyplinarność jako konieczność i wyzwanie w pedagogice specjalnej, [w:] Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej, red. Z. Palak, D.
Chimicz, A. Pawlak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
2012, s. 38.
3
Tamże, s. 39-41.
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za diagnozę nastawioną na zaistniałe straty w sprawności. Odejście od biologizmu w
rozumieniu zagadnień związanych z odchyleniami od normy postulował już Aleksander Hulek w latach 80., zwracając uwagę, że utrata sprawności niesie ze sobą nie
tylko medyczne konsekwencje. Współcześnie coraz większą uwagą specjalistów
cieszy się również funkcjonowanie osób z dysfunkcjami w różnych środowiskach,
umiejętność wypełniania przez nich ról społecznych, aktywizacja i zadowolenie z
procesu rewalidacji. Do najważniejszych kategorii w pracy pedagoga specjalnego
dołączyły podmiotowość, samorealizacja i autonomia osób z niepełnosprawnością4.
Podążając za opisanymi procesami, obecnie refleksji naukowej podlegają
niemalże wszystkie aspekty funkcjonowania człowieka z niepełnosprawnością.
Dla naukowców nie ma już tematów tabu, takich jak niegdyś seksualność, rodzicielstwo, dorosłość, starość i przeżywanie żałoby. Przykładowo, Remigiusz Kijak
podejmuje w swoich publikacjach zagadnienia dotyczące dorosłości i seksualności osób niepełnosprawnych, które do niedawna stanowiły zaniedbany obszar
badawczy dyscypliny. W swoich badaniach autor pokazuje konsekwencje traktowania osób niepełnosprawnych nieadekwatnie do wieku, gdzie jedną z najpoważniejszych są trudności ze znalezieniem pracy. Tutaj także problem tkwi w
stereotypowym postrzeganiu tej grupy osób, jako nieporadnych, niesamodzielnych, zdanych na opiekę osób trzecich5. Nic więc dziwnego, że zarówno pracodawcy, jak i współpracownicy, niechętnie godzą się na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy.
Tymczasem bezrobocie nie pozostaje bez wpływu na inne wymiary życia
osoby niepełnosprawnej. W sferze emocji pojawia się poczucie bezradności,
frustracja, lęk o przyszłość, spada poczucie własnej wartości. Są to uczucia zbliżone do reakcji pełnosprawnych ludzi na brak pracy, jednak sytuacja niepełnosprawnych jest o tyle trudniejsza, że dodatkowo muszą radzić sobie z obciążeniami wynikającymi z dysfunkcji, co często niesie ze sobą również wiele negatywnych emocji. Kolejnym problemem, który napotykają, jest pogorszenie warunków życiowych. Można je rozpatrywać na dwóch płaszczyznach. Pierwsza,
biologiczna, wiąże się z niedostatkiem materialnym, który może doprowadzić do
pogorszenia organicznego wymiaru niepełnosprawności, co niejednokrotnie zaprzepaszcza skutki wieloletniej rehabilitacji. Drugim obszarem związanym z
brakiem pieniędzy jest konieczność zmiany nawyków konsumpcyjnych, ograniczenie wydatków, a więc kupowanie produktów niższej jakości, co znowu doprowadza do wycofania społecznego osoby bezrobotnej, która tym bardziej czuje
się gorsza od innych. Kolejną, również bardzo dotkliwą konsekwencją pozostawania osób niepełnosprawnych bez pracy, jest pogorszenie relacji rodzinnych.
Wynika ono z dodatkowego obciążenia finansowego, ale również z nerwowości i
4

A. Krause, Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Oficyna Wydawnicza
Impuls, Kraków 2011, s. 47-48.
5
Por. R. J. Kijak (red.), Niepełnosprawność- w zwierciadle dorosłości, Impuls, Kraków 2012;
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konieczności wyładowania złości i frustracji przez same osoby zainteresowane.
Wszystkie te składniki mają negatywny wydźwięk, a ich połączenie powoduje
nawarstwianie się niepełnosprawności6.
Również seksualność jest coraz częściej poruszanym na forum naukowym
tematem. Prace naukowe dotyczą już nie tylko prawa osób niepełnosprawnych
do założenia rodziny, ale również wiedzy i podejmowanych praktyk współżycia
seksualnego. Najnowsze publikacje koncentrują się nie tylko na osobach niepełnosprawnych, ale również ukazują postawy otoczenia: rodziców, nauczycieli,
terapeutów wobec problemów związanych z seksualnością populacji niepełnosprawnych7.
Obok zwracania uwagi na problemy, z którymi borykają się osoby z uszkodzeniami, na polu pedagogiki specjalnej rozwija się również prężnie nurt podejmujący zagadnienia jakości życia i samorealizacji tych osób. Coraz częściej mówi się o aktywizacji, dostępności rozrywek dla osób z niepełnosprawnością. Zachęca się wszystkich do rozwijania zainteresowań, poszukiwania hobby, powstają stowarzyszenia i kluby gromadzące ludzi o podobnych pasjach. Ważnym wymiarem normalizacji stał się obecnie równy dostęp do edukacji na każdym etapie
kształcenia, również do studiów wyższych. Z badań Jarosława Bąbki wynika, że
niepełnosprawni studenci chętnie pojawiają się na Uczelni, dobrze radzą sobie z
obowiązkami oraz z funkcjonowaniem w grupie społecznej8.
Podsumowując, na polu pedagogiki specjalnej pojawia się coraz więcej nowych obszarów zainteresowań, obejmując swoimi dociekaniami niemalże
wszystkie wymiary życia osób z niepełnosprawnością. W dalszej części pracy
chciałabym zestawić osiągnięcia naukowców z treściami prezentowanymi opinii
publicznej przez środki masowego przekazu.
2. Założenia metodologiczne
Przeprowadzone badania miały na celu ustalenie zagadnień związanych z niepełnosprawnością, rzadko poruszanych w mediach, które określić można jako drażliwe. Sytuuje to przeprowadzony projekt w strategii jakościowej. Wyniki zostały
zgromadzone za pomocą analizy dokumentów, rozumianej za Mieczysławem Łobockim: „przez analizę dokumentów, czyli wytworów działania, rozumie się metodę
lub technikę badawczą, polegającą na opisie ii interpretacji konkretnych dokonań w

6

A. Jesionek, Zjawisko bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych, [w:] Teraźniejszość i
przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian, red. G. Miłkowska, B.
Olszak-Krzyżanowska, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008, s. 273-274.
7
Por. R.J. Kijak, Seks i niepełnosprawność. Doświadczenia seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną, Impuls, Kraków 2010.
8
J. Bąbka, Szanse i zagrożenia rozwojowe niepełnosprawnych studentów w kontekście
ich doświadczeń edukacyjnych, [w:] Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych
w kontekście społecznych zmian, red. G. Miłkowska, B. Olszak-Krzyżanowska, Oficyna
Wydawnicza Impuls, Kraków 2008, s. 185-187.
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procesie uczenia się, pracy produkcyjnej, zabawy lub innego rodzaju działalności,
zakończonych bardziej lub mniej golowym produktem”9.
Zebrane dane zostały poddane analizie i interpretacji zgodnie z założeniami
Krytycznej Analizy Dyskursu. Zakłada ona, że zjawiska językowe maja znacznie
szersze znaczenie niż komunikowanie treści. Przedsięwzięcie tej metody nakazuje nam rozpatrywanie użycia języka zarówno na płaszczyźnie krytycznej, a więc
poszukując powiązań pomiędzy wiadomościami, trafiającymi do publicznego
przekazu, a polityką oraz na płaszczyźnie konstruktywnej, poszukując ukrytych
założeń, stereotypów i uprzedzeń, którymi świadomie lub nie posługuje się społeczeństwo, ponieważ ich zdemaskowanie jest pierwszym krokiem ku zmianie10.
Główne problemy ukierunkowujące badania to: jakie kwestie związane z
osobami niepełnosprawnymi są poruszane w mediach rzadziej niż inne zagadnienia ich dotyczące? W jaki sposób są prezentowane?
3. Obszary ciszy: wyniki badań własnych
Na wstępie analizy zgromadzonych danych należy zaznaczyć, że powszechna mediatyzacja życia prowadzi do zawłaszczenia przez tę sferę niemalże całego
obszaru funkcjonowania człowieka. Trudno zatem wskazać jakikolwiek temat,
który w mediach nie pojawił się nigdy. Prowadząc swoje badania skupiałam się
raczej na problemach, które w tej przestrzeni pojawiają się zauważalnie rzadziej
niż inne wątki z danego zakresu. Ze zgromadzonych danych wynika, ze zagadnienia najczęściej pokazywane w telewizji, prasie i Internecie koncentrują się
wokół potrzeby pomocy osobom niepełnosprawnym, na ich bezradności i bezbronności oraz, nieco rzadziej, na wybitnych osiągnięciach uzdolnionych osób,
którym niepełnosprawność nie przeszkodziła w biciu rekordów i osiąganiu sukcesów. Zagadnieniami rzadziej poruszanymi zarówno w serwisach informacyjnych, jak i przestrzeni rozrywkowej, okazały się: dorosłość i odpowiedzialność,
samorealizacja i kompetentność oraz miłość i seks. W kolejnej części pracy
chciałabym przyjrzeć się bliżej sposobie mówienia o tych problemach w środkach masowego przekazu.
a) Dorosłość i odpowiedzialność
W publiczny dyskurs niepełnosprawności wpisany jest język współczucia,
niejednokrotnie wręcz litości wobec osób z niepełnosprawnością. O ich życiu
opowiada się tworząc atmosferę smutku i melancholii, mającą zapewne oddawać
tęsknotę osób z dysfunkcjami za pełną sprawnością i „normalnością”. Najchętniej podejmowany wątek, to osobista tragedia, z jaką zmaga się człowiek doświadczający niepełnosprawności. Takie obrazowanie prowadzi do umocnienia
stereotypu, że osoby niepełnosprawne są bezużyteczne i stanowią jedynie obciążenie dla pracującej części społeczeństwa.
9

M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls,
Kraków 2005, s. 227.
10
Tamże.
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Tematem w znacznej mierze przemilczanym w obrazowaniu medialnym jest dorosłość i odpowiedzialność osób z dysfunkcjami. Absurdem jest przekonanie, że
poruszanie się na wózku wyklucza podjęcie pracy zawodowej czy odpowiedzialność
za własne decyzje. Podobnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną są w stanie
w znacznej mierze przejąć kontrolę nad swoim życiem – bądź całkowitą (osoby z
lekkim stopniem niepełnosprawności), bądź w możliwie najpełniejszym wymiarze,
w przypadku stopni głębszych. W mediach rzadko pojawia się postać osoby niepełnosprawnej wypełniającej w zwyczajny sposób obowiązki przypisywane ludziom
pełnosprawnym. Jeżeli już pojawią się takie postacie w serwisach informacyjnych,
najczęściej pokazane będą w kontekście wydarzeń związanych z niepełnosprawnością, metod leczenia i terapii czy nowego sprzętu. Bardzo brakuje udzielenia głosu
osobom niepełnosprawnym na „zwykłe tematy”: gdy pojawi się jakieś trudne do
wyjaśnienia zjawisko, w programach występują specjaliści w danej dziedzinie, których wszak nie brakuje również wśród osób z niepełnosprawnością, podobnie podczas sond ulicznych osoby niepełnosprawne nie pojawiają się w kontekstach innych
niż związanych ze swoim stanem.
b) Aktywność i samorealizacja
Jak zaznaczyłam wyżej, osoby niepełnosprawne, zwłaszcza ruchowo, bywają
pokazywane jako przykłady, że można osiągnąć sukces „mimo wszystko”. W
przypadkach takich osiągnięcie sukcesu w danej dziedzinie zyskuje dodatkowo
rangę bohaterstwa, ze względu na dodatkowe zmagania z osobistym doświadczaniem niepełnosprawności. Warto zwrócić uwagę, że w publicznym dyskursie
tytułowanie za „heroiczną walkę” z przeciwnościami losu odbywa się niezależnie
od woli i intencji samych zainteresowanych. W tym miejscu po raz kolejny trzeba podkreślić, że wychwalając i podziwiając ponad miarę każdy, nawet nie wyjątkowy, wysiłek i efekt pracy osoby z niepełnosprawnością, również bardzo
mocno mijamy się z kategorią normalizacji.
Brakuje w mediach natomiast wizerunku kompetentnej osoby niepełnosprawnej,
która zajmuje się powierzonymi obowiązkami (jak w opisanym wyżej punkcie), ale
potrafi oprócz tego realizować swoje własne cele. Dla takiej osoby motywacją do podejmowania działań związanych z rozwojem osobistym, pasją czy aktywnym spędzaniem wolnego czasu, są subiektywnie odczuwane potrzeby i satysfakcja z podejmowanych działań, a nie społecznie narzucony schemat biernego, rozczulającego „kaleki”,
który zasługuje na wsparcie i opiekę szczęśliwszej części społeczeństwa lub człowieka
obdarzonego, ze względu na niepełnosprawność, również licznymi przymiotami ducha, traktującego całe życie jako wyzwanie i wypełniającego społeczne oczekiwania
dotyczące osoby z takim „bagażem”.
Przykłady takich osób pojawiają się w mediach niezwykle rzadko- w serwisach informacyjnych „okolicznościowo”: podczas obchodów uroczystości z niepełnosprawnością w tle, np. Olimpiada Specjalna czy przeforsowywanie nowej
ustawy dotyczącej edukacji bądź wsparcia finansowego dla niepełnosprawnej
części społeczeństwa. Poza dnami, w których współczujemy osobom z niepełno-
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sprawnością i kiedy ich podziwiamy, jest cała masa zwykłych dni wypełniona
pustką.
c) Miłość i seks
W ostatnich latach wiele się zmieniło w temacie podejmowania przez osoby
z niepełnosprawnością (zwłaszcza intelektualną) aktywności seksualnej. Zagadnienia związane z fizjologią płodności, również dotyczące ludzi pełnosprawnych,
są w mediach żywo komentowane. Gdy problem zaczyna dotyczyć osoby z niepełną sprawnością, temat staje się tym bardziej „kontrowersyjny”. Sfera informacyjna mediów posługuje się zatem tematyką uczuć tych osób niezwykle sporadycznie, podobnie mają się zagadnienia dotyczące edukacji seksualnej, która
również w odniesieniu do szkół masowych, budzi burzliwe dyskusje.
Przykładem, jednym z nielicznych, funkcjonowania w mass mediach opisywanej kategorii jest odcinek z cyklu „Rozmowy w toku”, kiedy prowadząca postawiła sobie pytanie: jak kochają nastolatki z zespołem Downa? Była to okazja
do rozmawiania o zagadnieniu mniej tendencyjnie, np. zamiast o obawach przed
niechcianą ciążą, pokazywano sposoby okazywania miłości, przeżywania zakochania, gesty czułości i umiejętność opiekowania się drugą osobą. Pułapka pedagogiczna wybrzmiewa w tytule: gdyby istniało postulowane przeze mnie szerokie pasmo pokazywania, iż niepełnosprawność nie oznacza „nienormalności”, to
dziennikarka nie powinna stawiać pytania „jak kochają nastolatki zespołem
Downa”, ponieważ oczywistym byłoby dla każdego, że kochają jak każdy inny
człowiek.
Na gruncie rozrywkowym jedynym reprezentantem takiego ujęcia jest osławiony „Maciuś z Klanu”. To właśnie dzięki jego serialowej miłości do Martyny
wielu Polaków usłyszało dopiero o trudnościach związanych z założeniem rodziny przez osobę z niepełnosprawnością intelektualną. Są to jednak przykłady sporadyczne, których emisja wpłynie może na świadomość pojedynczych odbiorców, ale nie ma siły „przebicia” się do kwestii społecznych wysokiej rangi, chętnie dyskutowanych i komentowanych przez specjalistów.
Refleksje końcowe
Pomimo liberalizacji życia publicznego, nadal posiadamy w swoim społeczeństwie tematy niechętnie poruszane, takie, które interesują jedynie grono specjalistów, a nie przeciętnego obywatela. Trudno mówić w takim wypadku o zakazie poruszana określonych kwestii w mediach, ponieważ takowy nie istnieje.
Jednakże materiały podejmujące mało popularne zagadnienia, nie zaprezentowane w sposób ambitny, nie będą się cieszyły dużą oglądalnością, w przypadku
telewizji, co jest już poważnym argumentem dla twórców, aby takich przedsięwzięć zaniechać.
Podsumowując rozważania, na rodzimym gruncie masowe media pozostają
daleko w tyle za osiągnięciami naukowców. To forum pedagogiki specjalnej jest
prawdziwą przestrzenią postępu i prezentowania nowego spojrzenia na fenomen
niepełnosprawności, natomiast media masowe pozostają w znacznej mierze miej-
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scem powielania stereotypów i podejmowania wciąż tych samych zagadnień,
przy wprowadzeniu niewielkich zmian w ich obrazowaniu.
Streszczenie
W mediach masowych na przestrzeni ostatnich lat pojawia się coraz więcej
kwestii społecznych. O niepełnosprawności mówi się dużo, jednak najczęściej są
to materiały umacniające stereotypy. Brakuje rzetelnego, nowatorskiego podejścia, które zarówno nie ujmowałoby osoby niepełnosprawnej jako niepotrzebnej,
ale również nie gloryfikowałoby każdego drobnego jej osiągnięcia.
Summary
Disability in the media. Unsaid problems
In the mass media in recent years there are more and more social issues.
About Disability says a lot, but usually these are the materials to strengthen stereotypes. There is no reliable, innovative approach that won’t recognized a disabled person as unnecessary, but also not glorify every little achievement.
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Część III
ASPEKT SPOŁECZNY
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Marek Mariusz Tytko (UJ)
Uwagi o opiniach niektórych Polaków o członkostwie Polski w UE
Artykuł niniejszy ma charakter przeglądowy, dyskusyjny, powstał metodą
historiograficzną logicznej analizy dokumentów (zestawień wyników badania
metodą ilościową). Stanowi drobny przyczynek w zakresie ilościowego ukazania
współczesnej opinii niektórych badanych przez CBOS Polaków nt. członkostwa
Polski w UE (wg stanu na luty-marzec 2014 r.). Celem artykułu były nie tylko
wybiórczy opis i fragmentaryczna analiza owych wybranych liczb dotyczących
opinii badanych Polaków, ale także zwrócenie uwagi na pewne niekonsekwencje
i nieadekwatność do rzeczywistości, jakie pojawiają się w samym badaniu i w
niektórych komentarzach do owego badania w 2014 r. w kontekście wyników
uprzedniego referendum akcesyjnego (2003). Zakres artykułu jest zatem ograniczony, przyczynkarski. Jak dotąd brak jest literatury przedmiotu poświęconej
badaniu owych opinii Polaków przeprowadzonym przez CBOS w pierwszym
kwartale 2014 r. z okazji dziesięciolecia polskiego członkostwa w UE (20042014). Niniejszy artykuł powstał zaledwie kilka dni po opublikowaniu ilościowych wyników owych badań CBOS-u i medialnych informacji o nich (25 kwietnia 2014)1. Tekst z przyczyn obiektywnych ma ograniczony charakter, autor nie
rości sobie pretensji do całościowej, krytycznej analizy wyników i metod owego
sondażu. Chodzi jednak o krytyczne zwrócenie uwagi w dyskusji wyników na
pewne niedostrzegane dotąd zjawiska (fakty) w związku z relacją Polaków do
UE i sposoby interpretacji ilościowych badań dot. owych opinii. Pozwoli to. moim zdaniem, w przyszłości podjąć pewne działania w celu naprawienia owych
uchybień.
Redakcja III Programu Polskiego Radia, relacjonując wystąpienie (wywiad)
Bronisława Komorowskiego z okazji 10-lecia członkostwa Polski w UE dnia 1
maja 2014 r., twierdziła, że: „Jego [Bronisława Komorowskiego] zdaniem, osoby, które dziesięć lat temu [tj. de facto gł. w latach 2002-2003 – dop. autora niniejszego artykułu] namawiały Polaków do opowiedzenia się w referendum
przeciwko Unii Europejskiej, powinny teraz zrewidować swoje poglądy i przyznać publicznie, że się myliły. - Niektórzy mówili: »za nic nie idźmy do Unii
Europejskiej«. (...) Ci, którzy straszyli Polaków i namawiali do głosowania na
»nie« w referendum, powinni zweryfikować swoje poglądy i powiedzieć publicznie, że nasze członkostwo w UE naprawdę się sprawdziło – zaznaczył”2.

1

Tekst niniejszego artykułu ukończono 3 maja 2014 r.
Strona internetowa Polskiego Radia (PR III, z Prezydentem III RP rozmawiała Beata
Michniewicz):
http://www.polskieradio.pl/9/299/Artykul/1113891,BronislawKomorowski-jestesmy-pokoleniem-szczesciarzy [dostęp 02.05.2014].
2
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Uniopropagandowy komentarz B.Komorowskiego do wyników sondażu nie
był jednak miarodajny, moim zdaniem. Z kolei autor podpisujący się inicjałami
„mr” w tekście pt. Więcej plusów niż minusów. Polacy oceniają 10 lat w Unii
(25.04.2014) skomentował owe badania opinii publicznej nt. pozytywów i negatywów dziesięcioletniego członkostwa III RP w UE, następująco: „Wśród plusów: otwarte granice, korzyści ekonomiczne i dopłaty. Minusy - choć prawie
połowa nie wymieniła żadnych - konieczność dostosowania prawa i ograniczenie
suwerenności3. Polacy ocenili w badaniu CBOS skutki przynależności kraju do
Unii Europejskiej”.
I dalej można przeczytać w tym samym miejscu komentarza „mr” na stronie
internetowej Polskiego Radia: „1 maja [2014] minie 10 lat od przystąpienia Polski do Wspólnoty. Przeświadczenie, że obecność w Unii przynosi naszemu krajowi więcej korzyści niż strat, wyraziło 62 procent badanych. Z kolei ujemnie
dotychczasowy bilans integracji oceniło 13 procent ankietowanych. Co piąty
respondent [=20 procent] był zdania, że korzyści i straty związane z członkostwem Polski w Unii się równoważą. Przy tym od początku badań dotyczących
efektów obecności we Wspólnocie ankietowani lepiej oceniali skutki integracji
dla Polski niż dla siebie osobiście. Obecnie pozytywnie ocenia bilans integracji
dla siebie osobiście 43 procent badanych. Raczej negatywnych rezultatów przynależności naszego kraju do Wspólnoty doświadcza 12 procent ankietowanych.
Niejednoznacznie ocenia je 35 procent respondentów. Od początku badań CBOS
większość Polaków [z grup badanych] opowiadała się za integracją z Unią Europejską4. Obecnie stosunek do członkostwa Polski w Unii Europejskiej już dawno
nie był jednak tak jednoznaczny [w grupach badanych]. Integrację popiera 89
procent Polaków [z grup badanych respondentów], przy 7-procentowej grupie
przeciwników [badanych]. Badania przeprowadzono w dniach 6-12 lutego [2014
r.] oraz 6-12 marca [2014 r.], metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych
komputerowo na reprezentatywnych próbach losowych. O zdanie zapytano w
pierwszym okresie 1020 dorosłych mieszkańców Polski, a w drugim 1098”5.
Źródłowy tekst pełny, dotyczący wyników omawianego badania: CBOS: 89
proc. Polaków popiera członkostwo Polski w UE brzmi następująco (przytaczam
go in extenso, dodając w zasadzie tylko pogrubienia liczb procentowych i krótkie
dopowiedzi e nawiasach kwadratowych), aby móc sobie wyrobić własne zdanie:
3

Wszystkie dodane pogrubienia w cytatach w niniejszym artykule oraz dopowiedzi w
nawiasach kwadratowych [ ] – pochodzą od autora niniejszego artykułu.
4
Komunikat z badań Stosunek Polaków do integracji europejskiej maj 2013, oprac.
Beata Roguska, s. 1-9 [1-11], http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_072_13.PDF
[dostęp 2.05.2014]. Przypis niniejszy dodał autor niniejszego artykułu, nie ma go w cytowanym tekście.
5
mr [autor o inicjałach „mr”], Więcej plusów niż minusów. Polacy oceniają 10 lat w
Unii,
25.04.2014.
strona
internetowa
Polskiego
Radia:
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1109284,Wiecej-plusow-niz-minusow-Polacyoceniaja-10-lat-w-Unii [dostęp: 02.05.2014].
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„89 proc. Polaków [z grupy badanej 1020 (1098) osób] popiera członkostwo
w UE; to najwyższy wynik od 2007 r. Liczba przeciwników obecności w Unii
zmalała do 7 proc. [z grupy badanej 1020 (1098) osób], 4 proc. [z grupy badanej
1020 (1098) osób] to niezdecydowani - wynika z sondażu CBOS. Według CBOS
do umocnienia proeuropejskiego nastawienia przyczyniły się wydarzenia na
Ukrainie.
CBOS zauważa, że pozytywny stosunek do członkostwa Polski w UE zdecydowanie dominuje we wszystkich grupach społeczno-demograficznych [z grupy
badanej 1020 (1098) osób]. Poziom poparcia dla obecności naszego kraju w Unii
jest tym większy, im lepsza ocena własnych warunków materialnych oraz im
wyższe wykształcenie. Nieco niższe niż przeciętnie poparcie dla członkostwa
odnotowujemy zarówno wśród najstarszych, jak i najmłodszych [z grupy badanej
1020 (1098) osób]. Nieco mniej jednoznacznie prounijne nastawienie mają
mieszkańcy wsi niż miast [z grupy badanej 1020 (1098) osób]. Grupą, w której
poziom akceptacji przynależności do UE jest stosunkowo najniższy, są rolnicy [z
grupy badanej 1020 (1098) osób].
W potencjalnych elektoratach członkostwo Polski w UE popierają wszyscy
lub niemal wszyscy zwolennicy PO i SLD [z grupy badanej 1020 (1098) osób].
Przeciwników integracji można znaleźć wśród sympatyków PIS i PSL [z grupy
badanej 1020 (1098) osób] choć należą oni do nielicznych.
Przeświadczenie, że obecność w Unii przynosi Polsce więcej korzyści niż
strat wyraża 62 proc. badanych, 13 proc. [z grupy badanej 1020 (1098) osób]
uważa, że integracja z UE przynosi Polsce więcej strat niż korzyści. Co piąty
respondent (20 proc.) [z grupy badanej 1020 (1098) osób] jest zdania, że korzyści
i straty związane z członkostwem Polski w Unii się równoważą; 5 proc. badanych [z grupy badanej 1020 (1098) osób] na zadane pytanie odpowiedziało
"trudno powiedzieć".
Respondenci lepiej oceniają skutki integracji dla Polski niż dla siebie - wynika z danych CBOS. Pozytywne rezultaty integracji dla siebie osobiście zauważa
43 proc. badanych [z grupy badanej 1020 (1098) osób], raczej negatywnych
skutków przynależności Polski do UE doświadcza 12 proc. ankietowanych [z
grupy badanej 1020 (1098) osób], 35 proc. zauważa tyle samo strat, co korzyści,
[z grupy badanej 1020 (1098) osób] 10 proc. ankietowanych [z grupy badanej
1020 (1098) osób] nie ma zdania.
Z badań CBOS, przeprowadzonych po akcesji, wynika, że Polacy bardzo
szybko zaczęli dostrzegać korzyści z członkostwa naszego kraju w UE. 31 proc.
badanych [z grupy badanej 1020 (1098) osób] uważa, że największym plusem
członkostwa jest "otwarcie granice, swoboda przemieszczania się, układ z
Schengen, ruch bezwizowy". Dla 30 proc. respondentów [z grupy badanej 1020
(1098) osób] największą zaletą integracji z Unią Europejską są korzyści finansowe, napływ pieniędzy z funduszy unijnych, dotacje i projekty unijne.
Swoboda podejmowania pracy w UE, swoboda działalności gospodarczej i
mniejsze bezrobocie w Polsce są zdaniem 17 proc. ankietowanych [z grupy ba-
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danej 1020 (1098) osób] najbardziej pozytywnym skutkiem członkostwa w UE.
Wśród plusów przynależności Polski do UE ankietowani wskazywali także korzyści dla rolnictwa, w tym promocję polskiej żywności i dopłaty do rolnictwa.
Jak zauważa CBOS, mimo dostrzeganych korzyści, jakie z członkostwa w
UE odnosi polska gospodarka, w tym handel i rolnictwo, tylko nieliczni respondenci (1 proc. [z grupy badanej 1020 (1098) osób]) skłonni byli mówić o związanej z przynależnością do Wspólnoty poprawie warunków życia w Polsce.
Zdecydowanie więcej trudności sprawiło badanym wymienienie negatywnych
aspektów członkostwa w UE - zauważa CBOS. 19 proc. [z grupy badanej 1020
(1098) osób] stwierdziło, że nie dostrzega minusów integracji, a więcej niż jedna
czwarta (28 proc. [z grupy badanej 1020 (1098) osób]) nie potrafiła ich wskazać.
Łącznie prawie połowa badanych [z grupy badanej 1020 (1098) osób] nie wymieniła
negatywnych skutków związanych z przynależnością Polski do UE.
12 proc. respondentów [z grupy badanej 1020 (1098) osób] jako główny minus członkostwa Polski w UE wskazało "zastrzeżenia do przepisów prawa unijnego, biurokrację, nadmierną regulację prawną, bzdurne dyrektywy, złe zarządzenia", a 8 proc. [z grupy badanej 1020 (1098) osób] wskazało na ograniczoną
suwerenność Polski rozumianą jako m.in. uzależnienie od UE i podporządkowanie jej decyzjom – podaje CBOS.
Dość jednoznacznie pozytywnie oceniany jest bilans integracji dla rolnictwa.
Niemal trzy czwarte (73 proc. [z grupy badanej 1020 (1098) osób]) uważa, że
członkostwo w UE wpłynęło korzystnie na funkcjonowanie gospodarstw rolnych
w Polsce. Przeciwnego zdania jest 13 proc. [z grupy badanej 1020 (1098) osób]
ankietowanych. Także wśród samych rolników opinie o skutkach integracji dla
rolnictwa są zdecydowanie częściej pozytywne (76 proc. [z grupy badanej 1020
(1098) osób]) niż negatywne (17 proc [z grupy badanej 1020 (1098) osób]).
Oceny skutków członkostwa dla przedsiębiorstw zawsze były nieco gorsze
niż opinie o jego rezultatach dla gospodarstw rolnych. Przekonanie, że firmy
zyskały na członkostwie, wyraża 66 proc. badanych [z grupy badanej 1020
(1098) osób]. Przeciwnego zdania jest 15 proc. respondentów [z grupy badanej
1020 (1098) osób]. Jednym z najpowszechniej dostrzeganych skutków członkostwa jest migracja zarobkowa Polaków. Aż 92 proc. badanych [z grupy badanej
1020 (1098) osób] zauważa, że po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej nasi
rodacy częściej niż poprzednio podejmują pracę zagranicą.
W ocenie społecznej przystąpienie do UE miało korzystne skutki dla sytuacji
Polski na arenie międzynarodowej - informuje CBOS. Blisko trzy czwarte badanych (72 proc. [z grupy badanej 1020 (1098) osób]) uważa, że Polska, będąc
członkiem Unii, jest bardziej bezpieczna niż przed akcesją. Zdaniem 13 proc.
ankietowanych [z grupy badanej 1020 (1098) osób] integracja europejska nie
miała wpływu na bezpieczeństwo Polski, 3 proc. badanych [z grupy badanej
1020 (1098) osób] stwierdziło, że bezpieczeństwo Polski "raczej się zmniejszyło". Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 12 proc. ankietowanych [z grupy
badanej 1020 (1098) osób].
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CBOS przypomina ponadto, że utrwalone jest już przekonanie, że obecność
Polski w Unii wzmocniła pozycję naszego kraju w Europie. Z opinią tą zgadza
się 74 proc. badanych [z grupy badanej 1020 (1098) osób]. Według 10 proc. ankietowanych [z grupy badanej 1020 (1098) osób] przystąpienie Polski do UE nie
miało wpływu na pozycję Polski, 6 proc. [z grupy badanej 1020 (1098) osób]
ocenia ten wpływ raczej niekorzystnie, 10 proc. respondentów [z grupy badanej
1020 (1098) osób] udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć".
Zdaniem CBOS, w okresie tuż po akcesji, Polskę zaliczano do krajów o
średniej pozycji w Unii niemal równie często, jak do krajów o najmniejszych
wpływach. Obecnie 67 proc. badanych [z grupy badanej 1020 (1098) osób] uważa, że Polska jest krajem o średniej pozycji w UE. Nieco więcej niż jedna czwarta (26 proc. [z grupy badanej 1020 (1098) osób]) ocenia, że nadal mało liczymy
się w tej organizacji. Co ciekawe 2 proc. respondentów [z grupy badanej 1020
(1098) osób] widzi Polskę jako państwo o najsilniejszej pozycji i największych
wpływach w UE. 5 proc. ankietowanych [z grupy badanej 1020 (1098) osób]
wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".
Jednocześnie, jak zauważa CBOS, dzisiejsza pozycja Polski w UE nie w pełni odpowiada aspiracjom Polaków. Zdaniem 67 proc. respondentów [z grupy
badanej 1020 (1098) osób] nasz kraj nie ma wystarczającego wpływu na decyzje
i działania UE. Tylko nieco więcej niż jedna piąta (21 proc. [z grupy badanej
1020 (1098) osób]) jest zdania, że wpływ ten jest zadowalający. Na zadane pytanie 12 proc. badanych [z grupy badanej 1020 (1098) osób] udzieliło odpowiedzi
"trudno powiedzieć".
Jak podkreśla CBOS, mimo że wpływ Polski na działania UE postrzegany
jest jako niewystarczający, wśród ankietowanych przeważa opinia, że członkostwo w tej organizacji nie ogranicza nadmiernie niezależności naszego kraju (47
proc. [z grupy badanej 1020 (1098) osób]), 36 proc. ankietowanych [z grupy
badanej 1020 (1098) osób] jest przeciwnego zdania, a 17 proc. [z grupy badanej
1020 (1098) osób] udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć". Sondaż CBOS
przeprowadzono w dniach 6-12 lutego 2014 roku na reprezentatywnej próbie
losowej 1020 dorosłych mieszkańców Polski oraz w dniach 6-12 marca 2014
roku na reprezentatywnej próbie losowej 1098 mieszkańców Polski”6.
Przytoczone powyżej omówienia wyników sondażu (2014) wymagałyby dopowiedzenia, sprostowania a także w innym miejscu – skonfrontowania z nadal
aktualnymi tezami uniosceptyków dot. suwerenności i niezależności Polski,
omawianymi w innym artykule a dotyczącym lat 2002-2003 sprzed akcesji, z
okresu tzw. kampanii przedreferendalnej. Chodzi tu o patriotów-uniosceptyków

6

CBOS: 89 proc. Polaków popiera członkostwo Polski w UE, PAP, 25.04.2014, Cały
tekst
na
stronie
www:
http://wyborcza.pl/1,91446,15857681,CBOS__89_proc__Polakow_popiera_czlonkostwo
_Polski.html [dostęp 02.05.2014].
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Piotra Deörre i Stanisława Papieża7, którzy przewidzieli pewne negatywne tendencje (brak suwerenności, zmniejszenie samodzielności państwa polskiego,
zwiększenie biurokracji, tj. totalnego centralizmu unijnego) i wskazali racjonalne
argumenty dla potwierdzenia swoich uniosceptycznych tez wynikających z patriotyzmu polskiego i troski o dobro wspólne, jakim jest Polska. Model patriotyzmu uniosceptycznego nie stracił na aktualności, nie podważają go wcale wyniki
ww. badania.
Ogólnie rzecz biorąc, moim zdaniem, wyniki badań CBOS-u na grupie badanej 1020 (1098) osób pokazują tylko skuteczny wpływ wieloletniej propagandy
prounijnej na ową grupę badaną i niewiele więcej. Poniżej zamieszczono pewne
uwagi własne do badania CBOS-u z 2014 r. na temat opinii zapytanych respondentów odnośnie do członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Po pierwsze – termin (czas ankietyzacji), badania sondażowe przeprowadzono w dniach 6-12 lutego 2014 r. oraz 6-12 marca 2014 r., czyli w okresie trwania
(od listopada 2013 r. do lutego 2014 r.) antyreżimowej (antyrosyjskiej) rewolucji
na Ukrainie (gł. na kijowskim „Majdanie” oraz innych miastach, gdzie w dwóch
najtragiczniejszych dniach, tj. 18 i 20 lutego z polecenia prorosyjskiego, antyunijnego reżymu w Kijowie zabito w sumie ok. 100 osób) oraz w okresie stopniowej aneksji Krymu przez Rosję w marcu 2014 r. (w okresie nowej władzy –
antyrosyjskiej, prounijnej), co zauważał ogólnikowo CBOS. Fakty te („Majdan” i
aneksja Krymu nazywana „Anschlussem” w mass mediach w analogii do
Anschlussu Austrii i sudeckich części Czechosłowacji przed II wojną) były silnie
nagłaśniane w krajowych mediach polskojęzycznych odpowiednio w okresie I-III
2014 r., co wpływało na nastroje w Polsce i na wyniki samego badania. Naród
częściowo odruchowo jednoczył się wokół rządzących unioentuzjastów, bo nadrzędnym celem było bezpieczeństwo Polski w obliczu potencjalnego zagrożenia
ze strony Rosji (rząd unioentuzjastów PO-PSL tę sytuację zresztą skutecznie
wykorzystał manipulacyjnie dla swoich celów pro-unijnych w okresie kampanii
7

M. M. Tytko, Uniosceptyczna koncepcja patriotyzmu „Fides et Ratio” (Stanisława
Papieża i Piotra Döerrego), „Pedagogika Katolicka. Czasopismo Katedry Pedagogiki
Katolickiej Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli”, r.
7: 2013, nr 13, s. 25-41, przyp., summary, bibliogr. Do redakcji tamże został złożony
także inny artykuł na tenże sam temat, będący kontynuacją ww. tekstu, tj. Marek Mariusz
Tytko, Uniosceptyczna koncepcja patriotyzmu u Stanisława Papieża i Piotra Döerre’go
(suwerenność, naród, państwo), gdzie szczególnie akcentuje się suwerenność narodu jako
niezbywalny warunek współczesnego istnienia Narodu Polskiego i Państwa Polskiego w
XXI w. i gdzie omówiono racjonalne argumenty uniosceptyków za niewstępowaniem
Polski do UE. Poniekąd do tego typu uniosceptycznych racji odnosił się Bronisław Komorowski w ww. wywiadzie w 2014 r. Uniosceptycy jako jeden z warunków zachowania
suwe renności Polksi wysuwali konieczność niewstępowania do UE, co oznacza utratę
suwerenności i faktyczną podległość UE (nie istnieje tzw. suwerenność partycypacyjna
oraz suwerenność partycyjna). Precyzyjna argumentacja została wyłożona w dwóch ww.
tekstach autorstwa M.M.Tytko.
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wyborczej do Parlamentu UE8). Stosowano przy tym masowo w mediach przez
wiele tygodni metodę zarządzania strachem Polaków. Kreowano przy tym intensywnie obraz, że przed zagrożeniem militarnym i gospodarczym ze strony Rosji
ochroni nas Unia Europejska i NATO. Ta okoliczność „ukraińska” miała wpływ
zasadniczy dla wyników badania.
To zmieniło w sposób istotny, moim zdaniem, kontekst badania. Kontekst
został narzucony Polakom przez zmasowaną uniopropagandę w związku z kampanią wyborczą w Polsce do Parlamentu Europejskiego A.D.2014. Kontekstowo
przez mass media narzucono wybór: jeśli nie „dobra” UE, to „zła” Rosja zawładnie Polską. Do wyników sondażowni (CBOS) należy więc podchodzić ostrożnie
(badał on opinie w okresie masowej kontekstowej manipulacji medialnej świadomością Polaków na grupie 1020 [1098] osób).
Po drugie, badanie przeprowadzono „metodą wywiadów bezpośrednich”,
przez co sondażownie w III RP (także CBOS) często rozumieją także sondaż
telefoniczny, całkowicie niemiarodajny, zafałszowujący wyniki. Nie wszyscy
Polacy posiadają wszak telefon (zwłaszcza stacjonarny, na które dzwonią ankieterzy), a ci, którzy go posiadają, często udzielają zdawkowych (oczekiwanych
przez sondażownię) odpowiedzi lub szybko kończą odpowiedź „na odczepne” i
odkładają słuchawkę. Ponadto badania te były „wspomagane komputerowo”, co
także zawęża obraz sytuacji, bo nie wszyscy Polacy posiadają komputer i się nim
posługują (tj. chodzi o mailing i tzw. anonimowe ankiety na stronach www. do
wypełnienia). Wypełnienie „anonimowych” ankiet w internecie często jest fikcją,
nie ma możliwości zweryfikowania prawdziwości składanych oświadczeń – bo
respondent jest anonimowy. Także w sondzie „ulicznej” respondenci występują
anonimowo, a nie ma możliwości zweryfikowania prawdziwości ich oświadczeń.
To samo dotyczy sondy „telefonicznej”. Moim zdaniem, tylko realny, „twardy”
(wyrażony w liczbach bezwzględnych) wynik referendum jest rzeczywistą miarą
sposobu głosowania tych, którzy poszli i zagłosowali w związku z pytaniem o
członkostwo Polski w UE. Do wyników „sondażowni” (także CBOS-u) należy
zawsze podchodzić ostrożnie, z dużą dozą krytycyzmu.
Po trzecie, badanie przeprowadzono „na reprezentatywnych próbach losowych”. Jeśli „losowość” polegała na określonym wyborze numeru telefonu albo
na określonym wyborze adresu e-mail, aby zaprosić respondenta do wyłożenia
swoich opinii w sprawie członkostwa Polski w UE, to już nie było to badanie
„reprezentatywne”, ale zawężone do posiadaczy określonych urządzeń technicznych (telefonu, komputera), czyli w gruncie rzeczy niereprezentatywne albo mało reprezentatywne.
Co do ilości respondentów: „O zdanie zapytano w pierwszym okresie 1020
dorosłych mieszkańców Polski, a w drugim 1098”. Czy byli to także jedni i ci
8

Data wyborów do Parlamentu Europejskiego została wyznaczona na dzień 25 maja
2014 r. Na ten sam dzień 25 maja 2014 r. nowe władze ukraińskie wyznaczyły datę wyborów prezydenckich na Ukrainie.
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sami, czy przy każdym badaniu – zawsze inni respondenci, nie wiadomo. Zakładając, że byli to za każdym razem różni respondenci (osoby niepowtarzalne),
należy zapytać: czy 1020 + 1098 czyli razem 2018 osób dorosłych, to jest właściwa ilość do próby w społeczności Polaków (a nie „obywateli polskich”)? Moim zdaniem, jest to zbyt niska próba. Przy badaniach typu „exit poll” w trakcie
wyborów bierze się pod uwagę próby znacznie wyższe ilościowo a i tak wynik
nie odpowiada prawie nigdy rzeczywistości, ale w najlepszym wypadku jest doń
zbliżony o ileś tam procent, w zależności od próby (zasadnicze pomyłki sondażowni w Polsce są rzeczą częstą i znaną – różnice sięgały nawet kilkunastu procent). Moim zdaniem, wyniki badania CBOS-u pokazują tylko i wyłącznie co
najwyżej poglądy tych ok. 2 tysięcy osób ankietowanych (lub nawet ok. 1 tys.,
jeśli pytano tych samych ludzi), respondentów zamieszkałych w kraju i nie wiele
więcej. Jeśli założyć, że uczestnicy badania rzetelnie wyłożyli swoje opinie bezpośrednio (face to face) w ankietach, a nie przez telefon czy komputer, to i tak
założona niesprawdzalna w gruncie rzeczy „losowość” przekreśla, moim zdaniem, możliwość rzetelnej ekstrapolacji oraz interpolacji owych wyników na
innych Polaków (tyh niebadanych). Ankieter nie ma wszak możliwości rzeczywistego sprawdzenia danych podawanych przez respondenta (wykształcenia,
zawodu etc.)
Gdyby było (np. w 2014 r.) rzeczywiste referendum (chociażby z udziałem
kilkunastu milionów Polaków) np. na temat wystąpienia Polski z UE (jedno proste pytanie: „Czy jesteś za wystąpieniem Polski z UE? TAK/NIE), to z pewnością byłby to wynik bliższy prawdzie (ile „za”, ile „przeciw”?), niż sondażowe
badania na zaledwie ok. 1 tys. lub 2 tys. osób. Jednak takowego rzeczywistego
referendum nie było od 2003 r. odnośnie od członkostwa Polski w UE.
Gdyby w Polsce referendum było obowiązkowe i gdyby poszło do urn referendalnych 100% dorosłych Polaków mieszkających w Polsce i zagranicą, czyli
około 43,5-45 milionów osób dorosłych (o polskich korzeniach), to wtedy
otrzymalibyśmy rzeczywisty wynik współczesnego badania opinii Polaków na
temat członkostwa Polski w UE (ilu „za”, ilu „przeciw”). Natomiast CBOS nie
badał owych 43,5-45 milionów dorosłych Polaków w kraju i zagranicą, a tylko
ok. 0,001 mln – 0,002 mln (=ok.1 tys. lub 2 tys.) „Polaków” w kraju. Należy
ponadto zauważyć, że nie wszyscy Polacy mają obywatelstwo polskie i nie wszyscy obywatele polscy są Polakami (ok. 1% obywateli polskich nie jest narodowości polskiej, wg spisów powszechnych GUS-u). Nie można zatem mówić tu
ogólnie o badaniu opinii „Polaków”, jak to napisano w cytowanym komentarzu
do badania CBOS. Należy rozdzielić pojęcie „Polaków” jako członków Narodu
Polskiego od „Polaków” jako „obywateli polskich”, tj. jako obywateli III RP.
Jeśli około 3 miliony (dorosłych) obywateli polskich wyjechało w ciągu
ostatnich ok. 10 lat za pracą, wyemigrowało zarobkowo na „Zachód”, a nie utracili oni obywatelstwa polskiego, to co z prawdziwością badania opinii Polaków
(lub tylko obywateli polskich) przez CBOS i inne sondażownie? Czy i reprezentantów tych Polaków pytano o zdanie? Nie, nie pytano, więc nie ma tu mowy o
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reprezentatywności badania. Ok. 18-20 milionów Polaków (osób pochodzenia
polskiego, o polskich korzeniach) mieszka poza Polską na stałe (emigranci z
różnych okresów i ich potomkowie). Nikogo spośród nich wszak nie pytano o
zdanie, więc jaka tu jest „reprezentatywność”, jeśli tak wiele milionów z tych
emigrantów nie utraciło skutecznie obywatelstwa polskiego?
Tytuły dotyczące badania: CBOS: 89 proc. Polaków popiera członkostwo
Polski w UE albo Polacy oceniają 10 lat w Unii – odnoszą się nie tylko do części
obywateli państwa polskiego zamieszkałych w kraju, ale do wszystkich Polaków
(osób narodowości polskiej i ich potomków) obecnie żyjących na Ziemi, a więc
także poza granicami Polski i poza granicami UE. Tak ogólnie sformułowany
tytuł nie odpowiada rzeczywistemu badaniu CBOS w 2014 r..
To badanie sondażowe CBOS z II-III 2014 r. nie jest, moim zdaniem, w ogóle reprezentatywne do stwierdzania czegokolwiek na temat przeświadczeń
wszystkich Polaków w związku z UE, jeśli nie uwzględniono nikogo z Polaków
spoza III RP i spoza UE (a Polacy tam mieszkający wszak są nadal Polakami i
mają swoje zdanie na temat UE). Jeśli nie uwzględnia się nikogo z kilkunastomilionowej polskiej diaspory zagranicą (Polaków na emigracji), to ww. badanie nie
może być prawdziwe, miarodajne, wiarygodne dla „Polaków w ogóle”. Polacyemigranci nie są na ogół tak poddani propagandzie krajowych mass mediów polskojęzycznych, wtłaczających codziennie swoim odbiorcom obowiązkowo
unioentuzjazm (element współczesnej ideologii lewicowo-liberalnej), lecz są
bardziej krytyczni w stosunku do krajowej propagandy (m.in. Polacy w USA,
Kanadzie lub w Ameryce Pd. a także w Wielkiej Brytanii czy Irlandii itd.). Np.
ich wyjazd za granicę za chlebem (także poza kraje UE) oznaczał wszak, że nie
poddali się propagandzie Polski jako „zielonej wyspy” w UE itd. Nie jest zatem
prawdą, że jakoby rzekomo „Integrację popiera 89 procent Polaków, przy 7procentowej grupie przeciwników”. Nie uwzględniono Polaków mieszkających
poza Polską, badanie nie oddaje prawdy. Wyniki dotyczą tylko tych osób badanych, co najwyżej, moim zdaniem, nie można uogólniąc (błąd indukcji w logice).
Nie jest prawdą w odniesieniu do Polaków, że w 2014 r. jakoby „Obecnie
stosunek do członkostwa Polski w Unii Europejskiej już dawno nie był jednak
tak jednoznaczny”, skoro w badaniach popełniono (lub popełnione być mogły)
błędy przy założeniach wstępnych co do zakresu badania i metod. Te same „badania” CBOS-u przeczą w kilklu miejscach powyższym stwierdzeniom komentarzy, kiedy zaczynamy wgłębiać się w szczegóły i analizować kontekst dla przytoczonych liczb.
Nie jest prawdą twierdzenie, że „Od początku badań CBOS większość Polaków opowiadała się za integracją z Unią Europejską”. Jedyne najbardziej zbliżone do rzeczywistości badanie opinii Polaków (a raczej: obywateli polskich) w tej
sprawie miało miejsce w 2003 r. przy referendum akcesyjnym, a tu zdecydowana
mniejszość wszystkich mieszkających dorosłych Polaków (w kraju) opowiedziała się za integracją z Unią Europejską (co wyjaśniono niżej).
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W niezbyt precyzyjnym komentarzu na innym portalu polskojęzycznym czytamy: „Dziesięć lat temu 7-8 czerwca 2003 roku Polacy głosowali w referendum
akcesyjnym na rzecz przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Za wejściem
Polski do Unii Europejskiej opowiedziało się 77%, zaś przeciwnych było 23%.
Referendum było wiążące, bo frekwencja przekroczyła wymagany konstytucyjny
próg i wyniosła 59%”9. Liczby te można zakwestionować.
W czerwcu 2003 r. GUS ogłosił wyniki Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań z 2002 r. „Na 38.230.080 mieszkańców Polski (tzw. ‘ludność faktycznie zamieszkałą’, przez co rozumie się również m.in. cudzoziemców, wyłącznych obywateli państw innych, niż Rzeczpospolita Polska), w tym
na 37.529.751 osób posiadających obywatelstwo polskie – aż 36.983.720 mieszkańców Polski (w tym – 36.895.241 posiadających obywatelstwo polskie) zadeklarowało narodowość polską (96,51% ludności faktycznie zamieszkałej, 98,30%
obywateli RP)”10.
Ilość osób uprawnionych do głosowania (wg Państwowej Komisji Wyborczej): 29.864.969 osób, co PKW przyjęła jako 100%. To jest nieprawdą, bo PKW
nie uwzględniła wszystkich obywateli polskich i uprawnionych ich potomków
mieszkających za granicą. Należałoby spośród ok.18-20 milionów osób przebywających na emigracji (dorosłych Polaków i ich dzieci), szacunkowo wskazać,
moim zdaniem, na ok. 13,5-15 milionów dorosłych osób o polskich korzeniach,
mieszkających poza granicami Polski. PKW (2003) uwzględniła tu tylko te
ułamki promili Polaków z zagranicy, którzy się zapisali na listy w polskich placówkach dyplomatycznych i zagłosowali (osoby liczone zaledwie w tysiącach).
W rzeczywistości za 100% powinno było się przyjąć znacznie wyższą liczbę ok.
43-45 milionów Polaków i osób o polskich korzeniach, ale tego nie zrobiono, nie
policzoo precyzyjnie tych osób imiennie, wszak nie istnieje w Polsce spis
wszystkich Polaków żyjących zagranicą. Postuluję niniejszym stworzenie przez
polskie władze urzędowego, pełnego spisu Polaków zamieszkujących całą Ziemię. „Karta Polaka” nie może tu zastąpić owego postulowanego spisu urzędowego, ale może częściowo pomóc w jego utworzeniu. Inną kwestią jest sposób (metoda, technika) policzenia wszystkich Polaków na kuli ziemskiej aktualnie żyjących (i pewna trudność). Jeśli jest to możliwe, to należy to zrobić i wtedy dopiero
ustalać rzeczywiste listy uprawnionych do głosowania (czyli w zasadzie wszystkich dorosłych, z wyjątkiem więźniów karnie w drodze wyroku pozbawionych
praw publicznych).
Nie zmienia to jednak faktu, że nie uwzględniono tu (GUS, PKW, CBOS itd.)
wszystkich Polaków jako 100%, a tylko pewną (zaniżoną o ok. 13,5-15 mln osób
dorosłych na emigracji) ich część. W myśl obowiązującej Konstytucji z 1997 r. –
nikogo nie można pozbawiać obywatelstwa polskiego i co za tym idzie – polskich
9

http://schuman.pl/pl/fundacja/historia-fundacji-schumana/referendum-akcesyjne-dounii-europejskiej [dostęp 02.05.2014].
10
M. M. Tytko, Modele polskiego patriotyzmu..., op. cit., s. 53.
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praw publicznych, jeśli jest on (ona) Polakiem (Polką) lub potomkiem (potomkinią)
Polaków (obywateli polskich). A tu 13,5-15 mln Polaków nie uwzględniono tylko z
powodu „technicznego” (braku imiennego spisu wszystkich Polaków żyjących na
Ziemi). Nie ma wszak dwóch państw polskich istniejących obok siebie (jak kiedyś
NRD i RFN), zatem wszyscy Polacy na Ziemi (i ich potomkowie) mają prawo do
zaliczenia ich w poczet obywateli polskich z urzędu (prawnie, konstytucyjnie), bo
nimi są faktycznie, tylko ich nie spisano z powodów „technicznych” (drugorzędnych,
pozaprawnych, pozakonstytucyjnych).
Frekwencja rzeczywista (twardy wynik) w referendum akcesyjnym w 2003 r.
wyniosła 17.584.085 osób (wg PKW stanowiło to jakoby – 58,85% uprawnionych do głosowania). To oczywiście nie jest prawdą, bo nie uwzględniło się
wszystkich Polaków (osób narodowości polskiej, o polskich korzeniach) uprawnionych z racji bycia Polakami. Należy szacunkowo przyjąć, że dorosłych Polaków mieszkających zagranicą, którzy mogli byli głosować w 2003 r. było wówczas ok. 13,5-15 milionów. Razem z uprawnionymi dorosłymi Polakami w kraju
było to ok. 43-45 milionów dorosłych Polaków na Ziemi. Zatem szacunkowo, wg
mnie, tak liczona frekwencja wyniosła w 2003 r. zatem znacznie mniej, bo szacunkowo w przybliżeniu licząc, na około 43,5-45 mln dorosłych Polaków na
Ziemi liczba 17.584.085 osób stanowi około 40 procent. Taka była najbardziej
przybliżona do rzeczywistości frekwencja wszystkich dorosłych Polaków w referendum akcesyjnym w 2003 r., podczas którego jeden jedyny raz Polacy wypowiedzieli się rzeczywiście w akcie głosowania (TAK/NIE) na temat członkostwa
Polski w UE (2003).
Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że 12.280.884 osób dorosłych uprawnionych do głosowania (w kraju) w 2003 r. nie wzięło udziału w głosowaniu
(29.864.969 minus 17.584.085 daje wynik 12.280.884). Poza tym ok. 13,5-15 milionów dorosłych Polaków mieszkających poza naszym krajem nie wzięło udziału w
owym ważnym głosowaniu w 2003 r., zatem razem w przybliżeniu szacunkowo rząd
wielkości np. od około 25,8 mln (minimum) do około 27,3 mln (maksimum) dorosłych Polaków nie wypowiedziało się (nie przyszło na to najważniejsze głosowanie
de facto w sprawie wstępnej zgody na utratę suwerenności przez Polskę poprzez
wstąpienie do UE, bo tym było w istocie owo referendum w 2003 r.). Około 60 procent Polaków na Ziemi nie brało w ogóle udziału w głosowaniu w 2003 r. dotyczącego wstąpienia Polski do UE (pozakonstytucyjnie). To trzeba jasno zaznaczyć, bo
Naród Polski jest jeden istniejący, niepodzielny i mieszka nie tylko w kraju, ale i na
emigracji. W 2003 r. frekwencja zatem wyniosła nie ok. 59%, ale ok. 40% wszystkich Polaków na Ziemi ,czyli nie było wymaganej większości ustawowej (50%),
przez co referendum można uznać za nieważne (PKW nie uwzględniła wszystkich
Polaków, a tylko niektórych).
Wynik rzeczywisty (twarde dane) 13.514.872 osób odpowiedziało „tak” na
postawione pytanie o wejście III RP do wspólnot europejskich (UE). To, wg
PKW stanowiło 77,45% głosujących. Należy zauważyć, że liczba 13.514.872
(osoby glosujące na „TAK”) w stosunku do 29.864.969 (osoby wg PKW upraw-
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nione do głosowania gł. w kraju) stanowi zaledwie ok. 45,25% (tj. ok. 45%).),
zatem prawdą jest, ze mniejszość Polaków głosowała na „TAK” w stosunku do
wszystkich Polaków mieszkających w kraju. Jeśli natomiast uwzględnić wszystkich dorosłych Polaków mieszkających na Ziemi (ok. 43,5-45 mln osób), to procent popierających wstąpienie Polski do UE okazałby się jeszcze niższy. tj. ok.
30-31%.
Wg PKW, wynik rzeczywisty (twarde dane) 3.935.655 spośród owych głosujących w 2003 r. w referendum odpowiedziało „nie” dla członkostwa Polski w
UE. To, wg PKW, było 22,55% głosujących. W referendum akcesyjnym w 2003
r. oddano również 126.187 głosów nieważnych (czyli 0,72% ogólnej liczby osób
rzeczywiście głosujących). Liczba ta wynosząca około 4 miliony Polaków gł. w
kraju oznacza faktyczną liczbę uniosceptyków gł. w Polsce, bo w 2003 r. twardo
głosowali na „nie” wobec wstąpienia Polski do Wspólnot Europejskich (UE).
Liczba około 4 miliony oznaczać może także liczbę patriotów świadomie głosujących przeciw utracie przez Polskę suwerenności – przeciw zrzeczeniu się suwerenności na rzecz suwerenności UE (najbardziej świadomi Polacy w kraju).
To są rzeczywiste dane „badania” (realnego głosowania) wyrażone w liczbach bezwzględnych na próbie ok. 17,58 milionów Polaków w 2003 r. Innych
badań na tak dużej próbie rzeczywistej w zakresie stosunku dorosłych Polaków
zamieszkujących w Polsce – dotąd nie ma.
W stosunku do 17.584.085 „zbadanych” Polaków w referendum w 2003 r. –
liczba obecnie badanych 2018 osób (w 2014 r.) jest nieporównywalnie niższa, tj.
(rząd wielkości) około dziesięć tysięcy razy niższa (tzn. precyzyjniej: 11470 razy
niższa), co eliminuje, moim zdaniem, miarodajność tego badania jako niereprezentatywnego.
Badanie CBOS dowiodło niezbicie tylko tego, że ok. 1020 (1098, razem co
najwyżej 2018 Polaków11 (lub jeszcze mniej, jeśli badano dwukrotnie tych samych respondentów) w kraju zostało skutecznie przekonanych przez propagandę
lewicowo-liberalną w mass mediach, że 89 procent z tej liczby w zaokrągleniu
907 (977 osób) respondentów popiera członkostwo Polski w UE (tu i poniżej
podaję zaokrąglone wyniki bezwzględne obliczone kolejno dla pierwszego badania 1020 osób, a w nawiasie dla drugiego badania 1098 osób rzeczywiście zbadanych). Liczba przeciwników członkostwa Polski w UE w tym badaniu wyniosła w zaokrągleniu 71 osób (77 osób). Niezdecydowanych było w tej grupie 41
osób (44 osoby). Pozostałe, szczegółowe odpowiedzi można podobnie przeliczyć
i podać wynik w grupie osób badanych. To wcale nie oznacza, że bada się
wszystkich Polaków, ani ich reprezentatywną próbę. Tylko mniejszość badanych
(43 procent) z tej grupy badanych dostrzegła przeważające korzyści z członko11

Wszystkie liczby bezwzględne są tu i poniżej przybliżone, obliczone przeze mnie
niejako „mechanicznie”, średnio, przez przemożenie procenta osób przez ilość osób każdej z grup respondentów, bez uwzględniania rzeczywistej ilości osób o takich poglądach,
której nie znałem w momencie pisania tekstu (były dla mnie niedostępne).
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stwa Polski w UE, tj. odpowiednio w zaokrągleniu 439 osób (472 osoby), pozostali – nie.
Czy „plusem” dla Polski można nazwać nie tyle: 1) otwarte granice, ile emigrację wskutek (słusznie) otwartych granic – wielu milionów młodych, wykształconych Polaków z kraju, co radykalnie obniża potencjał rozwojowy (demograficzny, ekonomiczny, polityczny) Polski na dziesięciolecia? Czy to jest dobrodziejstwo dla Polski – odpływ młodych z kraju na zawsze? Moim zdaniem, nie.
Patriotycznym obowiązkiem jest pracować dla Ojczyzny tu i teraz, wzmacniać
jej potencjał, a nie osłabiać.
Znamienne jest, że tylko 1%, tj. 10 osób (11 osób) wypowiedziało się o
związanej z członkostwem Polski w UE poprawie (ich) warunków życia. Zdecydowana większość, tj. 99% 1010 (1087 osób) nie dostrzegła poprawy warunków
życia w Polsce w wyniku przystąpienia Polski do UE. Fakt ten został w materiale
CBOS, „Gazety Wyborczej” i Polskiego Radia starannie przemilczany.
Minusy – z badania wynika, że ponad połowa z grupy badanych wymieniła
jednak negatywy wynikające z członkostwa Polski w UE, bo aż 53% z grupy
badanych wymieniła negatywy. Liczbę 53% otrzymamy następująco: od 100%
wszystkich respondentów należy odjąć 19% respondentów nie dostrzegających w
ogóle minusów integracji oraz należy odjąć 28% respondentów nie potrafiących
wskazać konkretnych negatywów integracji, jakkolwiek zapewne świadomych,
że jakieś negatywy istnieją. Owe 53% to odpowiednio – 541 osób (581 osób) w
badanych grupach respondentów. Fakt ten został starannie przemilczany w materiale CBOS, „GW”12 i Polskim Radiu.
W przykładowych kwestiach szczegółowych, tylko 12% z owych grup respondentów, tj. odpowiednio ok. 122 osoby (132 osoby) wskazało na negatywy
de facto w postaci konieczności dostosowania podrzędnego prawa krajowego do
nadrzędnego prawa unijnego („zastrzeżenia do przepisów prawa unijnego, biurokrację, nadmierną regulację prawną, bzdurne dyrektywy, złe zarządzenia”).
Zadziwiające, że na ograniczenie suwerenności wskazało tylko 8% z obydwu
grup badanych, czyli odpowiednio 82 osoby (88 osób). Świadczy to o braku edukacji patriotycznej i elementarnej nieznajomości kultury prawnej i politycznej w
zakresie definicji suwerena i suwerenności narodu (nadrzędności narodu jako
suwerena nie podlegającemu nikomu innemu w swoich decyzjach, jakiemukolwiek innemu podmiotowi, nawet UE). To ważny sygnał dla pedagogiki (dzwonek alarmowy) – należy wychowanie patriotyczne wprowadzić do szkół i uczyć,
czym jest suwerenność, i wyjaśniać, że nie ma suwerenności partycyjnej oraz
partycypacyjnej. Należy odwrócić niekorzystny dla Polski trend, rozpoczynając
12

„Zdecydowanie więcej trudności sprawiło badanym wymienienie negatywnych
aspektów członkostwa w UE - zauważa CBOS. 19 proc. stwierdziło, że nie dostrzega
minusów integracji, a więcej niż jedna czwarta (proc 28.) nie potrafiła ich wskazać.
Łącznie prawie połowa badanych nie wymieniła negatywnych skutków związanych z
przynależnością Polski do UE” (CBOS: 89 proc. Polaków popiera członkostwo Polski w
UE, PAP, 25.04.2014), op. cit., ibidem.
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rzecz od rzeczywistej masowej edukacji patriotycznej (propolskiej, prorodzinnej), a nie od jej pozorowania.
Co prawda 62 procent respondentów z obydwu grup badanych było przeświadczonych, że obecność Polski w Unii Europejskiej przynosi Polsce więcej
korzyści niż strat, tj. odpowiednio było to 632 osoby (681 osób), ale, moim zdaniem, liczba ta nie jest spójna z innymi wynikami dot. wypowiedzi tych samych
respondentów, dotyczących przewagi negatywów nad pozytywami (53 procent),
co pokazano wyżej (obliczenie własne).
Tylko 13 procent respondentów tj. 132 osoby (143 osoby) oceniły ujemnie
dotychczasowy bilans integracji Polski z UE. Ta liczba także nie koresponduje z
innymi wynikami badań nt. wypowiedzi respondentów (jest niespójna, niejednoznaczna). Czy chodzi tu o niezadowolenie z tempa integrowania się Polski z UE
(że jest owo tempo za wolne i dlatego dla owych 13 procent respondentów bilans
integracji jest ujemny) czy też odwrotnie: Unia Europejska ma negatywny wpływ
na Polskę i dlatego owe 13 proc. respondentów nie jest zadowolona z integracji
Polski z UE i stąd ocenia ów bilans negatywnie?
Niejednoznacznie ocenia ów bilans 35 procent respondentów, tj. 357 osób
(384 osoby), tj. ani pozytywnie, ani negatywnie, kontrwersyjnie.
Badania CBOS-u odnoszą się, mimo wszystko, moim zdaniem, tylko do opinii owych dwóch grup badanych respondentów (1020 i 1098 osób), a nie do opinii populacji wszystkich dorosłych Polaków żyjących obecnie w Polsce i zagranicą – nie odnoszą się do rzeczywistych opinii całego Narodu Polskiego nt. UE.
Niniejsze uwagi nie negują sensu przeprowadzania badań opinii publicznej, tylko
wskazują na ich nieodpowiednią. nieuprawnioną interpretację (ekstrapolację,
interpolację). Dane mają charakter szacunkowy, niedokładny, a nie rzeczywisty.
Dyskusja niektórych aspektów stosunku niektórych Polaków do członkostwa
Polski w UE miała na celu uświadomienie konieczności pogłębienia powszechnej, rzeczywistej edukacji patriotycznej Narodu Polskiego pro publico bono.
Streszczenie
1. Głównym celem artykułu (przyczynku do dyskusji) jest pokazanie uwag
autora na temat niektórych elementów badania opinii niektórych Polaków o
członkostwie Polski w Unii Europejskiej (2014). 2. Metodologia. Autor w swoim
artykule użył historiograficznej i logicznej metodologii analizy dokumentu źródłowego. 3. Główne wyniki analizy. Artykuł ukazuje badanie Centrum Badania
Opinii Społecznej [CBOS] (2014) wraz z komentarzami (Bronisław Komorowski, Polskie Radio, Gazeta Wyborcza). Autor ukazuje wyniki owych badań także
w kontekście wyników głosowania Polaków w referendum akcesyjnym do Unii
Europejskiej (2003). Autor pokazuje, jego zdaniem, niektóre pomyłki w interpretacji faktów dokonanych w Polsce przez Państwową Komisję Wyborczą (2003) i
Centrum Badania Opinii Społecznej (2014). Postuluje stworzenie pełnego,
imiennego wykazu wszystkich Polaków i osób o polskich korzeniach (Narodu
Polskiego) mieszkających na Ziemi w celu ustalenia rzeczywistej liczby osób
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(Polaków) uprawnionych do głosowania w polskich wyborach i referendum.
Wskazuje na fakt, że grupa ok. 1000 osób jest zbyt niska, aby móc na tej podstawie mówić o opiniach Polaków np. w kwestii członkostwa w Unii Europejskiej.
4. Ograniczenia wyników analizy. Otrzymane wyniki są przyczynkiem do ulepszenia sposobów badań nad opinią społeczną wśród Polaków. 5. Implikacje praktyczne. Wyniki analiz można zastosować w praktyce badawczej w rzeczywistym
badaniu opinii społecznej na podstawie próby Polaków co najmniej równej ilości
uczestników realnego głosowania. 6. Implikacje społeczne. Wyniki analiz można
zastosować do życia społecznego, do planowania badania opinii wśród wspólnoty polskiej na całym świecie. 7. Oryginalność artykułu (nowa wartość, nowość).
Artykuł jako pierwszy ukazuje elementy interpretacji najnowszych wyników
badań opinii niektórych Polaków na temat członkostwa Polski w Unii Europejskiej (2014) w sposób źródłowy i kontekstowy, w nowym świetle realizmu badawczego, postulującego zwiększyć ilość osób badanych oraz stworzyć centralną, urzędową listę wszystkich Polaków żyjących na Ziemi.
Summary
Notes about Opinion of some Poles about Polish Membership in the European Union
1. The main goal of this article (a contrubution to discuss) is presentation
view of the author on subject some elements of research some Poles about membership of Poland in the European Union (2014). 2. Methodology. An author in
his article used historiographical and logical methodology of sourced document
analysis. 3. The main results of the analysis. The article shows reserach by the
Public Opinion Research Center [the CBOS] (2014) together with comments
(Bronislaw Komorowski, the Polish Radio, “Gazeta Wyborcza” [“the Electoral
Newspaper”]). The author shows results of this research also in context of results
of Polish votes in the referendum on accesion to the European Union (2003). The
author presents, in his opinion, some mistakes in interpretation facts done in Poland by the National Electoral Commission (2003) and the Public Opinion Research Center [the CBOS]. He postulates creation full personal list of all Poles
and people with Polish roots (Polish Nation) living on the Earth to precise real
number of persons (Poles) entitled to vote (having the right to vote) in Polish
elections and referendum. He points to the fact, that a group of about 1,000
people is too low to be able to speak on this basis about the opinions of the Poles,
for example in question of membership in the European Union. 4. Limitations of
results of an analysis. Received results are a contribution to make better the ways
of research of public opinion among Poles. 5. Practical implications. The results
of analysis may (can) be used in research practice in a real test (research) of public opinion based on a sample of Poles at least equal number of participants in the
real vote. 6. Social implications. Results of analysis may (can) be used in social
life to planning of research in Polish community globally (all over the world). 7.
Originality of the article (new value, novelty). This article presents (as first)
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some elements of interpretation new results of research opinions of some Poles
on Polish membership in the European Union (2014), in a source-based way and
in the context, in new light of research realism, that postulates to make more a
number of tested persons and to create a central official list all Poles living on the
Earth.
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Artur Lis (KUL)
Otwarte usta: św. Stanisław ze Szczepanowa
Spór króla Bolesław Śmiałego-Szczodrego (1042-1081, książę Polski 10581076, król 1076-1079) z biskupem krakowskim Stanisławem ze Szczepanowa
(1030-1079, biskup 1072-1079) należy już do klasycznych zagadnień historiografii polskiej1. Otwarte usta biskupa Stanisława stały na straży praworządności
i wartości chrześcijańskich które złamał tyran Bolesław II. Tragizm tego władcy
polegał na tym, iż gdyby nie konflikt roku 1079 z pewnością zapisałby się w
historii polski jako jeden z najwybitniejszych władców. Tajemnica panowania i
przyczyny upadku Bolesława Śmiałego nieustannie, po dziś dzień, stanowią
przedmiot omawiany w różnych dysertacjach jak i opracowaniach popularnych.
Ogromne zainteresowanie „factum św. Stanisława”, czyli „czynu św. Stanisława”, czy też „sprawy św. Stanisława” przynosiło i przynosi kolejne rzeczowe
rozprawy naukowe. Dla Bolesława Śmiałego ważniejsza była walka niż pokój, a
polityka zagraniczna niż sprawy wewnętrzne kraju, co w konsekwencji doprowadziło do konfliktów2: „A [król] z takim zapamiętaniem prowadził wojnę, iż
rzadko przebywał w zamku, ciągle w obozie, rzadko w ojczyźnie, wciąż wśród
nieprzyjaciół. Ten stan rzeczy, ile przyniósł państwu korzyści, tyle sprowadził
niebezpieczeństw, ile dawał sposobności do uczciwej zaprawy, tyle zrodził
wstrętnej pychy”3. Na całym panowaniu Bolesława Śmiałego i jego późniejszej
ocenie zaciążył konflikt króla z biskupem krakowskim Stanisławem. Już współcześni wydarzeniom byli bardzo wstrzemięźliwi w przekazywaniu informacji o
istocie sporu. Dwie wersje kronikarskie tych wydarzeń różnią się w zasadniczy
sposób. Nasz pierwszy dziejopis Gall Anonim przekazał wysoce lapidarny opis
konfliktu biskupa z monarchą4: „Jak zaś doszło do wypędzenia króla Bolesława
1

A. Lis, Męczeństwo - najwyższa próba miłości. Święty Stanisław ze Szczepanowa kilka uwag historyczno-prawnych, [w:] Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej, t.
II, Lublin 2012, s. 37-88; tenże, Nauczyciel wartości - św. Stanisław ze Szczepanowa.
Zarys historiograficzny, „Pedagogika Katolicka” Nr 8 (1/2011), s. 317-350.
2
J. K. Goliński, Peccata capitalia. Pisarze staropolscy o naturze ludzkiej i grzechu,
Bydgoszcz 2002, s. 149-150.
3
Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska, przeł. i oprac. B. Kürbis, WrocławWarszawa-Kraków 2008 Ks. II, rozdz. 19, s. 73; „Fuit autem hic belli gerendi tam studiosus,
ut rarus in aula continuus in castris, rarus in patria, semper aput hostes deguerit. Que res rei
publice quantum attulit commodi, tantum ingessit discriminis, quantumcunque in se honesti
habuit exercitaminis, tantum fede peperit insolencie” za: Mistrza Wincentego zwanego
Kadłubkiem Kronika Polska, wyd. M. Plezia, [w:] Monumenta Poloniae Historica, series
nova, t. 11, Kraków 1994, Liber secvndvs 18, s. 54-55.
4
„Otóż nie ulega wątpliwości, że Galla należy łączyć z Italią, a konkretnie z Wenecją,
będącą wówczas jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się ośrodków literatury łacińskiej w Europie. (…) z tego kręgu kulturowego, który można określić jako pół-
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z Polski, długo byłoby o tym mówić; tyle wszakże można powiedzieć, że sam
będąc pomazańcem [Bożym] nie powinien był [drugiego] pomazańca za żaden
grzech karać cieleśnie. Wiele mu to bowiem zaszkodziło, gdy przeciw grzechowi grzech zastosował i za zdradę wydał biskupa na obcięcie członków. My zaś
ani nie usprawiedliwiamy biskupa-zdrajcy, ani nie zalecamy króla, który tak
szpetnie dochodził swych praw - lecz pozostawmy te sprawy, a opowiedzmy,
jak przyjęto go na Węgrzech”5. Już we wcześniejszych partiach kroniki Gall
Anonim podkreślał, iż Bolesław Śmiały „swymi czynami wystarczająco zrównałby się z czynami przodków, gdyby nie kierował nim nadmiar ambicji lub
próżności”6. Słowa te poświadcza wiele epizodów z życia Bolesława II, by tylko
wymienić: wytarganie za brodę króla Rusinów zamiast pokojowego pocałunku,
brak rozwagi i niezbyt przemyślane działania podczas walk z Czechami i Pomorzanami, wreszcie już podczas wygnania na Węgrzech próba poniżenia króla
Władysława, który wyszedł na jego przywitanie (Bolesław nawet nie zsiadł z
konia, aby przywitać się z przyjmującym go władcą). Zauważyć należy, że opisując konflikt z biskupem Stanisławem, Anonim w równym stopniu skrytykował
nocnowłoski lub adriatycki, wywodził się Gall Anonim, utożsamiany i identyfikowany
przez nas z Mnichem z Lido” za: T. Jasiński, o pochodzeniu Galla Anonima, Kraków
2008, s. 107-108. Podstawowa literatura na temat Galla Anonima: Gesta Principum Polonorum: The Deeds of the Princes of the Poles, translated and annotated P. W. Knoll and
F. Schaer, Budapest-New York 2003; J. Banaszkiewicz, Młodzieńcze gesta Bolesława
Krzywoustego, czyli jak zostaje się prawdziwym rycerzem i władcą [w:] Theatrum ceremoniale na dworze książąt i królów polskich, red. M. Markiewicz, R. Skowron, Kraków
1999, s. 11-29; D. Borawska, Gallus Anonim czy Italus Anonim, „Przegląd Historyczny”
56(1965), s. 111-119; T. Jasiński, Rozwój średniowiecznej prozy rytmicznej a pochodzenie i wykształcenie Galla Anonima [w:] Cognitioni Gestorum . Studia z dziejów średniowiecza dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi, red. D. A. Sikorski, A. Wyrwa,
Poznań-Warszawa 2006, s. 185-193; G. Labuda, Zamiana Galla-Anonima, autora pierwszej „Kroniki dziejów Polski”, na Anonima-Wenecjanina, „Studia Źródłoznawcze”
44(2006), s. 117-125; M. Plezia, Nowe studia nad Gallem-Anonimem [w:] Mente et litteris. o kulturze i społeczeństwie wieków średnich, Poznań 1984, s. 111-120; P. Wiszewski,
Domus Bolezlai. w poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do około 1138 roku),
Wrocław 2008. Zob. M. Plezia, Gall-Anonim, [w:] Pisarze staropolscy. Sylwetki, t. I, red.
S. Grzeszczuk, Warszawa 1991, s. 54-92; A. Dąbrówka, Średniowiecze. Korzenie, Warszawa 2007, s. 44-58.
5
Anonim tzw. Gall, Kronika polska, tłum. R. Grodecki, oprac. M. Plezia, Wrocław
2008, ks. I, rozdz. 27, s. 52-53; „Qualiter autem rex Boleslaus de Polonia fuit eiectus,
longum existit enerrare, sed hoc dicere licet, quod non debuit christus in christum peccatum quodlibet corporaliter vindicare. Illud enim multum sibi nocuit, cum peccato peccatum adhibuit, cum pro traditione pontificem truncationi membrorum adhibuit. Neque
enim traditorem episcopum excusamus, neque regem vindicantem sic se turpiter
commcndamus, sed hoc in medio desseramus et in Ungaria receptus fuerit disseramus”
za: ; Galli Anonymi Cronicae, ed. K. Maleczyński, [w:] Monumenta Poloniae Historica
series nova, Kraków 1952, Liber primvs 27, s. 52-53.
6
Anonim tzw. Gall, Kronika polska, ks. I, rozdz. 22, s. 48.
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obu bohaterów. Z jego opowiadania można dowiedzieć się, iż 1) biskup Stanisław został zabity; 2) zabójstwo to było wynikiem konfliktu biskupa z królem
Bolesławem; 3) w następstwie tego zabójstwa król musiał udać się na wygnanie
na Węgry7.
Teraz nastąpi przejście do opisu sporu króla z biskupem w Kronice polskiej
mistrza Wincentego Kadłubka8. Oto interesujący fragment: „A [król] z takim
zapamiętaniem prowadził wojnę, iż rzadko przebywał w zamku, ciągle w obozie,
rzadko w ojczyźnie, wciąż wśród nieprzyjaciół. (…) Gdy bowiem król bardzo
długo przebywał to w krajach ruskich, to prawie że poza siedzibami Partów, słudzy nakłaniają żony i córki panów do ulegania swoim chuciom: jedne znużone
wyczekiwaniem mężów, inne doprowadzone do rozpaczy, niektóre przemocą
dają się porwać w objęcia czeladzi. Ta zajmuje domostwa panów, umacnia obwałowania, nie tylko wzbrania panom powrotu, lecz zgoła wojnę wydaje powracającym. Za to osobliwe zuchwalstwo panowie wydali z trudem poskromionych
na osobliwe męki. Również i niewiasty, które własnowolnie uległy sługom, poniosły z rozkazania zasłużone kary, gdyż poważyły się na okropny i niesłychany
występek, którego nie da się porównać z żadną zbrodnią. (…) Bolesław bowiem
poniechawszy umiłowania prawości, wojnę prowadzoną z nieprzyjaciółmi zwrócił przeciwko swoim. Zmyśla, że oni nie mszczą na ludzie swoich krzywd, lecz w
osobie króla na królewski nastają majestat. Albowiem, czymże król będzie, gdy
lud się oddali? Mówi, że nie podobają mu się żonaci, gdyż więcej obchodzi ich
sprawa niewiast niż względem władcy uległość. Żali się, iż nie tyle opuścili go
oni wśród wrogów, ile dobrowolnie na pastwę wrogów wydali. Domaga się przeto głowy dostojników, a tych, których otwarcie dosięgnąć nie może, dosięga
podstępnie. Nawet niewiasty, którym mężowie przebaczyli, z tak wielką prześladował potwornością, że nie wzdragał się od przystawiana do ich piersi szczeniąt,
po odtrąceniu niemowląt, nad którymi nawet wróg się ulitował! Bo dołożył do
tego, iż tępić a nie chronić należy gorszący nierząd. A gdy prześwięty biskup
krakowski Stanisław nie mógł odwieźć go od tego okrucieństwa, najpierw grozi
mu zagładą królestwa, wreszcie wyciąga ku niemu miecz klątwy. Atoli on, jak
był zwrócony stronę nieprawości, w dziksze popada szaleństwo, bo pogięte
drzewa łatwiej złamać można niż naprostować. Rozkazuje więc przy ołtarzu,
pośród infuł, nie okazując uszanowania ani dla stanu, ani dla miejsca, ani dla
chwili - porwać biskupa! Ilekroć okrutni służalcy próbują rzucić się na niego,
tylekroć skruszeni, tylekroć na ziemię powaleni łagodnieją. Wszak tyran, lżąc ich
z wielkim oburzeniem, sam podnosi świętokradzkie ręce, sam odrywa oblubieńca
od łona oblubienicy, pasterza od owczarni. Sam zabija ojca w objęciach córki i
syna w matki wnętrznościach. O żałosne, najżałobniejsze śmiertelne widowisko!
7

G. Labuda, Korona i infuła. Od monarchii do poliarchii, Kraków 1996, s. 9 [seria:
Dzieje Narodu i Państwa Polskiego].
8
Zob. Błogosławiony Wincenty Kadłubek. w 800-lecie sakry biskupiej, „Cistercium
Mater Nostra” R. II 2(2008), red. M. Starzyński, M. Zdanek, Kraków 2008, ss. 332.
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Świętego bezbożnik, miłosiernego zbrodniarz, biskupa niewinnego najokrutniejszy świętokradca rozszarpuje, poszczególne członki na najdrobniejsze cząstki
rozsiekuje, jak gdyby miały ponieść karę [nawet i] poszczególne cząstki członków”9. Kolejność wydarzeń w relacji Wincentego przedstawia się następująco: 1)
król stale przebywa ze swoim wojskiem poza granicami kraju; 2) z tego powodu
w kraju zapanował „nierząd”, przejawiający się rozluźnieniem obyczajów małżeńskich oraz zuchwalstwem niewolnych; 3) powracający na wieść o tym rycerze
surowo karali zarówno swoje żony, jaki i sługi; 4) z kolei opuszczony przez własnych rycerzy król - po powrocie do kraju - przystępuje do karania rycerzy za
dezercję oraz prześladowanie mu podległych, a także karze uległe żony, nawet te,
którym wybaczyli mężowie; 5) rycerze i dostojnicy państwowi zawiązali przeciwko Bolesławowi sprzysiężenie, na czele którego miał stać m. in. biskup Stanisław; 6) biskup napomina króla, aby odstąpił od zemsty, a gdy to nie skutkuje,
grozi mu klątwą; 7) król rozkazuje zabić Stanisława, a gdy nie potrafią tego
uczynić jego siepacze, podczas gdy biskup odprawiał mszę świętą, sam Bolesław
9

Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska, Ks. II, rozdz. 18-20, s. 73-76;
„Fuit autem hic belli gerendi tam studiosus, ut rarus in aula continuus in castris, rarus in
patria, semper aput hostes deguerit (…) Rege siquidem perdiutissime nunc Ruthenicis
nunc pene transparthanis inmorante regionibus, uxores et filias dominorum serui ad sua
uota inflectunt, quasdam expectatione maritorum fessas, alias desperatione deceptas, ui
nonnullas ad seruiles amplexus pertractas. Dominicos occupant lares, firmant municipia,
dominos non solum arcent reuersuros, set et reuersis bellum infligunt. Quos pro singulari
temeritate singularibus domini perdidere suppliciis. Set et femine que ultro seruis consenserunt, penas iusse sunt pendere non inmeritas, atrocissimum et unicum ause facinus,
nulli prorsus flagitio conferendum (…) Intermisso namque uirtutum studio Boleslaus
bellum in suos ab hostibus transtulit; fingit illos non iniurias in plebe ulcisci, set regiam
in rege persequi maiestatem. Nam plebe remota rex quid erit? Ait non placere sibi uiros
uxorios, quibus plus causa placeat feminea, quam principis obsequela. Queritur se non
tam aput hostes ab ipsis desertum, quam hostibus ultro expositum. Proinde precipuos
capitis accersit et quos aperte non potest, insidiis aggreditur. Mulieres quoque, quibus
mariti pepercerant, tanta insectatus est inhumanitate, ut ad earum ubera catulos applicare
non horruerit infantulis abiectis, quibus etiam hostis pepercisset. Astruebat enim extirpari
oportere scortorum scandala non foueri. Quem sacerrimus Cracouiensium pontifex Stanislaus cum ab hac truculentia reuocare non posset, prius illi regni cominatur excidium,
tandem anathematis gladium intentat. At ille ut erat in arcum uersus prauum, inmaniore
induitur uesania, quia lignorum tortuosa facilius frangi possunt quam dirigi. Itaque prope
aram, inter infulas, non ordinis, non loci, non temporis inspecta reuerentia, corripi iubet
antistitem. Ad quem satellites atrocissimi quotiens irruere temptant, totiens compuncti,
totiens prostrati mansuescunt. Quos tyrannus indignatissime obiurgans, ipse manus inicit
sacrilegas, ipse sponsum e gremio sponse, pastorem ab ouili abstrahit, ipse patrem inter
filie amplexus et filium in maternis pene uisceribus obtruncat. o luctuosum, o transfunebre funeris spectaculum! Sanctum prophanus, pium sceleratus, presalem sacrilegus,
cruentissimus innoxium membratim discerpit, singulos artus perminutissime dissecans,
quasi a singulis membrorum partibus pena exigi debuisset” za: Liber secvndvs 18-20, s.
54-57.
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go zabija; 8) nad porąbane ciało zlatują się orły i rozbłyskują cudowne światła; 9)
kapłani podnoszą zrośnięte w cudowny sposób ciało i chowają je w kościele św.
Michała; 10) król będąc już na wygnaniu rzuca potwarz na biskupa10.
W toku rozważań istotne jest przedstawienie poglądów najważniejszych badaczy zajmujących się sprawą sporu Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem. Naczelne miejsce zajmują Szkice historyczne jedenastego wieku Tadeusza
Wojciechowskiego11. W szczególności godnym uwagi jest artykuł Czesława
10

Tak też: G. Labuda, Korona i infuła, s. 9-10; J. Rajman, Przedkanonizacyjny kult
św. Stanisława biskupa, „Nasza Przeszłość” 80(1993), s. 5-48, cyt., s. 14.
11
Innowacyjne poglądy tego autora nad „sprawą św. Stanisława” optowały także za
wysłaniem kroniki mistrza Wincentego w kąt. Wojciechowski suponował „o strąceniu i
zegnaniu Bolesława mamy wiadomość źródłową i jedyną w kronice tak zwanej Galla,
spisanej w około trzydzieści lat po wypadku. Mówię jedyną i jedyną, albowiem druga z
kolei kronika polska, Kadłubkowa, spisana co najmniej w sto dziesięć lat po dokonanym
fakcie, nie ma powagi źródłowego świadectwa” 11. Niewątpliwie najmocniejszą stroną
jego koncepcji było poprawienie odpowiedniego ustępu kroniki Galla Anonima z christianus in christianos (lub christianum) na christus in christum, nadając tym słowom
zamiast: chrześcijanin na chrześcijaninie, treść: pomazaniec na pomazańcu. a w konsekwencji całą lekcję tłumacząc: „Nie powinien był pomazaniec na pomazańcu jaki bądź
grzech cieleśnie mścić [karać]. To bowiem wielce mu zaszkodziło, gdy grzechowi grzech
przyłożył, gdy za zdradę kapłana obcięciu członków przystawił. Ani bowiem zdrajcę
biskupa uniewinniamy, ani króla mszczącego się tak brzydko, zalecamy, lecz to w pośrodku zostawmy i jako na Węgrzech przyjęty był opowiedzmy”11. z dalszej relacji Galla,
przy anulowaniu tradycji Wincentego Kadłubka, Wojciechowski sformułował nową
hipotezę o buncie juniora Władysława Hermana przeciw seniorowi Bolesławowi Śmiałemu; a także udziału biskupa Stanisława podczas buntu po stronie juniora, za co miał
być skazany na obcięcie członków, co z kolei doprowadziło do strącenia Bolesława z
tronu i jego emigrację na Węgry11. Stanisław Smolka, stanął w obronie przekazu mistrza
Wincentego, którego całkowicie zdyskredytował Wojciechowski. Uważał że istnieją
wszelkie podstawy do traktowania tradycji podanej w kronice Wincentego Kadłubka,
jako zapisu żywej pamięci w jego czasach, która była reprezentowana instytucjonalnie
przez grupę kanoniczą na Wawelu, a także w środowisku dworskim, dynastycznym.
Ponadto Smolka zaznacza, że w kronice Wincentego zostały przedstawione dwa nurty
tradycji, z której jeden wyraża stanowisko kół kościelnych, natomiast drugi reprezentuje
punkt widzenia kół świeckich, rycerskich, w ostatniej instancji jednak kół dworu książęcego, tj. państwa i dynastię11. w tym miejscu przedstawmy poglądy Gerarda Labudy na
szkice Wojciechowskiego: „W latach 1075-1077 Bolesław Śmiały dokonał przy pomocy
Stolicy Apostolskiej dzieła reformy Kościoła polskiego i przekształcenia państwa polskiego z Księstwa w Królestwo Polskie poprzez koronację na króla. To drugie pociągnięcie wywołało opozycję w kraju; na jej czele stanął książę junior Władysław Herman,
poparł go biskup krakowski Stanisław. w toku wojny domowej król Bolesław skazał za
zdradę biskupa Stanisława, ale opozycja wezwawszy do pomocy Czechów wygnała króla
z kraju, a tron objął Władysław Herman; ten związawszy się przez Czechów z obozem
cesarskim w Niemczech, zrezygnował z koronacji, redukując państwo polskie ponownie
do stanu Księstwa. w rezultacie zaszły zmiany ustąpił z tronu arcybiskupiego Bogumił, a
miejsce jego zajął Niemiec Henryk” 11. Zob. T. Wojciechowski, Szkice historyczne jede-
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Deptuły pt. Biskup i władca. Z problematyki ideologii państwowej i świadomości
narodowej polskiego średniowiecza. Uczony ten zwrócił uwagę na sprzężenie w
polskiej legendzie średniowiecznej, sylwetek władców i biskupów. W szerokim
kontekście ideologii państwowej i świadomości narodowej zestawił on wizerunki
dwóch par bohaterów: Chrobry - św. Wojciech i Śmiały - św. Stanisław.
W komentarzu do kroniki Wincentego Deptuła podkreślił, iż biskupi pojawiają się przede wszystkim jako mistrzowie i nauczyciele panujących, a reprezentowane wobec władców magisterium Kościoła w dziedzinie prawa i moralności czyni ich współrządcami państwa. Władza panującego oparta jest w oczach
kronikarza na prawie, którego nauczycielem i stróżem pozostaje Kościół. Przeciwstawienie władcy-tyrana biskupowi-obrońcy prawa i orędownikowi pokrzywdzonych znalazło odbicie u Kadłubka w wizerunku Bolesława Śmiałego i św.
Stanisława. Podkreślił, że o sensie ideowym takiej całości decydowała oczywiście nie prawdziwość czy fałszywość fałatów, ale ich dobór, wzajemne powiązanie oraz interpretacja w ramach określonego układu wartości i określonej koncepcji historycznej. Bez wątpienia karierę legendy Stanisława warunkowało zakwalifikowanie przez Wincentego śmierci biskupa jako męczeństwa, nadającego
postawie duchownego najwyższą wartość w oczach ludzi średniowiecza. W
aspekcie naszych rozważań pod uwagę należy także wziąć charakterystykę
pierwszej fazy konfliktu, walk tyrana z arcypasterzem w obszernej relacji kroniki
o Mieszku Starym - ostatnim obrońcy silnej władzy państwowej starego typu i
biskupie krakowskim Gedce. Przyjrzyjmy się jego koncepcji lingwistycznej,
która wykazywała, iż termin traditor w tekście Anonima opisującym wygnanie
Bolesława Śmiałego oznacza: „buntownika”, to jest człowieka przeciwstawiającego się władzy, w tym wypadku władzy króla i że takie przeciwstawienie się
mogło mieć charakter legalny, o ile monarcha łamał w sposób jaskrawy prawo ze
szkodą Kościoła lub poddanych. Wtedy otrzymywał nazwę „tyrana” i tracił charakter monarchy.
Konflikt biskupa Stanisława z Bolesławem II stał się także przedmiotem badań prawno-historycznych. W tej materii, na szczególną uwagę zasługują prace
dwóch uczonych: Karola Górskiego pt. O sprawie św. Stanisława12 i Witolda
Sawickiego zatytułowana Terminologia prawnicza kroniki Anonima-Galla w

nastego wieku, Warszawa 1970, s. 226; tenże, Plemię Kadłubka, „Kwartalnik Historyczny” 24(1910), s. 325; K. Szkaradek-Krotoski, Św. Stanisław biskup krakowski w świetle
historiografii nowożytnej, Toruń 1902; tenże, Św. Stanisław biskup i jego zatarg z królem
Bolesławem Śmiałym, Lwów 1905. Por G. Labuda, w 75. rocznicę ukazania się Szkiców
historycznych Tadeusza Wojciechowskiego, „Kwartalnik Historyczny” 88(1981), nr 2, s.
323-350; przedruk [w:] tegoż, Szkice historyczne X-XI wieku. z dziejów organizacji Kościoła w Polsce we wczesnym średniowieczu, Poznań 2004, cyt., s. 17 i n.
12
K. Górski, o sprawie św. Stanisława, „Nasza Przeszłość” 4(1948), s. 61-82. Zob. H.
Grajewski, Kara śmierci w prawie polskim do połowy XIV wieku, Warszawa 1956.
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świetle instytucji obcych i rodzimych13. Warto zwrócić także uwagę na dysertację
Sawickiego pt. Przyczyny upadku Bolesława Śmiałego w świetle źródeł historycznych i historyczno-prawnych14. Badacz ten zwrócił uwagę, iż pojęcie traditio
w średniowieczu miało podwójny charakter: „zdrada” i „bunt”15. Pierwsze określenie oznaczało współdziałanie z obcymi na szkodę własnego kraju. Drugi termin - bunt, to przeciwstawienie się w kraju legalnej władzy. Innymi słowy
„zdrada” ma na celu przede wszystkim szkodę kraju i oczywiste porozumienie z
obcymi; „bunt” wiąże się z obaleniem władzy królewskiej, nawet poprzez zabójstwo monarchy. W sytuacji, kiedy monarcha dokonywał inwestytury biskupiej, a
biskup z tego tytułu zaprzysięgał mu wierność, każdy sprzeciw wobec monarchy
mógł być poczytany za „zdradę”. Idąc dalej, słusznym wydaje się, iż określenie
traditores oznacza bunt (przeciwstawienie się władzy) w celu objęcia (zmiany)
rządów przez czynniki wewnętrzne. Rażące wykroczenie władcy-tyrana dawało
podstawę prawną do legalnego przewrotu i odsunięcia go od sprawowanej władzy. W przypadku jaskrawego łamania przez króla zobowiązań wobec Kościoła i
poddanych, przysługiwało im prawo do pozbawienia go tronu jako „tyrana”. Z
kolei Karol Górski zwrócił uwagę, iż badacze przeprowadzający dyskusję nad
sprawą św. Stanisława, pozostawili w cieniu kwestię upomnień króla przez biskupa16. Badacz ten przychylił się do hipotezy, że św. Stanisław upominał Bolesława Śmiałego, by go skłonić do publicznej pokuty, co doprowadziło do oskarżenia go o bunt i felonię. W pracy zatytułowanej Dookoła sprawy św. Stanisła-

13

W. Sawicki, Terminologia prawnicza kroniki Anonima-Galla w świetle instytucji obcych i
rodzimych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia” Sectio G, vol.
XVII(1970), nr 1, s. 1-24; tenże, Wpływ niektórych praw obcych na ustrój prawny państwa
pierwszych Piastów, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia” Sectio
G, vol. XI(1964), nr 2, s. 29-62; tenże, Nowe perspektywy w badaniach nad kultem świętego
Stanisława, „Sacrum Poloniae Millenium” 5(1958), s. 503-519; tenże, „Plemię Kadłubka” i
„szczep Anonima” (na marginesie zatajonego źródła), „Zeszyty Naukowe KUL” 13(1970), s.
11-25; tenże, Przyczyny upadku Bolesława Śmiałego w świetle nowych badań, „Zeszyty Naukowe KUL” 5(1962), nr 4, s. 21-48; tenże, Studia nad wpływem praw obcych w dawnej Polsce,
Warszawa 1971, s. 147-186.
14
W. Sawicki, Przyczyny upadku Bolesława Śmiałego w świetle źródeł historycznych i
historyczno-prawnych, [w:] tegoż, Studia nad wpływem praw obcych w dawnej Polsce,
Warszawa 1971, s. 147-186.
15
Por. J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, wyd. II, Kraków 2005, s. 948-945; Słownik łacińsko-polski, red. M. Plezia, t. V, Warszawa 2007, s.
403; Du Cange, Glosatorum mediae et infimae latinitatis, Band VIII, Graz-Austria 1954,
s. 146-147.
16
K. Górski, o sprawie św. Stanisława, „Nasza Przeszłość” 4(1948), s. 61-82; Por. J.
Umiński, Historia Kościoła, t. I: Chrześcijańska starożytność i wieki średnie, Opole
1949, s. 339 i nn; tenże, w sprawie zatargu św. Stanisława z Bolesławem Szczodrym,
„Przegląd Historyczny” 37(1948), s. 138-152.
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wa17 Marian Plezia poddał szerokiej wykładni termin „zdrada”. Stwierdził, że
pojęcie to bywa niezwykle relatywne, a aplikowanie go do konkretnych postępów bywa w znacznej mierze zależne od tego, co za zdradę poczytują aktualnie
sprawujący władzę. Następnie zaznacza, że im bardziej władza jest niekontrolowana, tym silniejszą ma skłonność do traktowania jako zdradę wszelkiego aktu
sprzeciwu i aktu zamachu na swoje uprawnienia18.
Konflikt między biskupem krakowskim Stanisławem ze Szczepanowa a królem Bolesławem Śmiałym-Szczodrym doczekał się wielu, nierzadko kontrowersyjnych i pozbawionych umocowania w źródłach hipotez. Można by wymienić
wiele spotykanych w historiografii tez: związku Stanisława z obcym władcą
(księciem czeskim Wratysławem, czy królem niemieckim Henrykiem IV); nieposłuszeństwa względem monarchy w stosunkach wewnętrznych; sprzeciwu wobec
wprowadzania reformy gregoriańskiej (lub odwrotnie upatrując w jej przeciwniku Bolesława); czy wreszcie sprzeciwu wobec zamierzeń zwiększenia liczby
biskupstw i tym samym umniejszenia diecezji krakowskiej 19.
W centrum niniejszego zainteresowania znalazła się „sprawa św. Stanisława”
w Kronice polskiej Kadłubka, ściśle związana z wizerunkiem Bolesława II Śmiałego20. Mistrz Wincenty pisząc o św. Stanisławie, przeciwstawił czytelnikom
17

M. Plezia, Dookoła sprawy św. Stanisława, „Analecta Cracoviensia” 11(1979), s.
251-413. Zob. Cz. Deptuła, Biskup i władca. z problematyki ideologii państwowej i świadomości narodowej polskiego średniowiecza, „Więź” 9(1968), s. 42-64; tenże, z zagadnień interpretacji słynnego konfliktu. Refleksje wokół „Szkiców historycznych XI wieku”
Tadeusza Wojciechowskiego, „Roczniki Humanistyczne” 35(1987), z. 2, s. 435-457;
tenże, Średniowieczne mity genezy Polski, „Znak” 25(1973), nr 11/12 (233/234), s. 13641403. Por. W. Sawicki, „Plemię Kadłubka” i „szczep Anonima” (na marginesie zatajonego źródła), „Zeszyty Naukowe KUL” 13(1970), s. 11-25. Zob. tenże, Terminologia
prawnicza kroniki Anonima-Galla w świetle instytucji obcych i rodzimych, „Annales
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 17(1070), sectio G: Ius, s. 1-25.
18
Zob. Stanisław ze Szczepanowa, [w:] K. R. Prokop, Poczet biskupów krakowskich,
Kraków 1999, s. 24-28.
19
S. Trawkowski, Stanisław (Stanisław ze Szczepanowa, anachronicznie – Szczepanowski Stanisław) (przed 1039?-1079), święty, biskup krakowski, [w:] Polski słownik
biograficzny, t. XLI/4, z. 171, Warszawa-Kraków 2002, s. 580-587; Z. Sułowski, Z. Wiktorzak, Stanisław ze Szczepanowa, [w:] Hagiografia polska. Słownik bio-bibliograficzny,
red. R. Gustaw, t. II, Poznań-Warszawa-Lublin 1972, s. 419-455 oraz wersja popularna
tego opracowania [w:] Nasi Święci. Polski słownik hagiograficzny, red. A. Witkowska,
Poznań 1995, s. 515-530.
20
Jerzy Wyrozumski w pracy Święty Stanisław w życiu Kościoła w Polsce przypomniał, iż skoro Stanisław został przez Kościół uznany i ogłoszony świętym, skoro przeprowadzono go zwycięsko przez postępowanie kanonizacyjne, nie mamy prawa, nie
możemy kwestionować ani palmy jego męczeństwa, ani jego świątobliwości, ani czystych pobudek i intencji jego działania. Badacz ten zaznaczył, że problem tkwi w tym, że
Bolesław Szczodry-Śmiały należy niewątpliwie do najwybitniejszych władców Polski,
do największych dobrodziejów Kościoła polskiego i do wybitnych protagonistów siły i
wielkości Kościoła powszechnego. To Bolesław Szczodry był tym władcą, który odtwo-
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dwie tradycje: 1) duchowieństwa krakowskiego, którą uznawał za prawdziwą
oraz 2) dynastyczną którą prezentował jako oszczerstwa Bolesława II podczas
pobytu na Węgrzech i która w biskupie widziała inicjatora spisku przeciwko
królowi21. Tradycja ta mogła być przechowywana przez benedyktynów, których
to dobrodziejem był Szczodry, jak również kanoników krakowskich związanych
z dworem książęcym. Z kolei według środowiska, z którym związany był kronikarz (tradycja środowiska katedralnego) Stanisław sprzeciwiał się jedynie srogim
karom śmierci, na które król skazywać miał rycerstwo (a zarazem ciemiężycieli
królewskich chłopów oraz kobiety i ich dzieci z nieprawego łoża), którzy opuścili go podczas ostatniej wyprawy na Ruś i Połowców (1077/1078), oraz skrytemu
ich zabijaniu22. Warto w tym miejscu zacytować odpowiedni fragment Kroniki
polskiej mistrza Wincentego mówiący o ukaraniu przez Bolesława Szczodrego
niewiernych żon rycerzy: „Nawet niewiasty, którym mężowie przebaczyli, z tak
wielką prześladował potwornością, że nie wzdragał się od przystawiana do ich
piersi szczeniąt, po odtrąceniu niemowląt, nad którymi nawet wróg się ulitował!

rzył polską organizację kościelną. Idąc dalej z tym władcą należy łączyć fundacje klasztorne: Tyniec w biskupstwie krakowskim, Mogilno (może początek fundacji za Kazimierza Odnowiciela) w diecezji gnieźnieńskiej, Lubin w poznańskiej (pierwszy etap fundacji) oraz Płock, a może również Wrocław. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż Wincenty
Kadłubek zupełnie pominął informacje o działalności Bolesława dla Kościoła. Na potrzeby tematu wskazano jedynie te wątki, które mogły być istotne dla budowania obrazu
przeszłości konfliktu Śmiałego z biskupem Stanisławem. Zob. J. Wyrozumski, Pomazaniec przeciw pomazańcowi, [w:] Święty Stanisław w życiu Kościoła w Polsce. 750-lecie
kanonizacji, red. A. N. Napiórkowski, Kraków-Skałka 2003, s. 95-104. Zob. tamże, K.
Ożóg, Środowisko katedralne krakowskie w dobie kanonizacji św. Stanisława, s. 61-80.
21
B. Przybyszewski, Monolog króla Bolesława Śmiałego. z problematyki badań nad
sprawą św. Stanisława, „Analecta Cracoviensia” 11(1979), s. 415-431, przedruk: tenże,
Święty Stanisław. Biskup męczennik. (Sprawa świętego Stanisława. Bibliografia. Legenda. Kult. Ikonografia. Polemika z Gerardem Labudą), red. I. Platowska-Sapetowa, Rzeszów-Łańcut 2005, 207-234. Zob. ostatnio: L. Jurek, „Incendium rei publice” Lista zarzutów króla Bolesława wobec Stanisława w kronice Wincentego Kadłubka, „Teka Historyka” (Materiały Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego) 36-37(2009), s. 197-202. Por. G. Labuda, Przedsłowie, [w:] tegoż, Szkice historyczne X-XI wieku. z dziejów organizacji Kościoła w Polsce we wczesnym średniowieczu,
Poznań 2004, s. 11. Zob. tenże, Wokół postaci św. Stanisława biskupa krakowskiego,
„Studia Źródłoznawcze” 27(1983), s. 187-189.
22
Zob. M. D. Kowalski, Bolesław II Szczodry (Śmiały) (Urodzony około 1041-1042,
zmarł 2 lub 3 IV 1082), [w:] Piastowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1999, s. 57-63;
A. Gieysztor, Bolesław II Szczodry, [w:] Poczet królów i książąt polskich, red. A. Garlicki, Warszawa 1984, s. 52-61. Por. Z. Kozłowska-Budkowa, w sprawie relacji Mistrza
Wincentego, Chronica Polonorum, ks. II c. 18, 20, [w:] Mente et litteris, Poznań 1984, s.
121-125; J. Kłoczowski, „Factum” Świętego Stanisława – Sprawozdanie z sesji naukowej w Krakowie 23 V 1973,, „Analecta Cracoviensia” 11(1979), s. 652-654.
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Bo dołożył do tego, iż tępić a nie chronić należy gorszący nierząd”23. Przytoczony fragment nie tylko uwypukla okrucieństwo zabójcy biskupa, ale stanowi odbicie faktu, który był ciągle w pamięci krakowskiego duchowieństwa24. Podsumowując Bolesław Śmiały rzadko przebywał w kraju, a to miało negatywne
skutki społeczne, które w oczach kronikarza wiązały się z pewną katastrofą rodziny. Wybuchły zamieszki, z którymi wiązał się rozpad rodzin rycerskich. Rozegrał się konflikt władcy ze Stanisławem, w wyniku czego król zabójca stał się
świętokradcą. Na cudzołóstwo żon rycerze odpowiedzieli dezercją i ukaraniem
niewiernych żon. Po powrocie, król ukarał dezerterów a jednocześnie powiększył
wymiar wymierzanych niewiernym kobietom. Całość działania króla wywołała
znaną reakcję biskupa Stanisława. W rezultacie działalność monarchy doprowadziła do katastrofy życia rodzinnego w dosyć szerokim kręgu życia społecznego.
Warto dodać, iż w całym obrazie zdarzeń Wincenty zaakcentował funkcjonujące
w społeczeństwie piastowskim prawo oporu (ius resistendi) służące przywróceniu naruszonego prawa materialnego25.
Podsumowując dotychczasowe rozważania należy zauważyć, że nie podjęto
w tej dyskusji kwestii szeroko pojętych praw rodziny. Z przekazu kronikarzy
można uformować wniosek, że władca niesprawiedliwy był źródłem cierpienia
rodzin. Charakteryzowany w tej części pracy spór między biskupem Stanisławem
a królem Bolesławem Śmiałym dotyka tak naprawdę rodzin. Bolesław Śmiały
krzywdzi kobiety karząc za nierząd nawet te, którym przebaczyli mężowie. Ponadto rozkazał zabierać im potomstwo, przez co oprócz matek cierpiały także
dzieci. Bezwzględnie rozprawił się z buntownikami oraz przede wszystkim z
poddanymi rycerzami, którzy aby ratować swoje rodziny opuścili go na wyprawie wojennej. W konsekwencji doszło do zabicia ojców rodzin. Z powodu pozbawionego litości postępowania króla Bolesława wiele rodzin straciło matki,
ojców i dzieci. Biskup krakowski potępił postępowanie króla-tyrana w obronie
uciemiężonych rodzin. W rezultacie tych wydarzeń to rodziny rycerskie sprzeciwiły się działaniom króla i doprowadziły do buntu i wygnania go z kraju. Wypowiedziały mu posłuszeństwo, ponieważ nie tylko nie zapewnił im opieki i
ochrony, ale stał się źródłem ich cierpienia.
ANEKS
List apostolski Piusa XII z okazji 700-lecia kanonizacji św. Stanisława

23

Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska, Ks. II, rozdz. 20, s. 75; „Mulieres quoque, quibus mariti pepercerant, tanta insectatus est inhumanitate, ut ad earum ubera catulos
applicare non horruerit infantulis abiectis, quibus etiam hostis pepercisset. Astruebat enim extirpari oportere scortorum scandala non foueri” za: Liber secvndvs 20, s. 56.
24
A. Krawiec, Seksualność w średniowiecznej Polsce, Poznań 2000, s. 134.
25
B. Nowacki, Poglądy prawno-polityczne w „Kronice” mistrza Wincentego, [w:]
Mente et litteris, Poznań 1984, s. 132.
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„In Poloniae Historia” (16 lipca 1953)26
AD EMUM P. D. STEPHANUM S. R. E. PRESB. CARDINALEM
WYSZYŃSKI, ARCHIEPISCOPUM GNESNENSEM ET VARSAVIENSEM
ATQUE AD EXCMOS PP. DD. POLONIAE ARCHIEPISCOPOS, EPISCOPOS
LOCORUMQUE ORDINARIOS: SEPTIMO VERTENTE SAECULO A
CANONIZATIONE SANCTI STANISLAI M, EPISCOPI CRACOVIENSIS.
PIUS PP. XII
Dilecte Fili Noster ac Venerabiles Fratres, salutem et Apostolicam
Benedictionem. - In Poloniae annalibus, qui rebus insigniter gestis clarescunt,
numquam defutura sculptum memoria nomen est S. Stanislai, incliti patriae
vestrae Praestitis. Cuius in Sanctorum album a Decessore Nostro Innocentio IV
relati cum septimum mox abiturum sit saeculum, recordatione dignum eventum
vos, dilecte Fili Noster et Venerabiles Fratres, unanimo ducti consilio cum
utriusque militiae clero et fidelibus curae vestrae commissis baud impari voluistis
celebritatis obsequio recolere.
Nosmet, quibus filiorum studio solliciti proxime hoc renuntiastis, cum in
urbem Cracoviam huius rei gratia convenistis et per telegraphicum nuntium
gratulationes et vota Nostra statim significata excepistis, sacris denuo habendis
sollemnibus nunc paternae laetitiae sertum hasce per Litteras Nostras quodam
modo imponimus, sanctissimum virum Stanislaum meritae laudis praeconio
efferentes et novo vos impellentes hortatu, ut, quemadmodum et agitis, eius
patrocinio fulciamini et ab eius fortitudine exempla sumatis.
Illustre huius sancti Praesulis nomen fulgidissima luce Polonicae Ecclesiae
fastos collustrat, quandoquidem illius opera primaeva christianae religionis aetas
in natione vestra martyrii gloria consecrata fuit. Populo vestro adhuc deerat
Pastor qui vitam pro ovibus profundens, ob fidei christianorumque morum
tutelam, istic consita Evangelii germina magis magisque suo cruore fecundar et.
Hoc praestitit Cracoviensis Episcopus, qui divina providentia excitatas,
christianae fortitudinis extitit specimen luculentissimum. Pietate in Deum
effusaque in proximum caritate conspicuus, S. Stanislaus nihil suavius habuit
quam omnem curam in gregem sibi concreditum impendere, ac nihil magis
studuit quam ad extremum usque suae vitae tempus perfectissime in se divini
Pastoris imaginem referre. Ut autem publici privatique mores evangelicis
praeceptis apprime conformarentur, ipse nulli, pepercit labori nullisque deterritus
fuit difiicultatibus, ne tunc ąuidem cum, perditis Boleslai regis palam denuntiatis
moribus, ipsius in se fnrorem excitavit. Impius tyrannus Praesulem
insectationibus, dirisque cruciatibus vexare potuit, imdctum illius animum tamen
flectere non potuit; qui quidem, suis ovibus intrepidae constantiae exemplum
26

Tekst łaciński: „Acta Apostolicae Sedis” 45(1953), s. 498-502. Tłumaczenie polskie
oparte na tekście Waldemara Turka w: Święty Stanisław w życiu Kościoła w Polsce. 750lecie kanonizacji, red. A. N. Napiórkowski, Kraków-Skałka 2003, s. 21-26
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praebens, potius quam suae conscientiae officio deesset, libentissime vitae suae
iacturam fecit eamque martyrii palma coronavit.
Quanto autem amore quantaque reverentia eximium hunc Episcopum
maiores vestri prosequerentur, manifesto ostendit subita christiani populi
indignatio ob tam diram necem in suum Pastorem illatam, acerbusque animorum
dolor, qui adeo exarsit, ut impii facinoris auctor - prouti memoriae traditum est regnum relinquere perpetuumque in exilium coactus fuerit proficisci. Quem
quidem amorem atque admirationem erga hunc fortissimum Christi athletam,
nedum elabentibus saeculis remiserit, in praesens apud vos cernimus, non sine
animi Nostri delectatione suavique spe, novo quodam ardore effervescere.
Habent enim acerbitates, in quibus nunc temporis versamini, similitudinem
cum immiti aetate, qua illius Martyris praegrandis constantia enituit. Iterum, proh
dolor, piae ac semper fideli Poloniae calamitatum nox incubuit: at, late obductis
tenebris, rutilantia veluti sidera vestrae refulgent virtutes, quas toto terrarum orbe
diffusa iamdudum Ecclesia Dei suspicit. Admiramur Nos, scriptis venerabunda
recensebit posteritas id, cui unus Deus, virium dator et spectator certaminum, pro
meritis praemia attribuet. Quot istic nunc quoque catholicae fidei imdolatae
servandae causa, bona profuderunt et vitam! Quot episcopi et sacerdotes et
religiosi sodales, quia interriti tutores fuerunt iustitiae, in publicae custodiae locis
detenti sunt; quot sacri ministri et cuiuslibet coetus et aetatis fideles in vincla
coniecti, in gelidas solitudines detracti, dviii iure destituti, poenis multati,
contumeliis et maledictis oppressi, quia Evangelii integri fuerunt cultores.
Sempiterno digni procul dubio sunt honore isti omnes, qui per asperum
callem, in diligentibus et segnibus negatum, S. Stanis lai vestigia secuti palam
demonstrarunt in Polonica gente priscam adhuc vigere virtutem eandemque, cum
nefaria ei iubeantur, extrema quoque mala perpeti potius quam cum dedecore
flecti esse paratam. Neve reputa veri tis istiusmodi rebus egregie gestis vim
effectumque, serius fortasse magis conspicuum, defecturum esse. Spiritus enim
Dei, qui christianorum heroum pia pectora urit eorumque memorabilia facinora
excitat, horum per cruciatus ad opimam maturitatem spiritalem alere frugem
atque magna actuosae concordiae solet studia provehere: quo quidem feliciter et
in Poloniae quoque finibus evenit, cum S. Stanislaus, sese divinae Hostiae
adiungens, aram sui sanguinis purpura tinxit.
Haud exigua enim sanctorum virorum suboles, Polonorum immortale decus,
ex profuso fortissimi illius Martyris cruore egigni visa est. Satis est pauca
exempla proferre. Floruit sanq S. Hyacintus Odrowąż ex Ordine Praedicatorum,
qui per latissimas regiones innumeros sontes ad Christi pedes veniamque deduxit;
eluxerunt beatus Oeslaus, qui Vratislaviam contra impetum et turbas
Mongoiorum tutatus est, beatus Sadok eiusque socii duodequinquaginta
dominiciani sodales, qui cum Sandomirii, ab eisdem feris hostibus crudelissime
torquebantur, cycnea voce Dei hominumque Matrem consalutarunt. Virtutum
praestantia imperituram assecuti sunt gloriam beati Praesules Vincentius
Kadłubek et strenuissimus ille Ioannes Prandota, qui ad Stanislaum in Sanctorum
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numero rite censendum magnopere nisus est. Neque feminei sexus tacendi sunt
gratissimi et lectissimi flores: S. Hedviges, Silesiae dux et Poloniae patrona;
beatae Kinga, Jolanta, Salomea, Bronislawa, quarum ad imitanda exempla
Hedviges illa Andegavensis Poloniae regina alacri gressu decucurrit, numquam
caduca digna admiratione, quia amorem Dei animorumque salutem quibuslibet
antetulit blanditiis ac patriae vestrae splendet nunc sidus amicum.
Pergratum est. etiam id recensere quod sacri Poloniae Pastores ad
honorabiliter consecrandam memoriam beatissimi Stanislai decreverunt in
Synodo Leczycae habita, cum centum condebantur anni, postquam is ad caelum
evolavit. Iustitiae studium, quo ille incaluit, strenue imitati, providas tunc ipsi
leges ideo sanxerunt, ut superbientium oppressorum arcerentur iniuriae ac
tenuiorum civium bona iuraque tecta sarta servarentur. Cum iis statim convenit
Casimirus Iustus princeps; ac primum tunc Polonorum statutum est foedus, quo,
protegente S. Stanislao, vestris in finibus arrogans compescebatur iniquitas. Haud
dubie non minus quam iustitiae S. Stanislaus istic altor fuit pacis. Vixdum periato
in Poloniam nuntio illum a Romano Pontifice sanctitudinis laurea decoratum
fuisse, turmatim gens vestra Cracoviam eius sacras exuvias veneratura confluxit.
Ulic Apostolicus Legatus, Polonorum Antistites, quinque viri principes,
innumera sacerdotum et christifidelium multitudo, omnes religiosam spirantes
laetitiam, omnes concordiae redintegrato vinculo una simul nexi sunt. Tota
Polonia, antea simultatibus dilacerata, quam vix Mongoiorum aggressio et
impetus unire valuerunt, ad S. Stanislai lipsana unanimis, sollers, solida
consurrexit. Quam firmissimam animorum coniunctionem retinere prosequimini,
ut ardua discrimina, in quibus versamini, superare possitis; eaque erit etiam in
posterum vobis summa diligentia servanda, ut quae Deus vobis agenda praeparat,
actuose perficiatis : ad magna enim incepta restat emetienda via, quam cum vos
volentes persequi prospicimus ex praesenti aegritudine et moestitia haud parcum
haurimus solatium. Precibus praeterea, vitae morumąue exemplis sermonibusąue
ii etiam qui Christi saepta reliquerunt, advocandi sunt, ut, reditu suo fratrum
laetificantes coronam, in Ecclesia verum colant Deum, a quo abire est tenebris
opprimi, ad quem accedere splendescere est. <<Non est desperandum; orate,
praedicate, diligite; prorsus potens est Dominus. Iam coeperunt cognoscere
frontem suam; multi cognoverunt, multi erubuerunt; aderit Christus, ut
cognoscant et caeteri>>.
Cum noveritis igitur vobis adesse imdctam dexteram Christi, nullo metu
pavidi, in proelio Domini perstate; fiducia vestra basalte sit fir mior; caritas
vestra etiam in infensos homines nullam ob iniuriam de-ferveat; spes vestra etiam
cum omnia videantur transversa agi et corruere, lucidior sole, piae constantiae
vestra proposita roboret et ad serena portendenda inconcussam evehat mentem.
Quid timendum? <<Scit Sancta Ecclesia in passionibus crescere, atąue inter
opprobria honorabilem vitam tenere; scit nec de adversis deiici, nec de prosperis
gloriari; novit contra prospera mentem suam in deiectione sternere, novit contra
adversa animum ad spem superni culminis exaltare>>.
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Cogitate cum animis vestris vocatos nos esse ad militiam Dei vivi, ut peccato
et morte destructis, veritatis et caritatis, victricia vexilla coruscent. Quocirca
unicuiąue vestrum hortationem S. Ignatii Antiocheni ad S. Polycarpum
adhibemus: <<Sta firmus ut incus percussa>>. Etenim haud erunt magno sine
fructu magni a vobis exantlati labores.
Animum Nostrum suavitate ąuadam perfundi sentimus, cum percipimus
almam Dei Matrem ita a vobis et ab ovibus gregum vestrorum adamari, ut hac
religione et fiducia nulli cedatis, multos facile snperetis. Benigna igitur Virgo e
caelo ac propitia Polonos, qui in ipsius fidem confugiunt, respiciat ateue, cum
ipsis sit praesidium eo lumen decusąue, supplicibus invocata votis, Patrona
validissima, transferat in laetitiam quod istic nunc gignit timorem.
Quo autem sacra saecularia agenda sollemnia uberiorem vobis spiritalium
fructuum copiam proferant, id libenter concedimus, ut sacrorum Antistites, quo
voluerint die, suetis more ac lege Apostolicam Benedictionem cum sacra
indulgentia plenaria christifidelibus semel Nostro Nomine et auctoritate impertiri
valeant; itemąue, ut Poloni, qui, sive in patria sive extra patriae fines degentes,
aedem ąuamlibet sacram hoc tantum anno die anniversario S. Stanislai Martyris
in album Sanctorum cooptati visitaverint, sacram plenariam indulgentiam semel
suetis condicionibus acquirant.
Nihil reliquum Nobis est nisi ut vobis, dilecte Fili Noster et Venerabiles
Fratres, ac universis et singulis, istis sacerdotibus, religiosis sodalibus et
christifidelibus, praesertim iuventuti, de qua anxia est vestra et parentum cura,
Apostolicam Benedictionem impertiamus: haec, paternae caritatis testis, vobis
praesentem Dei opem conciliet, deprecante ipso S. Stanislao, qui dilectam et
inditam patriam vestram quemadmodum glorioso decoravit martyrio, ita
potentissimo patrocinio suo tutari contendat.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die xvi mensis Iulii, anno MCMLIII,
Pontificatus Nostri quinto decimo.
PIUS PP. XII
Do Jego Eminencji Stefana Wyszyńskiego, Kardynała, Prezbitera Świętego
Kościoła Rzymskiego, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego I Warszawskiego, I Do Ich
Ekscelencji Polskich Arcybiskupów, Biskupów I Ordynariuszy Miejsc: W Siedemsetną Rocznicę Kanonizacji Świętego Stanisława, Męczennika, Biskupa
Krakowskiego.
Umiłowany Nasz Synu I Czcigodni Bracia, Pozdrowienie I Apostolskie Błogosławieństwo.
W historii Polski jaśniejącej przesławnymi czynami, wyryte jest na zawsze w
pamięci imię św. Stanisława, sławnego Opiekuna waszej ojczyzny. Ponieważ
wkrótce mija siódme stulecie od dnia, w którym Nasz Poprzednik Innocenty IV
wpisał go w poczet Świętych, wy, umiłowany Nasz synu i Czcigodni Bracia,
kierowani jednomyślnym zamiarem wraz z zastępstwem duchowieństwa i wiernych powierzonych waszej pamięci wydarzenie.
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My, którym z synowskim oddaniem niedawno pilnie to oznajmiliście, gdy z
tego powodu przybyliście wszyscy do miasta Krakowa i otrzymaliście wysłane w
raz z telegramem Nasze gratulacje i życzenia, teraz, gdy mają się odbywać uroczystości, przez ten Nasz List jakby składamy wiązankę ojcowskiej radości,
świętego męża Stanisława sławiąc hymnem pochwalnym zasłużonej chwały i na
nowo pobudzając was zachętą, abyście, jak to czynicie, byli wspierani jego opieką i brali przykład z jego męstwa.
Sławne imię tego świętego Biskupa opromienia jaśniejącym światłem dziej
Kościoła w Polsce, gdyż za jego sprawą pierwszy okres religii chrześcijańskiej w
waszym narodzie został uświęcony chwałą męczeństwa. Ludowi waszemu brakowało aż dotąd pasterza oddającego swoje życie za owce w obronie wiary i
obyczajów chrześcijańskich, by swoją krwią coraz bardziej użyźniać zasiane tam
ziarna ewangelii.
Tam wyróżniał się Biskup Krakowski, powołany przez Bożą Opatrzność,
który był przewspaniałym wzorem chrześcijańskiego męstwa. Święty Stanisław
odznaczający się pobożnością wobec Boga i gorącą miłością względem bliźniego, nie miał większej rozkoszy nad poświęcenie całej troski powierzonej sobie
owczarni, i o nic nie starał się bardziej niż by aż do ostatniej chwili swego życia
odtworzyć w sobie jak najdoskonalej obraz boskiego Pasterza. Aby zaś obyczaje
społeczeństwa i jednostek kształtowały się szczególnie według nakazów Ewangelii, on nie szczędził żadnego trudu i nie zrażał się żadnymi przeszkodami, nawet wtedy, gdy ściągał na siebie gniew króla Bolesława, któremu wypominał
otwarcie jego zgubne obyczaje. Tam bezbożny tyran mógł dręczyć Biskupa prześladowaniami i okrutnymi mękami, nie mógł jednak złamać jego niezwyciężonego ducha; on zatem, dając swoim owcom przykład niezachwianej stałości, bardzo
chętnie oddał raczej w ofierze swoje życie i uwieńczył je palmą męczeństwa, niż
miałby zaniedbać obowiązek swojego sumienia. Jaką zaś miłością i jaką czcią
otaczali tego wyjątkowego Biskupa wasi ojcowie, wyraźnie ukazuje natychmiastowe oburzenie chrześcijańskiego ludu z powodu tak strasznego zabójstwa jego
Pasterza i okrutny ból serc, który do tego stopnia się rozpalił, że - jak zostało
przekazane - autor bezbożnego występku został zmuszony do opuszczenia królestwa i udania się na dożywotnie wygnanie. Ta miłość i podziw dla tego potężnego atlety Chrystusa, które nie osłabły w narodzie z biegiem wieków, obecnie
stwierdzamy, nie bez radości Naszego ducha i słodkiej nadziei, że ożywiają się u
was nowym zapałem.
Utrapienia bowiem, których w obecnym czasie doznajecie, podobne są do
trudnego okresu, w którym zajaśniała ogromna wytrwałość tego Męczennika.
Znowu, niestety, na pobożnej i zawsze wiernej Polsce zaciążyła noc nieszczęść:
lecz, gdy szeroko rozciągnęły się już ciemności, jak błyszczące gwiazdy jaśnieją
wasze cnoty, które już od dawna podziwia Kościół Boży rozprzestrzeniony na
całym świeci. My podziwiamy, a czcigodna potomność oceni pismami to, za co
jedyny Bóg, dawca sił i obserwator zmagań udzieli nagród za zasługi. Iluż tam
także teraz z powodu zachowania nieskażonej wiary katolickiej poświęciło dobra
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i życie! Jak wielu biskupów, kapłanów i osób zakonnych, dlatego że byli nieustraszonymi obrońcami sprawiedliwości, jest przetrzymywanych w więzieniach;
jak liczni kapłani i wierni każdego stanu i wieku są wtrąceni do więzienia, wywiezieni na lodowate pustkowia, pozbawieni praw cywilnych, ukarani grzywną,
gnębieni zniewagami i złorzeczeniami, ponieważ byli bezkompromisowymi miłośnikami Ewangelii. Bez wątpienia zasługują na wieczną cześć wszyscy ci, którzy po wyboistej ścieżce, niedostępnej dla niedbałych i gnuśnych, krocząc śladami św. Stanisława wyraźnie pokazali, że w polskim ludzie jeszcze kwitnie
dawna cnota i że jest ona gotowa, gdy nakazuje się jej niegodziwości, przecierpieć raczej nawet największe zło niż ugiąć się w hańbie. I nie myślcie, że zabraknie siły i efektu, w przyszłości może bardziej dostrzegalnym, tym dziełom chwalebnym. Albowiem Duch Boży, który rozpala pobożne serca chrześcijańskich
bohaterów i pobudza ich do godnych pamięci czynów, ma zwyczaj przez męki
żywić ich owoc do wspaniałej dojrzałości duchowej i wspierać wielkie dążenia
do czynnej zgody: stało się to szczęśliwie również w granicach Polski, gdy św.
Stanisław, łącząc się z boską Hostią, ozdobił ołtarz purpurą swojej krwi.
Stało się jawnym, że z przelanej krwi tego bardzo mężnego Męczennika zrodziło się liczne potomstwo świętych mężów, nieśmiertelna chluba Polaków. Wystarczy podać kilka przykładów. Wyróżnił się z pewnością św. Jacek Odrowąż z
Zakonu Dominikanów, który w rozległych regionach prowadził niezliczonych
złoczyńców do stóp Chrystusa i Jego przebaczenia; zajaśnieli błogosławiony
Czesław, który bronił Wrocławia przed natarciem i hordami Mongołów, błogosławiony Sadok i jego czterdziestu ośmiu dominikańskich towarzyszy, którzy,
podczas gdy w Sandomierzu byli bardzo okrutnie męczeni przez tych samych
dzikich nieprzyjaciół, łabędzim głosem pozdrawiali Matkę Boga i ludzi. Nieprzemijającą chwałę dzięki znakomitości cnót osiągnęli błogosławieni biskupi
Wincenty Kadłubek i ów bardzo gorliwy Jan Parnota, który bardzo zabiegał o to,
by Stanisław w należyty sposób był zaliczony w poczet świętych. Nie można też
przemilczeć bardzo wdzięcznych i wybranych kwiatów żeńskiego rodzaju: św.
Jadwiga, księżniczka śląska i patronka Polski, błogosławione Kinga, Jolanta,
Salomea, Bronisława, których naśladując przykłady Jadwiga Andegaweńska,
królowa Polski, biegła żwawym krokiem, nigdy nie wzbudzając próżnego podziwu, ponieważ miłość Boga i zbawienie dusz stawiała ponad jakiekolwiek
pochlebstwa a teraz święci waszej ojczyźnie jako przyjazna gwiazda.
Bardzo miło jest też odnotować to, co Pasterze Polski postanowili na Synodzie odbytym w Łęczycy, by godnie uświęcić wspomnienie świętego Stanisława,
gdy mijało sto lat od chwili, w której on odszedł do nieba. Gorliwie naśladując
umiłowanie sprawiedliwości, którym on się rozpalił uchwalili z tej racji wówczas
prawa podyktowane troską o to, aby zostały ukrócone niesprawiedliwości pysznych ciemiężycieli, a dobra i prawa ubogich obywateli pozostały nienaruszone.
Do nich przystał wkrótce Książe Kazimierz Sprawiedliwy; zostało wtedy zawarte
pierwsze przymierze Polaków, przez które, za wstawiennictwem św. Stanisława,
została ujęta w karby w waszych granicach zuchwała niesprawiedliwość. Św.
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Stanisław był tam bez wątpienia rzecznikiem pokoju nie mniej niż sprawiedliwości. Zaledwie ogłoszono w Polsce wieść, że Papież ozdobił go wieńcem świętości, wasz lud napłynął tłumnie do Krakowa, aby uczcić jego święte relikwie.
Tamże Legat Apostolski, Episkopat Polski, pięciu książąt, niezliczona ilość księży i świeckich, wszyscy pełni religijnej radości, wszyscy są związani razem odnowioną więzią zgody. Cała Polska, rozdzierana wcześniej rywalizacjami ledwie
najazd i atak Mongołów zdołały zjednoczyć, powstała przy relikwiach św. Stanisława jednomyślna, bogata w pomysły, mocna. Zachowujcie nadal to bardzo
mocne zjednoczenie serc, abyście mogli gorliwe wypełnić to, co Bóg wam przygotuje do wykonania: przed wami stoi do przemierzenia droga do wielkich dzieł,
gdy widzimy, że chcecie nią iść z obecnego utrapienia i smutku, niemałą z tego
czerpiemy pociechę. Ponadto modlitwami, przykładami życia i obyczajów oraz
słowami trzeba wzywać także tych, który opuścili owczarnię Chrystusa, alby
swoim powrotem radując grono braci, czcili w Kościele prawdziwego Boga, od
którego odejść oznacza być dręczonym ciemnościami, do którego zbliżyć się
oznacza zajaśnieć. <<Nie należy tracić nadziei; módlcie się, nauczajcie, miłujcie;
Pan jest rzeczywiście potężny. Już zaczęli poznawać oblicze Jego; wielu poznało,
wielu się zawstydziło; ukaże się Chrystus, alby poznali także i pozostali>>.
Skoro więc wiecie, że jest z wami niezwyciężona prawica Chrystusa bez
żadnego lęku trwajcie w boju dla Pana; niech wasza ufność będzie trwalsza od
bazaltu; niech wasza miłość również do ludzi nieprzyjaznych nie stygnie z powodu żadnej krzywdy; wasza nadzieja, jaśniejsza od słońca, nawet wtedy, gdy
wszystko zdaje się stawać w poprzek i walić, niech wzmacnia wasze postanowienia pobożnej wytrwałości i prowadzi niewzruszony umysł do zapowiadania
pogodnej przyszłości. Czegóż się lękać?
Kościół święty umie wzrastać w cierpieniach i pośród zniewag zachowywać
godne życie; umie nie być powalonym przeciwnościami ani nie chlubi się powodzeniem; w pomyślności umie swój umysł uniżyć w pokorze, w trudnościach
umie podnosić ducha do nadziei niebiańskiego szczytu.
Rozważajcie w waszych sercach, że jesteśmy wezwani do walki Boga żywego, aby, gdy grzech i śmierć zostaną usunięte, załopotały zwycięskie sztandary
prawdy i miłości. Dlatego kierujemy do każdego z was napomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego do św. Polikarpa: <<Bądź odporny jak uderzone kowadło>>.
Albowiem na pewno przyniosą wielki owoc znoszone przez was wielkie trudy.
Czujemy jak duch Nasz jest przepełniony słodyczą, gdy dowiadujemy się, ze
dobrotliwa Matka Boże jest tak bardzo miłowana przez was i przez owce waszych owczarni, że w tej pobożności i ufności nikomu nie ustępujecie, a wielu z
łatwością prześcigacie. Niech zatem łaskawa i litościwa Dziewica spojrzy z nieba
na Polaków, którzy uciekają się pod jej opiekę, a ponieważ jest dla nich obroną,
podporą i chlubą, błagalnymi wzywana prośbami, jako przemożna Patronka
niech przemieni w radość to, co teraz tam rodzi lęk.
Aby zaś te święte rocznicowe uroczystości przyniosły wam obfitsze bogactwo duchowych owoców, pozwalamy chętnie, aby Pasterze w tym dniu, w któ-
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rym będą chcieli według zwyczaju i prawa, mogli jeden raz udzielić wiernym w
Naszym Imieniu i Naszą Władzą Apostolskiego Błogosławieństwa ze świętym
odpustem zupełnym, jak również pozwalamy, aby Polacy, czy to mieszkający w
ojczyźnie, czy też ci, którzy przebywają poza jej granicami, którzy nawiedzą
jakąkolwiek świątynię w dniu obchodów rocznicowych kanonizacji św. Stanisława Męczennika, tylko w tym roku uzyskali jeden raz święty odpust zupełny
pod zwykłymi warunkami.
Nie pozostaje Nam nic innego jak tylko wam, Umiłowany Nasz Synu i Czcigodni Bracia, jak też wszystkim i każdemu z osobna, kapłanom, osobom zakonnym i wiernym, przede wszystkim młodzieży, którą z niepokojem otaczacie troską wy i rodzice, udzielić Apostolskiego Błogosławieństwa: ono, świadectwo
ojcowskiej miłości, niech wam zjedna na teraz pomoc Boga, przez wstawiennictwo św. Stanisława, który jak ozdobił waszą umiłowaną i sławną ojczyznę chwalebnym męczeństwem, tak niech raczy jej bronić potężną swą opieką.
Dano w Rzymie, u św. Piotra, dnia 16 lipca, w roku 1953, piętnastym Naszego Pontyfikatu.
Streszczenie
Otwarte usta biskupa Stanisława stały na straży praworządności i wartości chrześcijańskich, które złamał Bolesław Śmiały-Szczodry. W roku 1079 doszło do konfliktu króla, który niezwykle surowo mścił się na rycerzach-dezerterach, rebeliantach
oraz niewiernych kobietach, z biskupem Stanisławem. Biskup krakowski stanął w
obronie rodzin, których tyranem okazał się Bolesław. Tragizm tego władcy polegał
na tym, iż gdyby nie otwarty konflikt z hierarchą Kościoła z pewnością zapisałby się
w historii Polski jako jeden z najwybitniejszych władców.
Summary
Open mouth of Bishop Stanislaw guardian of the rule of law and Christian
values which broke Boleslaw the Brave-Bountiful. In the year 1079 there was a
conflict of the king, who very sternly took revenge on the knights-deserters,
rebels and infidels women, and Bishop Stanislaw. Bishop of Cracow defended
the family, which turned out to be a tyrant Boleslaw. The tragedy of this ruler
was, that if not open conflict with the hierarch of the Church certainly have written in Polish history as one of the greatest rulers.
Bibliografia
Anonim tzw. Gall, Kronika polska, tłum. R. Grodecki, M. Plezia, wyd. 7, Wrocław
1996, ks. I, rozdz. 27, s. 27.
Banaszkiewicz J., Czarna i biała legenda Bolesława Śmiałego, „Kwartalnik Historyczny” 88(1981), z. 2, s. 353–390.
Baszkiewicz J., Myśl polityczna wieków średnich, Poznań 2009.
Bełch S., Święty Stanisław. Biskup-męczennik, patron Polaków, Londyn 1977.
Błogosławiony Wincenty Kadłubek. W 800-lecie sakry biskupiej, „Cistercium Mater
Nostra” R. II 2(2008), red. M. Starzyński, M. Zdanek, Kraków 2008, ss. 332.

298

Deptuła Cz., Uwagi o „problemie św. Stanisława”, „Więź” 7-8(1969), s. 140.
Dyjakowska M., Ewolucja poglądów na prawo rzymskie w Polsce do końca XVIII
wieku, [w:] Prawo rzymskie a kultura prawna Europy, red. A. Dębiński, M. Jońca, Lublin
2008, s. 71-99.
Górski K., O sprawie św. Stanisława, „Nasza Przeszłość” 4(1948), s. 61-82.
Grodecki R., Sprawa św. Stanisława, posłowiem i przypisami opatrzył J. Wyrozumski, Kraków 1979.
Grudziński T., Bolesław Śmiały-Szczodry i biskup Stanisław. Dzieje konfliktu, wyd.
II, Warszawa 1985.
Labuda G., Święty Stanisław biskup krakowski, patron Polski. Śladami zabójstwa –
męczeństwa – kanonizacji, Poznań 2000.
Mistrz Wincenty Kadłubek, Kronika polska, przeł. i oprac. B. Kürbis, Wrocław
2008, ks. II, rozdz. 18, s. 74-75.
Przybyszewski B., Święty Stanisław. Biskup męczennik. (Sprawa świętego Stanisława. Bibliografia. Legenda. Kult. Ikonografia. Polemika z Gerardem Labudą), red. I.
Platowska-Sapetowa, Rzeszów-Łańcut 2005.
Sawicki W., Studia nad wpływem praw obcych w dawnej Polsce, Warszawa 1971.
Sawicki W., Terminologia prawnicza kroniki Anonima-Galla w świetle instytucji obcych i rodzimych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia”
Sectio G, vol. XVII(1970), nr 1, s. 1-24.
Skibiński E., Biskup i monarcha, [w:] „Docendo Discimus”. Studia historyczne ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Wielgoszowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red.
K. Kaczmarek, J. Nikodem, Poznań 2000, s. 99–109.
Trawkowski S., Monarcha wobec ludu w świetle Kroniki mistrza Wincentego, [w:]
Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym. Referaty z konferencji naukowej UW, 29–
31 maja 1996 r., kom. red. R. Michałowski i in., Warszawa 1997, s. 365–378.
Trawkowski S., Stanisław (Stanisław ze Szczepanowa, anachronicznie – Szczepanowski Stanisław) (przed 1039?-1079), święty, biskup krakowski, [w:] Polski słownik
biograficzny, t. XLI/4, z. 171, Warszawa-Kraków 2002, s. 580-587.

299

300

Zbigniew Kargol (PL)
Odpowiedzialność za treść i formę przekazu w mediach
Wstęp
Media będące swoistym fenomenem ostatnich dwudziestu lat, wytworzyły
specyficzne formy przekazu. Charakter mediów sprawia, iż docierają one do
dużej liczby odbiorców w krótkim czasie. Media dziś wywierają coraz większy
wpływ na życie społeczne. Dzięki mediom zdobywana i przekazywana jest wiedza i informacja. Nie sposób wyobrazić sobie działalności jakiejkolwiek instytucji, bądź organizacji, które nie byłyby zainteresowane współpracą z mediami.
Media zmieniają system wartości i wzorce zachowań zarówno pojedynczych
jednostek, jak i całych społeczeństw. Są one obecnie głównym źródłem informacji, likwidują problem odległości, wpływają na przekonania i postawy ludzi, a w
szczególności na dzieci i młodzież. Pełnią również funkcje edukacyjne, jednakże
nie raz stają się narzędziem manipulacji1.
1. Media – czym są?
Słowo „media” pochodzi od łacińskiego terminu i oznacza środek, urządzenie,
pośrednik łączący nadawcę z odbiorcą, przenoszący informacje, komunikaty. Wyróżnia się media proste i złożone (technicznie), drukowane i elektroniczne, podające i interakcyjne, gorące i zimne2. Przyjmuje się, że media są to przedmioty, materiały, urządzenia przekazujące odbiorcom określone informacje (wiadomości,
komunikaty) poprzez słowo, obrazy, dźwięk a także umożliwiające im wykorzystanie określonych czynności intelektualnych i manualnych 3. Według S. Juszczyka media posługują się systemami znaków, z których największe znaczenie mają
ikony (obrazy statyczne i dynamiczne), symbole (język, pismo), indeksy oraz
sygnały czyli znaki, które wywołują działanie4.
M. Mrozowski zaproponował podział mediów na trzy kategorie: środki wyrażania, do których należą wszelkie postacie ludzkiego zachowania słownego i
pozasłownego, a więc mowa, mimika, gesty; środki rejestracji, obejmujące narzędzia przystosowane do utrwalania określonych symbolicznych zachowań
ludzkich; środki transmisji, obejmujące instrumenty służące do przesyłania a
także do powielania zarejestrowanych symbolicznych zachowań ludzkich5.
1

Por. Ż. Polowczyk-Kuik, Media Polskie w Internecie, Wydawnictwo Naukowe Instytutu
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2001, s. 35.
2
Por. J. Izdebska., Dziecko w świecie mediów, Trans Humana, Białystok 2007, s.35.
3
Por. T. Goban-Klas., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia,
telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999, s. 14.
4
S. Juszczyk., Komunikacja człowieka z mediami, Wyd. Naukowe Śląsk, Katowice
1998, s. 44.
5
Por. Tamże, s. 14.
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Całkiem inny podział zaproponowała A. Kłoskowska, klasyfikując środki
komunikacji na: nietrwałe bezpośrednie (mowa), nietrwałe pośrednie (radio i
telewizja), trwałe pośrednie (pismo i druk), trwałe bezpośrednie (tworzone w
obecności widzów). Skrzyżowanie mnogości i trwałości przekazu pozwala odróżnić media trwałe jednorodne (obraz, słowo pisane, nagranie), trwałe wielokrotne (druk, reprodukcj), nietrwałe jednokrotne (słowo mówione, mimika), nietrwałe wielokrotne ( telewizja, radio)6.
Można wyróżnić media o szerokim zasięgu oraz środki przekazu o ograniczonym zasięgu7. Prasa, telewizja, radio to wynalazki masowego przekazu, które
zrewolucjonizowały pojęcie komunikacji. Prasa to media jednokierunkowe. Internet daje możliwość reagowania, wypowiedzi i brania udziału w kształtowaniu
rzeczywistości wirtualnej8. W toku rozwoju mediów masowych zmieniały się ich
funkcje i wykorzystanie9.
2. Znaczenie Mediów w społeczeństwie
Media wywierają coraz większy wpływ na życie społeczne zarówno w kraju
jak i na świecie. Dzięki mediom, a zwłaszcza telewizji, ludzie wiedzą coraz więcej, zwiększają swój udział w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym. Nie
sposób wyobrazić sobie dzisiaj działalności jakiejkolwiek większej instytucji,
urzędu czy organizacji, które nie byłyby zainteresowane współpracą z mediami.
Obecnie nie ma instytucji i problemów, które stanowiłyby dla mediów temat
tabu. Media zmieniły styl życia, system wartości i wzorce zachowań ludzi. Wywarły i nadal wywierają ogromny wpływ na pracę, wypoczynek, życie publiczne
i polityczne, system kształcenia i wychowania10. Mimo rosnącej roli mediów w
życiu ludzi wiedza na ich temat jest nadal powierzchowna. Tymczasem posiadanie takiej wiedzy ułatwia korzystanie z mediów, dokonywanie świadomych wyborów i lepsze rozumienie tego co przekazują11.
3. Zalety mediów
Media są dzisiaj głównym źródłem informacji, likwidują problem przestrzeni
i czasu kształtowania systemu wartość, przekonania i postawy ludzi, a zwłaszcza
dzieci i młodzież.
Media zyskały ogromną akceptację. Pełnią rozlegle funkcje edukacyjne, dla
wielu ludzi są narzędziami codziennej pracy lub instrumentem zmieniania i kreowania nowej rzeczywistości, dlatego tak istotne znacznie dla skutecznej reklamy ma wybór odpowiednich mediów. W społeczeństwie informacyjnym jednym
6

Por. Tamże, s. 47,48.
Por. R. Nowacki., Podręcznik Reklama, Difin S.A., Warszawa, 2009, s. 88-90.
8
Por. Goban-Klas., jw. s. 17-24
9
Por. Polowczyk-Kuik., op. cit.,, s. 37
10
Por. Media, w: http://docs4.chomikuj.pl/61884741,PL,0,0,Media-referat.doc, z dn.
14.04.2014 r.
11
Por. http://publikator-nauczycielski.w.interia.pl/grabow3.htm, z dn. 12.04.2014 r.
7
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z największych i najbardziej pożądanych dóbr jest informacja. Najlepszym jej
przekaźnikiem są media12.
Przez swój zasięg, regularność i powtarzalność media są centralnym i nieodłącznym elementem społeczeństwa. Media stały się jednym z najważniejszych
instrumentów władzy społecznej, są narzędziem kontroli i zarządzania społecznego, mobilizacji i pobudzania innowacyjności. Media stały się głównym środkiem transmisji i źródłem informacji niezbędnej do funkcjonowania instytucji
publicznych. Media masowe są publicznym forum, na którym sprawy życia są
prezentowane i rozważane zarówno w skali narodowej jak i międzynarodowej.
Środki masowe stały się źródłem obrazów i definicji rzeczywistości społecznej.
To one tworzą, gromadzą i publicznie przedstawiają wartości kulturowe i społeczne. Są źródłem publicznego systemu znaczeń, który dostarcza kryteriów i
miar osądzania, co jest normalne, a co odbiega od oficjalnego standardu normalnego zachowania i opinii w wymiarze społecznym i normatywnym13.
4. Wady mediów
Media nie są pozbawione wad, obciążone są między innymi: ograniczonym
sposobem oddziaływania na odbiorcę, ulotnym przekazem, ograniczonym przyswajaniem, przekazy uzależniające od liczby powtórzeń14.
Programy medialne mogą budzić niepokój szczególnie wychowawczy. Skutki relacji dziecko - media postrzega się dziś w dwóch aspektach wartości wychowawczych i zagrożeń dla rozwoju. Wraz z rozwojem mass mediów zmienia
się świat dziecka i obraz jego dzieciństwa. Media oddziałują perswazyjnie na
młodego odbiorcę15.
Twierdzi się, że najważniejszym zagrożeniem wynikającym ze stosowania
środków masowego komunikowania jest brak umiejętności właściwego posługiwania się mass mediami. Dostrzega się potrzebę edukowania młodego pokolenia
w zakresie korzystania ze środków masowego komunikowania się, a także w
zakresie krytycznego odbioru treści już od najmłodszych lat16.
Szczególna rola medialna polega na tym, że to co prywatne staje się publiczne i odwrotnie. Media posiadają również istotne znaczenie i oddziaływanie na
życie rodzinne. Przede wszystkim pozwalają na budowanie więzi poza rodziną,
rozluźniając jednocześnie więzy wewnątrzrodzinne. Członkowie rodziny pomimo fizycznej obecności mogą byś psychicznie nieobecni. Niewielu ludzi zdaje
sobie wciąż sprawę z tego, że media, a szczególnie komputer mogą uzależnić w
taki sam sposób jak alkohol, praca czy narkotyki. Uzależnienie początkowo jest
niezauważalne. Występująca w wielu grach agresja, dodana do agresji widzianej
przez dziecko w telewizji, wypacza jego wizję realnego świata i uodparnia na
12

Por. Goban-Klas., jw. s. 13.
Por. Goban-Klas., jw. s. 13,14 .
14
Por. Izdebska., jw. s. 133.
15
Por. Tamże, s. 133
16
Por. Tamże, s. 133
13
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zło, które staje się czymś wszechobecnym w oczach dziecka17.
Zagrożenia ze strony mediów wirtualnych to: ograniczanie kontaktów społecznych, zachęcanie do pozostawania jedynie w kontakcie z maszyną, do
uczestniczenia w aktach przemocy, prezentowanie zachowań aspołecznych, odrywanie od świata rzeczywistego i pozostawianie go w świecie iluzji, doprowadzanie do występowania negatywnych skutków organicznych (senność, zmęczenie znużenie)18. Objawy te mogą być odległe w czasie, dlatego często są
niedostrzegalne i lekceważone.
5. Manipulacja w mediach
Słowo manipulacja pochodzi od łacińskiego znaczenia „manus pellere” co
oznacza „trzymać dłoń w czyjejś dłoni”. Przez manipulację rozumie się kształtowanie poglądów, postaw lub emocji bez wiedzy i woli człowieka. To metoda
zakamuflowanego oddziaływania na świadomość i zachowania jednostek oraz
grup społecznych dla realizacji określonych przez nadawcę celów19. Manipulacja
to "sterowanie ludźmi wbrew ich interesom, jak również wbrew ich woli”.20
Określana jest jako "sterowanie cudzym postępowaniem w celu osiągnięcia osobistych korzyści, przy czym, co istotne, osoba manipulowana nie zdaje sobie z
tego sprawy”21.
Manipulacja widoczna jest szczególnie handlu, polityce i gospodarce. Popularną techniką manipulacji jest kreowanie wroga lub kozła ofiarnego. Kolejną
techniką manipulacyjną jest oddziaływanie na emocje, polegające na budzeniu
antypatii lub sympatii. Wymienia się również inscenizację przy udziale zaproszonej publiczności, gdzie poruszane są kontrowersyjne i drażliwe tematy społeczne22. Manipulacja działa na zasadach powtarzalności. Manipulacja pełni
również rolę dezinformacji, mającej neutralizować wpływ informacji prawdziwej23. Manipulacja działa na zasadach wzajemności. Nagminnie wykorzystują ją
politycy poprzez składania obietnic bez pokrycia. Rolę manipulacyjną odgrywają
również sondy publiczne i telefoniczne opinie. Również powielanie stereotypów,
mitów, moralizatorstwo, prowokacja, ośmieszanie osób, lub ich kreowanie są

17

Por. Tamże, s. 133
Por. E. Walużyniec, Jakie ich młodzieży chowanie, [w:] „Edukacja i Dialog” 2004,
nr 2, s. 7-10.
19
Por. G. Demczak., Perswazja i manipulacja w środkach masowego przekazu, [w:]
http://www.profesor.pl/mat/na8/na8_g_demczak_030920_1.php, z dn. 12.04.2014 r.
20
Tamże.
21
Demczak., jw.
22
Por. J. Zieliński., Manipulacja w sektach, manipulacja w mediach - podobieństwo
metod, Ośrodek Studiów nad Kulturą Masową Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, Warszawa 2000, [w:] http://docs5.chomikuj.pl/74768397,PL,0,0,Manipulacja-WSektach-I-Mediach.doc, z dn.13.04.2014 r.
23
Por. Demczak., jw.
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środkami manipulacji wykorzystywanymi w mediach24.
5.1 Adresaci technik manipulacyjnych
Z socjologicznego punktu widzenia można podzielić adresatów mediów, a
więc też technik manipulacji na ich zwolenników i przeciwników. Badając stosunek Polaków do mediów nie można zapominać o prostym podziale, że wśród
grup odbiorców zawsze znajdą się ich zwolennicy, przeciwnicy i obojętni wobec
mediów. Zwolennicy reprezentują pozytywny stosunek do mediów i często ulegają manipulacji. Obojętni wobec mediów, czyli osoby reprezentujące ambiwalentny stosunek do mediów wyrażają zarówno cechy pozytywne w stosunku do
jednych środków przekazu i negatywne wobec drugich. Ich podatność na manipulację jest najniższa. Przeciwnicy mediów podchodzą do nich jednoznacznie
negatywnie i krytycznie, co również stawia ich w grupie podatnych na manipulację przez niestandardowe środki przekazu25.
Manipulacja adresowana jest do wszystkich grup odbiorców mediów, tzw.
podmiotów odniesienia: nabywców indywidualnych, instytucjonalnych, audytorium masowego26. Najliczniejszą grupę adresatów mediów stanowią różni konsumenci. Wszyscy jesteśmy konsumentami i każdy z nas występuje na możliwym do wyodrębnienia segmencie rynku oraz podlega wpływom socjalnym,
ekonomicznym i kulturowym.
5.2. Intensywność manipulacji medialnej
Na rynku medialnym w Polsce istnieje dziś mnogość narzędzi i instrumentów oddziaływania na potencjalnego odbiorcę. Wybór tych narzędzi, ich forma
przekazu, zasięg, czy czas zależą zarówno od potrzeb rynkowych, jak i gustu i
dobrego smaku twórców tychże środków. Najważniejsze czynniki warunkujące
intensywność manipulacji medialnej to niechęć społeczna do tradycyjnych form
reklamy i promocji, pogarszająca się sytuacja na rynku medialnym, redukcje
budżetów w branży, nieznaczne spowolnienie gospodarcze w sektorze mediów
oraz w finansach27.
W tej perspektywie teoretycznej ma swoje zastosowanie manipulacja. Oparta
jest na założeniu znacznej roli mass mediów w socjalizacji społecznej szczególnie dzieci i młodzieży28. Jej znaczenie rozpatruje się zwykle w czterech aspektach,
biorąc pod uwagę: ilość czasu poświęcanego na odbiór przekazów mass mediów,
role społeczne pełnione przez odbiorców, motywy selekcji przekazów, zaufanie do
poszczególnych mediów i manipulatorów. Chodzi o ocenę stopnia wiary zgodności
nadawcy oraz o stosunek odbiorcy do treści przekazu29.
24

Por. Tamże.
Por. T. Sztucki., Promocja. Sztuka pozyskiwania nabywców, AW Placet, Warszawa
1995, s. 22.
26
Por. Tamże, s. 22.
27
J. Gajda., Media w edukacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004, s. 36.
28
Tamże, s. 36
29
M. Filipiak., Socjologia kultury. Zarys zagadnień, Wyd. Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, Lublin 1996, s. 23 .
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Podkreśla się, za J. Izdebską, że „media powinno się postrzegać w perspektywie budowania interakcji, a więc partnerskiego, podmiotowego i dialogowego
sprzężenia pomiędzy nadawcą (źródłem) a odbiorcą (użytkownikiem) przekazów
medialnych”30. W tym ujęciu rola manipulacyjna mediów maleje. O znaczeniu
manipulacji w mediach decyduje z kolei wiele czynników np.: charakter produktu i cechy segmentu rynku, do którego się adresuje przekaz. Duże znaczenie ma
też koszt dotarcia do potencjalnego klienta i jego aprobata.
6. Odpowiedzialność za treść i formę przekazu
W wielu opracowaniach, encyklopedyczno-słownikowych, wyjaśnia się pojęcie odpowiedzialności jako branie na siebie skutków własnego działania. Wyróżnia się także różne płaszczyzny odpowiedzialności, które pokazują rożne formy związania człowieka ze swoim działaniem oraz jego skutkami. Warto podkreślić, że nie można odpowiedzialności moralnej ograniczać tylko do odpowiedzialności za skutki, co ma miejsce w kodeksach deontologii medialnej. Odpowiedzialność moralna realizuje się na szerszej płaszczyźnie, obejmuje zarówno
człowieka jako podmiot działający ze wszystkimi jego moralnymi uwarunkowaniami, dyspozycjami i relacjami, przedmiot i skutki działania, a także osobowy
kontekst i kryteria odpowiedzialności. Nie chodzi, więc o to by działać odpowiedzialnie, co jest ważne i słuszne, ale by być odpowiedzialnym moralnie31. Zatem
odpowiedzialność jest podstawową właściwością ludzkich wyborów i działań,
tylko wtedy, gdy jest zakorzeniona w prawdzie i służy dobru. Dlatego kształt
mediów zależy od człowieka, a zarazem od wszystkich uczestniczących w komunikacji medialnej, a przede wszystkim od tego czy ich działania będą odpowiedzialne moralnie.
Media bazują na silnej potrzebie informacji. W języku łacińskim in-formare
oznacza „kształtować, przedstawiać”. Społeczeństwo rozwija się dzięki informacji. Szczególnie ważne jest, aby była ona jak najbardziej aktualna i jednocześnie
zgodna z prawdą w klasycznym rozumieniu tego pojęcia. Informacja jest dla
społeczeństwa fundamentalnym dobrem. Jak wiadomo, dobro człowieka bazuje
na odpowiedzialności. Odpowiedzialność w działaniach społecznych, szczególnie w pracy, biznesie, handlu, polityce opiera się na odpowiedniej informacji. Ma
ona ogromne znaczenie dla wszystkich stron procesu rozwoju społecznego. Jak
już zostało wyżej podkreślone ważne jest aby informacja była prawdziwa, ponieważ fałszywą informacją można komuś dokuczyć, kogoś bardzo krzywić a
nawet zabić. Należy pamiętać, że każde słowo, które płynie z ludzkich ust tworzy
pewną rzeczywistość. Za tą rzeczywistość ponosimy odpowiedzialność.

30

Izdebska., jw. s. 133.
Por. M. Drożdż. Odpowiedzialność w mediach – odpowiedzialność mediów. [w:]
Odpowiedzialność w mediach. Od przypadku do celu. Red. A. Baczyński. M. Drożdż.
Wyd. Diecezji Tarnowskiej 2012 s. 23.
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Informacja jest ściśle związana z komunikacją. Słowo communico oznacza coś
przekazywać, dawać, czynić wspólnym, podzielić się czymś, popuścić do udziału.
Przez proces komunikacja integruje się społeczeństwo, tworzy się kapitał społeczny.
Dobra komunikacja prowadzi do zaufania W komunikacji zawsze jest informacja,
ale nie każda informacja jest komunikacją. Komunikacja jest to szersze pojęcie informacji. W komunikacji występuje nadawca, który przekazuje informacje w różnej
formie. Komunikuje się werbalnie lub pozawerbalnie. Drugim podmiotem komunikacji jest odbiorca. Aby miała miejsce komunikacja muszę być dwa podmioty aktywne. Podmioty mogą być symetryczne wówczas jest równorzędność lub asymetryczne. Pozycja asymetryczna jest stroną uprzywilejowaną, w tej komunikacji jest
świadomość nierówności nie ma swobody komunikacyjnej. Nadawca i odbiorca
wchodzą w kontakt, w którym coś sobie nawzajem przekazują. Warto podkreślić, że
każda komunikacja ubogaca osoby, ponieważ dzielą się przeżyciami, doświadczeniami. Przekaz treści dokonuje się za pomocą znaków i symboli. Zarówno nadawca i
odbiorca ponosi odpowiedzialność za treść i formę. Komunikacja integruje osoby
jest ona aktem długotrwałym.
W społeczeństwie występuję komunikacja interpersonalna może być ona pośrednia lub bezpośrednia. Podmiotami są osoby, które mają wiele wspólnego.
Innym rodzaje komunikacji komunikacja międzygrupowa dokonuję się między
grupami. kunikacja ta cechuję się tym że ma charakter publiczny, ograniczone są
kontakty ze względu na wspólnotowy charakter, zakres wspólnotowości słaby.
Kolejnym rodzajem komunikacji jest komunikacja masowa ta komunikacja dominuje, zwłaszcza, że współczesne społeczeństwo przekształca się w anonimową
masę. Media zawsze bazowały na komunikacji masowej i nadal ona stanowi
główny kanał przekazu informacyjnego. W komunikacji tej występują dwa podmioty jeden centralny, posiadający doskonałą wiedzę z zakresu komunikacji,
posiada bardzo dobre urządzenia komunikacje, jego intencja nie jest jasna. Oraz
odbiorca, jest on rozproszony, liczny, słabo przygotowany pod względem kompetencji medialnych.
Komunikacja spełnia następujące funkcję: poznawcza, ekspresywna, apelacyjna, estetyczna Ze wzglądu na intencje komunikacja może być informacyjna
wówczas przekazujemy treści, aby poszerzyć wiedzę drugiej osoby. Drugi rodzaj
to jest komunikacja perswazyjna w niej nadawca chce przekonać do czegoś odbiorcę. Należy odróżnić komunikację perswazyjną od manipulacji Przez manipulację rozumiemy kształtowanie poglądów, postaw, zachowań lub emocji bez
wiedzy i woli człowieka. Jest to metoda zakamuflowanego oddziaływania na
świadomość i zachowania drugiego człowiek dla realizacji określonych przez
nadawcę celów.
W komunikacja jak już zostało powiedziane wiąże się z odpowiedzialnością,
jeśli jest intencja. Nadawca i odbiorca powinni zadać sobie pytanie: Co ja chce
osiągnąć? Ponosi się odpowiedzialność zarówno za treść jak i za formę. W komunikacja człowiek świadomie lub nie oddziałuję na innego człowieka. Komunikacja jest przekazem, na który składa się: treść, zasady etyczne, znajomość
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odbiorcy. Na treść składa się wiedza, przeżycia oraz doświadczenia zarówno
nadawcy jak i odbiorcy. Kolejnym składnikiem są zasady etyczne treści nie mogą
naruszać podstawowych wartości nie można posługiwać się kłamstwem, manipulacją. Dziennikarz natomiast powinien kierować się następującymi zasadami:
dokładność i kompletność, bezinteresowność, uczciwość, niezależność, bezstronność, obiektywizm, wrażliwość i współodczuwanie oraz odpowiedzialność. Zasada odpowiedzialności przypomina o tym, aby przed każdą publikacją dziennikarz się zastanowił czy nie narazi ona na niebezpieczeństwo niewinnej, przypadkowej jednostki, czy grupy ludzi lub nie doprowadzi do wybuchu konfliktów
społecznych (na przykład na tle rasowym, religijnym).
Można w tym miejscu postawić pytanie czy społeczeństwo jest społeczeństwem informacji czy komunikacji? Na ogół mówi się, że współczesne społeczeństwo jest społeczeństwem informacyjnym. Informacja stała się towarem, a
zatem nie jest ona dostępna dla wszystkich przyczynia się to do nierówności
społecznej. W społeczeństwie powinna funkcjonować łącznie informacja z komunikacją, bo one przyczyniają się do tworzenia więzi społecznych. Dziś nowe
media alienują powodują rozpad więzi społecznych, ale również wzmacniają
system kontroli. Ludzie dziś mogą się komunikować z kimkolwiek nie ma żadnych ograniczeń, zachwiana jest tożsamość.
Dziś dzięki Internetowi media otwierają ogromną falę swego rodzaju informacyjne tsunami. Niezależnie jednak od tego, w jaki sposób informacja jest przekazywana, ludzie chcąc nie chcąc wchodzą w szybko rosnącą sieć informacyjnotechniczną, która umożliwia wielopoziomową komunikację. Współcześnie odpowiedzialność za przekaz nie tylko ponosi dziennikarza, ale każda osoby, która wykorzystuje kanały medialne (Fecebook, Twister, YouTube'a). Odbiorca powinien być bardziej krytyczny i ostrożny przy odczytywaniu informacji oraz wiarygodności osób,
które te informację przekazują. Wydaje się, że informacja wyrażana za pomocą słowa, dźwięku obrazu, uwolniła się od jakiejkolwiek odpowiedzialności. Krąży ona w
oderwaniu od celu człowieka, odnosi się, co najwyżej, do kategorii relatywistycznych, ewentualnie propaguje ona określony styl życia32. Media nie służą już człowiekowi, zastała odwrócona hierarchia wartości. Liczy się zysk, ukazuję się redukcjonistyczną wizję człowieka, prezentuje się głownie zjawiska negatywne, jako
atrakcyjne powoduje to uodpornienie odbiorców na zło. We współczesnych mediach
dominuje bardzo niski kontekst kulturowy.
Nowe media działają na Id – jedną ze struktur osobowości w psychoanalitycznym modelu Freuda. Id są to naturalne popędy i instynkty. Media oddziałują
na Id głownie przez tabloidy. Cechują się one: rzucającą w oczy szatą graficzną
(wielkie nagłówki, intensywne kolory, duże ilustracje, skąpy tekst). Opisują
sprawy zwykłych ludzi, zajmują się plotkami z życia wybitnych osób a także
32

Por. J. Wadowski. Informacja i odpowiedzialność. Kryzys odpowiedzialności w
technologicznym społeczeństwie sieci. [w:] Odpowiedzialność w mediach. Od przypadku
do celu. Red. A. Baczyński, M. Drożdż. Wyd. Diecezji Tarnowskiej 2012 s.74.
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niezwykłymi wydarzeniami często z kręgu erotyki i zbrodni. W przedstawianiu
wątków często sięga do stereotypów przypisując np. lekarzom łapówkarstwo,
policji brutalność. Posługuje się potocznymi łatwo zrozumiałymi formami językowymi i stylistycznymi, w wypowiedziach dominują proste zdania. Język jest
nasycony emocjami, mieszane są fakty i opinie w jednej wypowiedzi. Stosowane
są strategie udramatyzowania opowiadań. W doborze wydarzeń największą rolę
odgrywa sensacyjność i zdolność do wywołania wrażeń33.
W obliczu tak szybkiego rozwoju nowych mediów ważne jest kształtowanie
kompetencji medialnych odbiorców. Czyli uczenie ich takiego korzystania z
mediów, aby one wpływały na rozwój ich osobowości. Do takich kompetencji
należy: wiedza o zasadach funkcjonowania mediów, znajomość nadawców, znajomość języka mediów, świadomość różnych form i metod manipulacji, znajomość prawa mediów szczególnie Ustawę z dnia 29.12.1992 o radiofonii i telewizji czy też Ustawę o prawie prasowym.
Producenci i osoby pracujące w mediach publicznych powinni mieć świadomość, że celem mediów jest służba człowiekowi i społeczeństwu. Dlatego tak
ważne jest stawianie sobie pytanie: Na ile te wiadomości służą człowiekowi i
społeczeństwu? Zadaniem mediów jest informować usuwać niewiedzę u odbiorców, lub korygować błędne i nierzetelne informację. Kolejnym zadaniem to jest
edukowanie, zatem kształtowanie postaw. Powinny dostarczać rozrywki, ułatwiać korzystanie z oświaty, sportu, dorobku nauki czy też poprać krajową twórczość audiowizualną. W świecie mediów ważne są zasady prawdy – wszystkie
przekazy powinny być zgodne z rzeczywistością. Informacja ma być rzetelna.
Gdy się jednak przyjrzymy uważnie informacją w mediach możemy zauważyć że
jest dużo półprawd, manipulacji i propagandy. Drugą zasadą jest zasada wolności
– podkreśla ona, iż jest swoboda w wypowiadaniu się i działaniu. Koleją jest
zasada równości mówi o sprawiedliwym dostępie do środków umożliwiających
rozpowszechnianie informacji. I ostatnią zasadą jest zasada ładu społecznego
należy dać pierwszeństwo tym którzy przyczyniają się do budowania ładu społecznego.
W współczesnym świecie mamy coraz częściej do czynienia z karykaturami
odpowiedzialności. Współczesny dziennikarz czy publicysta zapomina o podstawowym założeniu dziennikarstwa, że należy być wiernym prawdzie. Niekiedy
najwyższą instancja jest korzyść. Gotów jest poświęcić życie własne innych, aby
stać się celebrytą, dzięki czemu będzie zdobywał pieniądze 34. Dziennikarze idą
na większe lub mniejsze kompromisy, dostosowuje się do linii programowej
stacji, w której pracują. Tacy dziennikarze funkcjonują poza odniesieniem do
Boga, własnego sumienia czy społeczeństwa. Kierują się formułą 3S: skandal,

33

Por. T. Gaban-Kals. Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji. Pisma z lat 2000-2011 s. 431-432.
34
Por. Wadowski., jw. s. 79
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seks i sport35; zbyt mocno koncentrują się na polityce; zapomina o etyce zawodu
dziennikarza; czerpią informację ze źródeł, które są podległe władzy. Powielają
opinie władzy, że obywatele nie powinni brać udziału w życiu politycznym.
Swój autorytet wykorzystuje do szerzenia kłamstwa, manipulują ludźmi, przyczynia się to do bierności w życiu politycznym obywateli. Dziennikarz powinien
się ciągle dokształcać, posiadać wiedzę z socjologii, ekonomii, politologii itp.
Jeśli nie będzie wszechstronnie wykształcony działa niejako „na ośle”. W mediach przestała istnieć kategoria prawdy, jest tylko i wyłącznie kategoria newsa.
W ogromnym natłoku informacji oraz różnych technik komunikacji powodują że odpowiedzialność w klasycznym tego słowa znaczeniu zanikła. Już nikt nie
chce brać pełnej odpowiedzialności za to, co mówi, oraz za to, kim jest. Zanikanie jednoznacznej tożsamości, które coraz częściej powoduje zanik odpowiedzialności. Często osoby, które kierują mediami tylko pozorują odpowiedzialność. Współczesny kryzys odpowiedzialności widać w tym, że nikt nie chce ponosić „ciężaru” odpowiedzialności w sposób personalny osobisty za słowo, obraz, interpretacje itd. W takiej sytuacji, w jakiej jest współczesne dziennikarstwo
pozostaje mieć nadzieje, że w końcu odbiorcy znudzi się ciągłą manipulacją i grą
pozorów36. A dziennikarze staną się ludźmi z charyzmatem, których będzie interesowała prawda, dobro człowieka oraz odwaga do brania osobistej odpowiedzialności za swoje słowa, obrazy, komentarze.
Zakończenie
Wiadomą jest, iż bez względu na postawy konsumentów i udział poszczególnych środków przekazu media nie rezygnują z dodatkowych środków pozyskania
odbiorcom informacji, również manipulacji. Zmianie na przestrzeni lat ulec mogą
jedynie formy docierania do odbiorców. Niestety pomimo stosowanych prawnych
regulacji zakresu manipulacji w mediach (szczególnie w odniesieniu do grup wymagających znacznego wsparcia, jak dzieci czy osoby starsze), techniki manipulacji są
wciąż silnie zakorzenione w kulturę medialną.
Warto na koniec przytoczyć przykazania z kodeksu dziennikarzy fińskich i
życzyć sobie, aby polskie dziennikarstwo opierało się na nich. Twoim głównym
obowiązkiem jest poszanowanie prawdy i sprawiedliwości. Szanuj reputację,
uczciwość i prawa człowieka każdej jednostki. Trzymaj się faktów nawet, jeśli
one są nieprzyjemne. Rozróżnij komentarz od wiadomości. Nie wyciągaj ogólnych konkluzji. Pamiętaj o swojej odpowiedzialności za słowa i obraz. Pamiętaj:
oskarżenie nie jest jeszcze wyrokiem, a Ty nie jesteś sędzią. Pamiętaj o regułach
dotyczących nazw w wiadomościach. Chroń rodzinę. Broń swobody uczciwego
zbierania rozpowszechniania informacji37.

35

Por. Gaban-Kals., jw. s. 528.
Por. Wadowski., jw. s. 80.
37
Por. Gaban-Kals., jw. s. 473.
36
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Streszczenie
Media są obecnie jednym z najważniejszych instrumentów władzy społecznej, są narzędziem kontroli i zarządzania, oraz manipulacji społecznej. Wiąże się
to z tym, że środki masowe kreują naszą rzeczywistość. Autor wyjaśnił pojęcie
mediów oraz przedstawił ich podział i sposób działania. Artykuł wskazuje wady
mediów m.in. uzależnienie psychiczne, deformację obrazu, rolę perswazyjną
mediów a szczególnie manipulację mediów. Uwagę zwrócono na istotę i techniki
manipulacji. Przyjrzano się adresatom technik manipulacyjnych oraz czynnikom
warunkującym intensywność manipulacji medialnej. Autor szczególną uwagę
poświęcił wyjaśnieniu zagadnienia odpowiedzialności za treść i formę przekazu
w mediach.
Abstract
Responsibility for the content and form of communication in the media
Media is now one of the most important instruments of social power, it is a tool of
control and management, and social manipulation. This is due to the fact that mass
media create our reality. The author explained the concept of media and presented their
division and the way they operate. The article indicates the defects of the media, among
others, psychological dependence, deformation of the image, persuasive role of the
media, and especially manipulation of the media. The attention was paid to the nature
and techniques of manipulation. The recipients of manipulative techniques and factors
conditioning the intensity of media manipulation were also discussed. The author
devoted special attention to clarifying the issue of responsibility for the content and
form of communication in the media.
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Agnieszka Barczyk (UŁ)
Jakie czasy, taka cenzura? O czynnikach wpływających na pracę dziennikarza1
Wprowadzenie
Dążenie do obiektywizmu i niezależności dziennikarskiej to ideał medialnego świata. Praktyka mija się jednak z idealistycznymi założeniami. W rzeczywistości istnieje szereg czynników wywierających wpływ na pracę dziennikarza.
Stanisław Mocek podkreśla, że „Dziennikarz pracujący w medium podlega pewnej strukturze wzajemnych zależności, funkcjonuje w strukturze hierarchicznej.
Jego działania wpisują się w linię medium, którego jest reprezentantem” 2. Linia
programowa danego środka masowego przekazu może mieć równie ważny
wpływ, co sfera polityczna, a przecież istnieją jeszcze inne uwarunkowania, jak
choćby: rynek, tajemnica państwowa czy etyka. Można zatem powiedzieć, za
Markiem Czyżewskim, że „W rzeczywistości dziennikarze są elementem szeroko
pojmowanego systemu panowania gospodarczo-politycznego, co oznacza, że
znacznie częściej są instrumentem tego systemu niż jego aktorem” 3.
Szczególnie wyraźne związki między dziennikarstwem a polityką można zaobserwować, analizując system medialny i funkcjonowanie dziennikarzy w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Wysoki stopień upartyjnienia zawodu dziennikarza, stosowanie cenzury i wymóg lojalności wobec władz, uniemożliwiały rozwój dziennikarstwa w kierunku „czwartej władzy”. Bo w PRL władza była tylko
jedna – była nią partia – PZPR (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza). Zdaniem
Ryszarda Kowalczyka powiązania między polityką i dziennikarstwem są silne
również w dzisiejszych czasach: „Polityk nie może pozostać obojętny na działalność prasy, zwłaszcza na przekazy, które dotyczą jego bezpośrednio lub formacji
politycznej, której jest członkiem. Dla jego przyszłej kariery politycznej niezmiernie ważne jest nie tylko to, co piszą o nim gazety i czasopisma, ale w
szczególności jak o nim piszą (...). Natomiast dziennikarz, zwłaszcza prasy ogólnoinformacyjnej, nie może się obejść bez wchodzenia na obszar problemów politycznych i działalności osób publicznych, a zwłaszcza jej rezultatów (…).
1

W poniższym tekście zostały wykorzystane fragmenty pochodzące z mojej niepublikowanej pracy dyplomowej: Dziennikarz w kraju autorytarnym. Konfrontacja praktyki
dziennikarskiej w PRL z jej filmowym obrazem lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
napisanej pod kierunkiem prof. A. Kudry w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji
Społecznej, Uniwersytet Łódzki 2012.
2
S. Mocek, Niezależność dziennikarstwa w Polsce: szanse i zagrożenia, [w:] Dziennikarstwo, media, społeczeństwo, red. S. Mocek, Instytut Studiów Politycznych Polskiej
Akademii Nauk, Collegium Civitas Press, Warszawa 2005, s. 280.
3
M. Czyżewski, Rola dziennikarza w dyskursie publicznym, [w:] Dziennikarstwo, media,
społeczeństwo, red. S. Mocek, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Collegium Civitas Press, Warszawa 2005, s. 58.

313

Wreszcie, zarówno polityk, jak i dziennikarz muszą zdawać sobie sprawę z tego,
że są niejako zakładnikami ludzi. Polityk zabiega o poparcie wyborców, natomiast dziennikarz o uznanie czytelników. W rezultacie i polityk, i dziennikarz są
zależni od opinii publicznej”4. W rzeczywistości jednak po transformacji społeczno-politycznej zapoczątkowanej w 1989 roku pojawił się nowy czynnik,
mający zdecydowanie większy wpływ na pracę dziennikarzy – ekonomia. Walka
o odbiorcę, chęć zainteresowania reklamodawców i znalezienia sponsorów zmuszają dziennikarzy do wielu kompromisów. Miejsce partyjnego cenzora zajmuje
powoli sponsor, który marzy o coraz większych możliwościach decydowania o
kształcie artykułu czy programu.
W artykule omówione zostają dwa rodzaje cenzury: polityczna, stosowana w
czasach Polski Ludowej, oraz ekonomiczna, która staje się nieodłącznym elementem współczesnego krajobrazu medialnego.
1. Cenzura polityczna
Jednym z instrumentów kontroli, stosowanych przez PZPR, była cenzura. Jej
znacznie było ogromnie i przejawiało się poprzez realizację wielu funkcji. Zdaniem Wiktora Peplińskiego, „Występowała ona jako swoisty nadzorca, weryfikator, ‹‹doradca›› czy też szantażysta”5. Przez wiele lat pozostawała doskonałym
narzędziem kontrolowania mediów przez władzę. Autorem cennego opracowania
na temat funkcjonowania cenzury w Polsce Ludowej jest Zbigniew Romek6.
Praca ta stanowi podstawowe źródło informacji, wykorzystane w części niniejszego tekstu poświęconej cenzurze politycznej.
Zdaniem Zbigniewa Romka, „Organizacja i metody cenzury, rozumiane jako
określona procedura postępowania cenzora z daną publikacją oraz technika jego
pracy, były w zasadzie jednolite, począwszy od momentu powstania urzędu cenzury pod nazwą Centralnego Biura Kontroli Prasy 10 stycznia 1945 r., a także
gdy 15 listopada tr. Centralne Biuro przekształcono w Główny Urząd Kontroli
Prasy, Publikacji i Widowisk”7. Co prawda na przestrzeni ponad czterdziestu lat
sytuacja polityczna, społeczna i gospodarcza kraju zmieniały się, lecz cenzura
pozostawała narzędziem, którego nie zmieniał upływający czas.
Co ciekawe, cenzura – jako narzędzie kontroli stosowane przez władze PRL
– okazała się sprzeczna z obowiązującym w kraju prawem. Z. Romek wyjaśnia,
że „Już sama kolejność wydarzeń związanych z powstaniem i funkcjonowaniem
cenzury ilustruje tę zasadę. W dobie PRL-u najpierw cenzurę organizowano, a
4

R. Kowalczyk, Między polityką a dziennikarstwem: szkice politologicznoprasoznawcze, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2004, s. 5.
5
W. Pepliński, Cenzura jako instrument propagandy PRL, [w:] Propaganda PRL, red. P.
Semków, Instytut Pamięci Narodowej, Gdańsk 2004, s. 17.
6
Zob. Z. Romek, Metody pracy cenzury w PRL, [w:] Dziennikarze władzy, władza dziennikarzom, red. S. Ligurski i T. Wolsza, Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2010.
7
Tamże, s. 10.
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dopiero później starano się nadać jej jakieś normy prane, które miały tworzyć
jedynie pozory praworządnego działania. Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk powołano formalnie dekretem rady Ministrów dopiero 5 lipca
1946 r., czyli ponad pięć miesięcy po faktycznym jego przekształceniu z Centralnego Biura Kontroli Prasy. Prawo dotyczące cenzury było wewnętrznie niespójne, a nawet sprzeczne z obowiązującymi aktami wyższego rzędu. Od początku urząd cenzury funkcjonował w sprzeczności obowiązującą po wojnie i uznawaną przez komunistyczne władze konstytucją marcową z 1921 r., artykuł 105
konstytucji marcowej zabraniał ‹‹wprowadzenia cenzury i systemu koncesyjnego
dla wydawców››”8.
Procedura kwalifikowania tekstu do druku była bardzo skomplikowana i
przebiegała na kilku etapach. „Książki i wydawnictwa nieperiodyczne podlegały
kontroli czterokrotnie, periodyki trzykrotnie”9. Z racji skupienia się na tematyce
mediów ograniczam się do przywołania charakterystyki etapów cenzury, które
obowiązywały periodyki. Pierwszy etap, czyli tzw. „cenzura faktyczna”, obejmował kontrolę pierwszego wydruku10. Cenzor oddawał tekst z naniesionymi
poprawkami, jednocześnie wrażając zgodę na publikację. Kolejnym etapem była
„cenzura następna”, czyli ogląd gotowego pisma. Brak propozycji zmian ze strony cenzora oznaczał zgodę na rozpowszechnianie: „Ta decyzja oznaczała, że cały
nakład mógł znaleźć się w sprzedaży”11. Ostatnim etapem była tzw. „cenzura
wtórna”, która kontrolowała wprowadzone już do sprzedaży periodyki, aby
sprawdzić pracę cenzora12.
Polityka władz była podstawowym kryterium, którym kierowali się podczas
swojej pracy cenzorzy. Analiza linii politycznej partii stanowiła najbardziej istotny wyznacznik w ocenie, którymi tematami można się zajmować, a których publikować nie wolno. „Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że nie tylko nie pozwalano autorom na przekraczanie określonych granic, wskazywano, czego nie
wolno publikować, ale także zapobiegano cenzorskiej nadgorliwości, czyli nie
pozwalano, by cięto więcej, niż wskazywały odgórne instrukcje”13. Realizacja
tych zaleceń była bardzo dokładnie sprawdzana. Rola dziennikarza została w ten
sposób znacznie ograniczona i sprowadzała się do usłużnego wobec partii podawania starannie wyselekcjonowanych informacji.
Cenzura liczyła na wyrażanie chęci współpracy ze strony dziennikarzy i redakcji. Zdaniem Z. Romka, największy sukces dla cenzora stanowiło „wciągnięcie redakcji i autorów w grę wzajemnych ustępstw”14. W takich sytuacjach dziennikarze
mogli sobie nie do końca zdawać sprawę, że ograniczają swoją wolność słowa. Anti8

Tamże, s. 26.
Tamże, s. 29.
10
Zob. Tamże, s. 29.
11
Tamże, s. 29.
12
Zob. Tamże, s. 29.
13
Tamże, s. 15.
14
Tamże, s. 42.
9
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dotum było to, o czym pisze Stanisław Mocek: „Język metafor, porównań i figur
retorycznych był reakcją obronną na ingerencję cenzury, która szczególnie ostro
traktowała określone tematy, a nawet słowa”15.
Urzędowi bardzo zależało na dobrej współpracy z pracownikami mediów.
Wyrobienie w nich mechanizmu autocenzury powodowało, że cenzorzy mieli
mniej pracy. „Jeżeli dochodziło do ‹‹dobrej współpracy›› urzędu cenzury z wydawcą, redakcją i autorem, praca cenzora była ograniczona do sprawdzenia tekstu i naniesienia drobnych, kosmetycznych poprawek”16. Czytając wspomnienia
dziennikarzy, można według Stanisława Mocka, „domniemywać, że w latach 70.
ingerencje cenzury miały znacznie większe natężenie i szerszy zasięg w prasie
niż w telewizji”17. Pozwala to jego zdaniem przypuszczać, że wśród pracowników redakcji telewizyjnych lepiej rozwinął się system autocenzury.
Sytuacja przedstawiała się znacznie gorzej, jeśli dziennikarze nie chcieli
współpracować z aparatem cenzury. Takie zachowania sprawiały, że naciski ze
strony cenzury stawały się jeszcze silniejsze. Metody „walki” z buntownikami
były różne – od zamierzonego przedłużania biurokratycznych procedur, mającego na celu niedopuszczenie tekstu do druku, przez kary pieniężne, aż do zwolnień z pracy18.
Warto zaznaczyć, że czasem – ze względów strategicznych – cenzura stosowała ustępstwa. Ta taktyka skutkowała praktyką „szukania pomocy w celu ‹‹uratowania›› zakwestionowanego przez cenzurę tekstu u wysoko postawionych,
wpływowych osób lub tych, z których zdaniem wdanym okresie w PRL po prostu się liczono. Wielokrotnie taki sposób przeciwdziałania skutkom działania
cenzury pojawia się w różnych wspomnieniach”19. Z. Romek przywołuje tu m.
in. Czesława Madajczyka20.
Ważnym źródłem informacji o funkcjonowaniu cenzury w PRL jest Czarna
księga cenzury PRL Tomasza Strzyżewskiego, cenzora, któremu w drugiej połowie lat siedemdziesiątych udało się wyjechać do Szwecji ze znaczną ilością dokumentów. Autor pisze o jej genezie: „Gdy zdecydowałem się na ujawnienie
tajemnic cenzury PRL, zależało mi na tym, aby dokonany przeze mnie wybór
dokumentów był wystarczająco reprezentatywny, tak aby czytelnik, zapoznawszy się z ich treścią, mógł sobie uzmysłowić prawdziwy zasięg oddziaływania
cenzury oraz sposób, w jaki funkcjonuje jej mechanizm” 21. On też mówi, że „Po15

S. Mocek, Dziennikarze po komunizmie, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006, s. 73.
16
Z. Romek, Metody pracy cenzury w PRL, art. cyt., s. 41.
17
S. Mocek, Dziennikarze po komunizmie, dz. cyt., s. 73.
18
Zob. Z. Romek, Metody pracy cenzury w PRL, art. cyt., s. 39-40.
19
Tamże, s. 22.
20
Zob. Rozmowa z Czesławem Madajczykiem, [w:] Cenzura w PRL. Relacje historyków,
oprac. Z. Romek, Wydawnictwo NERITON, Warszawa 2000.
21
T. Strzyżewski, Zamiast posłowia do „Czarnej księgi cenzury PRL”, „ANEKS
Kwartalnik Polityczny”, 1979, nr 21.
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za ‹‹Księgą zapisów i zaleceń››, która zawiera prawie 400 instrukcji, obowiązują
cenzorów inne jeszcze kryteria, tyle że niepisane, bo dla cenzorów oczywiste”22.
Cenzura w Polsce przestała obowiązywać 11 kwietnia 1990 roku. Upadek
aparatu cenzorskiego był konsekwencją transformacji politycznej z 1989 roku.
2. Cenzura ekonomiczna
Obecnie ważnym czynnikiem wpływającym na pracę dziennikarzy jest sponsoring. Jak pisze Marzena Barańska, autora interesującej pracy poświęconej
sponsoringowi telewizyjnemu, nie jest to wcale nowe zjawisko: „Domniemywa
się, że pierwsze sponsorowanie programu nadawanego za pośrednictwem radia
miało miejsce w 1920 roku w USA. Zawładnięcie przez telewizję całym światem, dało podstawy do dalszego rozwoju tej formy sponsoringu. Okres boomu w
tym względzie nastąpił w Europie w latach 60., zaś w krajach Europy ŚrodkowoWschodniej, w tym w Polsce wzrost znaczenia tej formy przypadł na lata 90.
Przyczyn uzasadniających wciąż rosnące powodzenie sponsoringu telewizyjnego
należy upatrywać w zapotrzebowaniu na coraz większą liczbę programów, kanałów, nadmiernym obciążeniu budżetów finansowych przeznaczonych na produkcję programów, a przede wszystkim znudzeniu reklamą”23.
Sponsoring to pojęcie niezwykle złożone, o czym świadczy wiele jego rodzajów, możliwych do wyróżnienia na podstawie kilku kryteriów: ze względu na
sponsora i osobę sponsorowaną, ze względu na przedmiot, czas świadczenia i
zasięg terytorialny (Barańska proponuje zestawienie w formie tabelki) 24. W polu
sponsoringu mieści się także patronat medialny, czyli: „rodzaj sponsoringu, w
którym firma lub firmy z sektora mediów (np. telewizja, radio, gazeta, portal
internetowy) udostępniają przestrzeń reklamową lub informacyjną na cele promocji podmiotu lub wydarzenia (kulturalnego, sportowego, społecznego). W
zamian podmiot patronujący jest promowany w kontekście danego wydarzenia
lub w danym podmiocie. Ma możliwość zamieszczania swoich reklam, logotypów etc. Patronat medialny obok funkcji reklamowych buduje także pozytywny
wizerunek firmy, będąc elementem jest strategii PR-u skierowany jest więc do
tych wszystkich, którzy mają coś do zaoferowania czy organizują koncerty, imprezy plenerowe i wszelkie inne formy rozrywki”25.
Współcześnie dla wielu mediów sponsorzy stają się głównym generatorem
środków finansowych. „Nie należy zapominać, że dla wielu stacji jest to dodatkowe źródło dochodów, umożliwiające produkcję istniejących i nowych programów, które w przeciwnym razie nigdy by nie powstały, a zatem nie mogłyby być
włączone do oferty programowej bez finansowego wsparcia”26. Sponsoring ma
22
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także wiele zalet dla zleceniodawców: „przedsiębiorstwa potrzebują nowych i
potężnych narzędzi komunikacji, dając w ten sposób okazję – wobec zamieszania
i niepewności spowodowanych wojną mediów – do lepszego poznania się. Programy sponsorowane są środkiem komunikowania się między firmami, nośnikiem informacji o konkurencie”27. Tyle jednak, że wiąże się tym wiele niebezpieczeństw – sponsoring to też reklama, choć ukryta. A to może być pułapką.
Zagrożone są przede wszystkim media publiczne, powołane i prawnie zobowiązane przez ustawodawcę do pełnienia tzw. misji. Zadania nadawców określone zostają w Ustawie z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji: dostarczanie informacji; udostępnianie dóbr kultury i sztuki; ułatwianie korzystania z
oświaty, sportu i dorobku nauki; upowszechnianie edukacji obywatelskiej; dostarczanie rozrywki; popieranie krajowej twórczości audiowizualnej 28. Ograniczone wpływy z abonamentu zmuszają nadawców do poszukiwania innych źródeł finansowania. Coraz większy udział w finansowaniu Telewizji Polskiej S.A.
odgrywają: sponsoring i reklama (wykres 1).

Źródło: http://www.press.pl/zalaczniki_WWW/press/badania_TVP_Polacy/0003.pdf

Sponsoring – podobnie jak niegdyś cenzura polityczna – może znaczącą
ograniczać dziennikarską swobodę twórczą. Podmioty, które decydują się na
przekazanie środków finansowych danemu dziennikarzowi czy redakcji, stawiają
pracownika medium na pozycji usługodawcy, który przyjmuje konkretne zamówienie i zgadza się na jego realizację. Jednocześnie jednak zgadza się również na
pewne kompromisy, np. w programie pojawi się logo sponsora lub konkretna
osoba go reprezentująca, temat zaś będzie prezentowany w korzystnym dla sponsorującego świetle. Instytucje, samorządy i przedsiębiorstwa zyskują dobry i
27
28
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skuteczny kanał do komunikacji z odbiorcą – potencjalnym klientem lub atomem
elektoratu. Tym samym jednak zaciera się znaczenie kontrolnej funkcji mediów
– dziennikarze, którzy realizują programy czy audycje za pieniądze urzędu, przestają się bacznie urzędowi przyglądać. Bo czyż można gryźć rękę pana, który
karmi?
Streszczenie
Do 1989 roku na pracę dziennikarzy wpływała przede wszystkim polityka,
potem pojawił się zdecydowanie ważniejszy czynnik – ekonomia. Miejsce partyjnego cenzora zajmuje powoli sponsor, który marzy o coraz większych możliwościach decydowania o kształcie artykułu czy programu. W artykule omówione
zostają dwa rodzaje cenzury: polityczna, stosowana w czasach Polski Ludowej,
oraz ekonomiczna, która staje się nieodłącznym elementem współczesnego krajobrazu medialnego.
Abstract
The politics was the most important element of influence on the journalists’
working. After 1989 more important factor appeared – economy. The sponsor
replaces the censor slowly. The article discusses two kinds of censorship: political, used in times of PRL, and economical, which becomes an integral part of the
modern media landscape.
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Damian Augustyniak (UWM)
„Zakłamane usta” lidera autorytaryzmu a „smutek serc” społeczeństwa
Białorusi
Wstęp
System polityczny na Białorusi nazywany jest autorytarny. Władzy Łukaszenki i jego zwolenników przeciwstawiają się organizacje opozycyjne. To one
głównie domagają się respektowania praw człowieka, wolności słowa oraz możliwości używania w życiu publicznym języka białoruskiego, mimo że oficjalnie
ma być używany na równi z rosyjskim.
Cechą kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi jest tradycyjnie duża rola państwa. Przyczyny tego stanu tkwią w specyfice warunków
historycznych, geopolitycznych i naturalno-klimatycznych, określających egzystencję narodu. Narodowe państwo białoruskie, jak na razie, nie w pełni odegrało
docenioną pozytywną rolę w kształtowaniu podstaw takiego społeczeństwa. Prawa człowieka są notorycznie łamane. Problematyka realizacji praw człowieka
wiąże się zwykle z powstaniem odpowiednich warunków – społeczeństwa obywatelskiego. Jednak takie podejście musi być uzupełnione o rolę państwa w tym
procesie, dlatego że to państwo stanowi gwarancję nie tylko zapewnienia praw
człowieka, ale i funkcjonowania instytucji społeczeństwa obywatelskiego.
Społeczeństwu białoruskiemu „zamykane” są usta. Obywatele nie mogą wyrażać w pełni swoich poglądów politycznych, wszelkie ich dążenia o legalizację
demokracji są stopowane. Ciężko jest im również uzyskać pomoc z zewnątrz, nie
mówiąc już nawet o wstąpieniu w szeregi Unii Europejskiej. Władza Białoruska
„zamyka oczy” na apel społeczeństwa.
Warto również skupić się na tym, jak opisywano historię białoruską w wieku
XX. Praktycznie do końca wieku XIX traktowana była jako część historycznej
Litwy1. W dalszej części pracy przybliżona zostanie tematyka opisująca zagadnienia historii tego kraju odnosząc się do przełomu wieku XX i XXI.
Społeczność Białoruska nie mogła by tylko skupiać swój czas na pracy i lenistwie, próbowali czerpać rozrywkę z dorobku kulturalnego, a konkretnie kina i
teatru. Rozwój teatru na Białorusi opierał się na wcześniejszym dorobku amatorskiego ruchu teatralnego oraz na włączeniu się do pracy doświadczonych aktorów i reżyserów okresu przedwojennego2. Życie teatralne znalazło się w kompetencji Ludowego Komisariatu Oświaty3.
1
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1. „Odejście” od komunizmu i „wdrażanie demokracji”
Na samym początku rozważań o Narodzie Białoruskim warto sięgnąć do korzeni, czyli historii. Historia Białorusi na tle innych sąsiadów Polski zajmuje
wyjątkowo mało miejsca w historiografii polskiej. Wyidealizowane przez propagandę i szkołę obrazy władzy radzieckiej sprawił, że w końcu lat osiemdziesiątych większość Białorusinów z niedowierzaniem przyjęła doniesienia prasowe o
stalinowskim ludobójstwie, o świadomym niszczeniu języka i kultury białoruskiej przez komunistycznych bohaterów, których imionami nazywano ulice, fabryki i kołchozy4.Obywatele Białorusi nie mogli uwierzyć, że krytyka komunizmu po 1990 roku kiedyś nadejdzie. Byli zaślepieni w ideologię własnego państwa. To Zachód chciał sprowadzić Białoruś na demokrację. Z nadejściem wolności pojawiły się w sklepach puste półki, niepewność nastojów wśród obywateli, a także załamanie wartości i władzy 5. Od kilku lat trwa wielka ucieczka społeczeństwa Białorusi od niechcianej niepodległości, od kilku już lat Aleksander
Łukaszenko realizuje politykę, która realizuje oczekiwania prorosyjskie i proradzieckie. Stanu zaistniałego w 1991 roku nie udało się dotychczas odwrócić. Na
papierze Białoruś ciągle jest niepodległym państwem, nie jest to zasługą jej obywateli, ale głównie sytuacji w Rosji i uwarunkowaniom międzynarodowym.
2. Skutki katastrofy atomowej w Czarnobylu
Katastrofa Czarnobylska z 26 kwietnia 1986 roku miała niewątpliwie wpływ
na ukształtowanie się społeczeństwa Białoruskiego. Przyczyniło się to również
do rozwoju sytuacji politycznej i gospodarczej tego kraju. Na Białoruś spadło
ponad 70 proc. pyłów radioaktywnych, które wydostały się z płonącej elektrowni
na Ukrainie. W strefie największego skażenia radioaktywnego cezem-137 znalazło się ponad 2,2 mln osób, prawie piąta część mieszkańców Białorusi6. Problem
ten pokazuje, że Białoruskie władze miały „zamknięte oczy” na wyraźny apel
społeczeństwa, który nie potrafił sobie poradzić z tą katastrofą. Elita rządząc
ukrywała ten fakt przed społeczeństwem w sytuacji, gdzie skażenie tego państwa
sięgał ok. 60 proc. Gdy wieści o Czarnobylu dotarły do społeczeństwa, propaganda komunistyczna starała się bagatelizować rozmiary tragedii, zapewniając
ludność, że przebywanie ludności na skażonych terenach nie grozi żadnym niebezpieczeństwem7. „Oczy zamykała” cała władza Białoruska: komitety partyjne,
administracja, służby bezpieczeństwa, a przedstawiciele najwyższego szczebla
wywozili swoje rodziny z kraju, nie patrząc na potrzeby mieszkańców. Kłamali
wszyscy! Nawet opieka medyczna wypuszczała do obiegu takie informacje, które
przekazała im centralna władza. Jakość żywności i skażenie środowiska naturalnego zadecydowały między innymi o tym, że średnia długość życia na Białorusi
4
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na początku lat dziewięćdziesiątych była jedną z najniższych w Europie 8. Nasuwa się tu jedno wyraźne stwierdzenie: Społeczeństwo zachowało większą czujność niż elita władzy i pomimo apeli o czystości terenu nie dali się omamić. W
tym przypadku potwierdza się teza, że władza Białoruska miała „zamknięte
oczy” na rozpaczliwe apele mieszkańców.
3. Rusyfikacja narodowa społeczeństwa „zamkniętego”
Rusyfikacja na Białorusi również dowodzi, że społeczeństwo w dalszym ciągu przybiera postać „zamkniętego”, ponieważ to władza cały czas kieruje ludźmi.
System wychowania, literatura, radio, telewizja, filmoteka radziecka uczyły myśleć kategoriami ogólno sowieckimi. W 1985 roku naukę w języku białoruskim
prowadziło tylko 23 proc. szkół podstawowych w republice. Awans białoruskiej
młodzieży, która migrowała ze wsi do miast wymagała jedynie przyswojenia
języka rosyjskiego9. Działo się tak, bo język białoruski stanowił utrudnienie w
relacjach uniwersyteckich, a także w zakładach karnych i w administracji. Można
powiedzieć, że eksperyment z budową narodu sowieckiego na Białorusi zakończył się dużym sukcesem. Jedyną przeszkodą była wspomniana wcześniej katastrofa Czarnobylska, która zburzyła nieco dobry wizerunek władzy. Wpłynęło na
to też odkrycie Zenona Paźniaka, który ujawnił prawdę o Kuropatach. Chodzi tu
o groby pod Mińskiem, miejsce kaźni setek tysięcy ludzi, odsłoniło to ogromną
zbrodnię jaką dokonał reżim stalinowski i ogromną propagandę nienawiści10.
Stopniowo również zaczęły się odradzać ruchy opozycyjne. W ten sposób ludzkie serca napełniły się optymizmem i oczekiwały na całkowity upadek reżimu
białoruskiego.
4. Dokąd prowadzi „zamknięta” polityka Aleksandra Łukaszenki?
Aleksander Łukaszenko urodził się trzydziestego sierpnia 1954 roku, w latach 1975-1977 i 1980-1982 służył w oddziałach Armii Radzieckiej. Po wstąpieniu do KPZR został w 1987 roku dyrektorem kołchozu pod Szkłowem na wschodzie kraju. W 1991 roku popierał puczystów Janajewa przeciwko prezydentowi
ZSRR Michaiłowi Gorbaczowowi. Był przeciwnikiem likwidacji Związku Radzieckiego (był jedynym deputowanym do Rady Najwyższej Białorusi, który
głosował przeciwko powołaniu Wspólnoty Niepodległych Państw) i niepodległości Białorusi. Jako deputowany wsławił się walką z korupcją, co pozwoliło mu w
1994 roku zwyciężyć w wyborach prezydenckich11.
Pierwsze lata prezydentury upłynęły pod znakiem budowy aparatu władzy
opartego na ludziach, którzy w pełni byli by oddani głowie państwa. Dalsze losy
tego państwa i prezydentura Łukaszenki nic nie wnoszą, społeczeństwo w dalszym
8
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ciągu jest manipulowane. Nie ma tu mowy o jakimkolwiek sprzeciwie. Rok 1994
był okresem ciągłego spadku produkcji, gwałtownego wzrostu cen na oferowane
towary, inflacja sięgała 50 proc. miesięcznie, brakowało surowców do produkcji12.
Nie podjęto żadnych kroków, a produkcja nie została uruchomiona- mamy tu bierność i zamknięcie rządu. Personel z fabryk zwalniano, bądź też wysyłano na kilko
miesięczne urlopy, a maszyny wysyłano do Rosji. Taka była polityka Aleksandra
Łukaszenko. Prezentuje on politykę „zamkniętych oczu”. Jest on głuchy na apel
mieszkańców. Ten przykład dowodzi, że nie zrobił on nic by ratować fabryki.
Wszystko chciał tuszować i puszczać w niepamięć. Kluczem do rozwiązania
wszelkich problemów ekonomicznych miała być dyscyplina na wszystkich szczeblach wytwarzania. Doprowadziło to do tego, że metody administracyjne zastąpiły
mechanizmy rynkowe w regulowaniu życia gospodarczego13.
Prezydent Łukaszenko pokusił się nawet na stworzenie ambitnego programu:
„Program rozwoju społeczno- gospodarczego Białorusi do roku 2000”. Co on
zakładał? Przede wszystkim poprawę sytuacji finansowej dla bezrobotnych, dostępność mieszkań; dotacje. Te programy w gruncie rzeczy opierały się tylko na
obietnicach. Ludziom „mydlono oczy”, zacierano pogląd, że Białoruś to kraj
zacofany, bez perspektyw. Wszelkie korzyści uzyskuje ten kraj dzięki Rosji.
Można pokusić się o stwierdzenie, że Białoruś to powiększenie Rosji, szczególnie gdy obserwujemy sytuację na Krymie i walkę z Ukrainą.
Każde wybory w państwie, referenta, sondaże, były i są zakłamane. Dziennikarze, którzy nie pisali pod dyktando prezydenta tracili pracę. Dowodzi to osoba
Józefa Sieredzicza- redaktora naczelnego „Narodowej Haziety”. Dyktator wymieniał swoją „kadre” także w administracji, która próbowała narzucać mu inne
zdanie niż jego. Dysponując kontrolą środków masowego przekazu, wojska,
służb policyjnych i administracji, Łukaszenko mógł ignorować organy ustawodawcze i wymiar sprawiedliwości tzw. „niezawisłe sądy” 14. Organy te stały się
jedynie narzędziem do sterowania i manipulowania. Dyktator prowadzi „walkę z
demokracją”. Referendum przeprowadzone przez Łukaszenko 14 maja 1995 roku
nie było w pełni demokratyczne. Obywatele otrzymali cztery pytania: czy chcieliby, aby język rosyjski, był obok języka białoruskiego, był językiem państwowym, czy akceptują zmianę białoruskich symboli narodowych, czy wyrażają
zgodę na rozwiązanie Rady Najwyższej przez prezydenta, gdyby naruszyła konstytucję15. Zdaniem Łukaszenki obywatele odpowiedzieli twierdząco, jak się
potem okazało wybory zostały sfałszowane. Ten przykład również dowodzi moją
tezę postawioną w temacie. W słowach prezydenta brakuje prawdy i zaangażowania. Ludzie szukają pomocy poprzez Unię Europejską, ale ona również nie
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może się przebić przez ten mur 16. Co jeszcze musi się stać, aby świat zrozumiał,
że temu państwu potrzebna jest wielka rewolucja?
5. Tożsamość, a tolerancja społeczeństwa
Białorusini na ogół wiedzą kim są, z reguły nie identyfikują się z narodem
Rosyjskim, ani z żadnym innym, co więcej, można powiedzieć, że istnieje coś w
rodzaju „terytorialnej dumy” lub też satysfakcji z tego, że się jest obywatelem
Białorusi17. Do niedawna Naród ten był postrzegany jako kraj, który w ramach
Wspólnoty Niepodległych Państw bardzo dobrze się organizował, potrafił zapewnić społeczeństwu w okresie największego kryzysu minimalny standard życiowy, oprócz tego był to kraj bardzo bliski zachodowi, posiadający dużo tradycji i obyczajów. Lud Białoruski pomimo „zamkniętych serc” władzy starał się
angażować we wszelkie inicjatywy mające służyć polepszeniu ich statusu w państwie. Stąd też można mówić o wielu sukcesach sportowych. Sukcesy te odgrywały bardzo ważną rolę na arenie międzynarodowej; podwyższało to prestiż państwa, a więc prezydent Aleksander Łukaszenko cieszył się z osiągnięć. Władza
cieszyła się, ze dużo młodych ludzi bierze czynny udział w imprezach masowych
zamiast demonstrować i tworzyć pikiety antyrządowe. Na Białorusi nie można
było mówić i nie mówi się do tej pory od tolerancji tożsamościowej. Nie akceptowane są wszelkiego rodzaju sprzeciwy mieszkańców, wszystko trzeba robić
pod dyktando władz. Nie ma możliwości zaakceptowania obcokrajowców, bardzo często odbierane im są wizy, bądź też nie przyznawane. Z prostego względuwładza boi się, że przybysze z zagranicy będą buntować „masy” Białoruskie.
Warto zacytować tu słowa eksperta Pani Elżbiety Smułowskiej, że: ”Tolerancja
musi wypływać z autentycznie przyjmowanego przez daną społeczność za swój
istniejącego porządku świata otaczającego”18.
Należy się zgodzić, że tradycja wielokulturowości , a w tym zróżnicowanie
wyznaniowe oraz brak przejawów ostrych nacjonalizmów, wytworzyła wśród
Białorusinów specyficzny rodzaj tolerancji, a mianowicie uznawania cudzej odrębności, wobec tego, że istnieją punkty wspólne, w których wspomniana inność
nie tylko nie zakłóca i nie przeszkadza, ale również nie zagraża 19.
Można przewidywać, że w zastałej sytuacji ogólno państwowej i narodowej
Białorusi akty nietolerancji ze strony władzy sprzyjać będą rozwojowi tożsamości etnicznej i niepaństwowej Białorusinów.
Jedynym warunkiem niezbędnym do pokojowego rozwoju białoruskiej państwowości i tożsamości jest zaakceptowanie jej wielokulturowego charakteru i
oparcie stosunków z każdym sąsiadem na zasadach wzajemnego partnerstwa.
16

http://wpolityce.pl/polityka/186354-lukaszenko-do-swoich-ludzi-tu-nie-bedziemajdanu-nie-martwcie-sie, [stan na dzień: 24.04.14].
17
E. Smułkowska, Białoruś i pogranicza: studia o języku i społeczeństwie, Wydawnictwo
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002, s. 511.
18
Tamże, s. 512.
19
Tamże, s. 515.
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Strona Polska musi zrozumieć, że w imię długich interesów nic naszym Narodom
„nie zagraża”20. Trzeba przede wszystkim włączyć w obu narodach „pokojowa
lampkę”, aby ta wzajemna akceptacja została respektowana.
Białorusini stanowią 80% obywateli swojego kraju- wskazuje na to spis powszechny z 1989 roku21. Postaram się jeszcze dokładniej przybliżyć najważniejsze etapy zabiegów o zaistnienie języka białoruskiego jako oficjalnego środka
porozumiewania się na Białorusi22
6. Kto zamieszkuje teren Białorusi?
Według spisu powszechnego z 1989 roku, zamieszkiwało jej teren ok.
7904,6= 77,9% Białorusinów, 1342,1= 13,2% Rosjan, 417,7=4,1% Polaków,
291,0= 2,9% Ukraińców, 111,9= 1,1% Żydów, 12,0= 0,1 % Tatarów i 72,5= 0,8
% innych; Dane te przybliża Piotr Eberhardt23. Nie należy brać tych danych zupełnie serio, bo jak już wcześniej pisałem, władza Białoruska tuszuje wszystko, a
więc jest im na rękę, gdy statystyki przewyższają szalę na stronę tego kraju.
Paszporty na Białorusi były i są fałszowane. Owe paszporty, czy też wizy, bardzo
ciężko jest uzyskać, gdyż władza blokuje wszelkie pisma i prośby przybyszy z
zagranicy. Wytworzyło się nawet potoczne pojęcie tzw. „narodowości paszportowej” nie mającej wiele wspólnego z samookreśleniem się ludności24. Statystyki
bardzo często nie są również aktualizowane, dlatego też nie odnotowuje się
„ucieczek” obywateli. Dodatkowo społeczeństwo Białoruskie zaślepione ideologią nie jest w stanie zweryfikować swojej przynależności i zbytnio się nią nie
interesuje. Inaczej jest w przypadku państw demokratycznych, tu każdy obywatel
wyposażony jest w podstawowe prawa i wolności obywatelskie.
7. Interpretacja wyników referendum z roku 1995
Wyniki tego referendum przez zagraniczną opinię, w tym także stronę Polską, przyjęte zostały z dużym zdziwieniem i zaszokowaniem. Jednak próby ich
interpretacji sprowadzały się głównie do podkreślenia braku świadomości narodowej Białorusinów, z pominięciem innych okoliczności mających wpływ na
ówczesne wyniki25.
Przybliżę jeszcze raz po krótce pytania referendum. Pytanie numer jeden tyczyło się praw języków rosyjskiego i białoruskiego i uzyskało około 83% poparcia osób głosujących (przy 64% prekwencji), co w świetle autorki tych badań
było w dużej mierze do przewidzenia26. Nie był to pierwszy raz, kiedy władza
dopuszcza się takich uchyleń. Drugie pytanie tyczyło się zgody na wprowadzenie
20

Tamże, s. 516.
Tamże, s. 521.
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24
Tamże.
25
Tamże, s. 527.
26
Tamże.
21

326

nowych symboli w państwie i uzyskało aż 75% głosów. Pytanie trzecie natomiast
odnosiło się do kwestii wizerunkowych prezydenta i czy popieramy prezydenta
na rzecz związku ekonomicznego z Rosją i uzyskało ok. 83%.pytanie numer
cztery tyczyło się rozwiązania Rady Narodowej: zgodę wyraziło ok. 78% uprawnionych osób do głosowania27.
Wyniki tego referendum w pełni oddają zakłamanie władz i ich manipulowanie „bezbronnym” społeczeństwem, które śmiało mogę powiedzieć należy do
społeczeństwa spektaklu. Należy spojrzeć na te wysokie wyniki referendum pod
innym kątem. Poza propagandą w pełni wykreowaną prowadzoną w mass mediach do ostatniej chwili używając do tego narzędzi manipulacyjnych takich jak
film, groteska, scenka, oczerniając przy tym front narodowy Białorusi jako faszystowską organizację antydemokratyczną 28. Podklreślić należy również wybór
terminu- 14 maja, a wiec na kilka dni po wielkich uroczystościach 50-lecia zwycięstwa nad faszyzmem, które odnowiły poczucie dumy z mocarstwowości
Związku Radzieckiego i tym bardziej niechęć do obecnej formy rządów 29. Potęgowało to również przywiązanie obywateli do tego systemu, oni nie chcieli niczego zmieniać- w szczególności mieszkańcy wsi.
W tym okresie również prasa była zakłamana, gdyż nie pojawiały się w niej
żadne komunikaty świadczące o tym, ze wyniki są nie ważne. Podpisy podrabiano, a ludzi przekupywano nadzieją na lepsze jutro, której do tej pory nie zrealizowano. Wielu obserwatorów z Komisji, zwłaszcza wiejskich sygnalizowała, że
głosujący instruowani byli jak mają zagłosować i bardzo często wrzucali do urn
kartki wypełnione w imieniu całej rodziny30. Tak samo było w objazdowych
urnach i szpitalach. Chorzy, bardzo często niedołężni podpisywali co im się dało
pod rękę.
Dodatkowo niezależnie od wielu okoliczności złagodzenia- wynik referendum z maja 1995 roku był wyrazem nadziei znacznej części mieszkańców, które
było zmęczone konsekwencjami rozpadu gospodarki centralnie sterowanej i brakiem wprowadzenia nowych uregulowań prawnych. Widzieli w przemówieniach
prezydenta cień nadziei. W tych czasach nikt nie zdawał sobie sprawy, że władza
może mieć tak „zamknięte serca” na apel jednostek.
8. Polska polityka na rzecz Białoruskiego społeczeństwa
Od pewnego czasu pęd do polityki stronie Polskiej zelżał. Brakuje nam
przede wszystkim planu, boimy się także Rosji, która współpracuje z tym krajem.
Przyczyną tego było na pewno to, że wektor Białoruski znalazł się na marginesie
Białoruskich priorytetów polskiej polityki zagranicznej31. Brakowało nam także
27
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dobrych, a zarazem skutecznych mechanizmów kontroli i realizacji polityki na
wschodzie. Stronie Polskiej brakowało zawsze instrumentów finansowych, odpowiedniej kadry rządowej i dyplomatycznej, która zdolna by była do realizacji
wspólnych celów. Godne podkreślania zostaje fakt, że strona Polska nie znalazła
się na liście państw, z którymi Białoruś chciała by robić interesy32. Mińsk prowadził politykę typowo prorosyjską, która nie została odebrana w Polsce dobrze.
Od lat możemy zaobserwować, że wszędzie tam, gdzie pojawia się pierwiastek
rosyjski, tam strona Polska szuka dużej izolacji33. Nic w tym dziwnego, gdyż oba
narody uwikłane są bardzo głęboko w historię pokoleniową. Strona polska jak i
strona rosyjska inaczej przedstawia wydarzenia z tamtych lat. W tym kontekście
wektor Białoruski nie stanowi wyjątku34. Autor tego tekstu zgadza się z moją
tezą, i jak pisze: władza Białoruska szuka samoizolacji. Władza Białoruska nie
izolowała się całkowicie od świata zewnętrznego, dobierała sobie jedynie sojuszników ze wschodu35. Izolowanie się Białorusi na arenie światowej było typową
gierką polityczną. Regiony Białoruskie stały się przedmiotem, a nie jak wiele
źródeł donosi podmiotem polityki prorosyjskiej36. Postrzegano ją głównie jako
dogodną strefę wpływów.
Mówiąc o relacjach polsko- białoruskich warto odwołać się do ich kontekstu
historyczno- kulturowego. Wielu z nich nie zdaje sobie sprawy jak wielką spuściznę kulturalną posiada ich kraj37. Uświadomić im to stara się Unia Europejska.
Uwarunkowania historyczne, niechętny stosunek obywateli Białorusi do Zachodu
przełamać można na dwa sposoby: sięgając do dziedzictwa przeszłości lub budując perspektywę nowej przyszłości, w ramach jednej społeczności38. To długotrwały proces, który może tak szybko nie nastąpić.
Sięgając do historii: wszelkie manifesty i działalności konspiracyjne miały
miejsca już od jesieni 1860 roku. Znaczna część zamożnego ziemiaństwa obawiała się narastania na ziemiach białoruskich fali radykalnego ruchu narodowowyzwoleńczego. Była świadoma faktu, ze w razie zwycięstwa powstania i dojścia do władzy radykalnego odłamu, nowy rząd powstańczy przekaże bezpłatne
ziemię chłopstwu w dużo większych nadziałach, uszczuplając przy tym ich stan
posiadania39.
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Zakończenie
O Białorusi wiemy mniej więcej tyle – rządzi nią „ostatni dyktator Europy” i
panuje tam straszliwy zamordyzm. Niewiele więcej. Wiedza przeciętnego Polaka
o początkach rządów Alaksandra Łukaszenki jest nadzwyczaj mizerna. A historia
tego byłego komsomolca i dyrektora sowchozu to prawdziwy polityczny thriller
z nieopisaną ambicją i nie przebieraniem w środkach w tle. Starałem się krok po
kroku prześledzić jego karierę, a także skupić się na społeczeństwie tego kraju,
które żyje w ciągłym strachu nie wiedząc co spotka ich następnego dnia.
Streszczenie
Sytuacja na Białorusi od wielu lat jest zaogniona. Wielu ekspertów specjalizujących się w polityce zagranicznej starają się wymyślić długoletni plan działania pomocy dla obywateli, który miałby wprowadzić przede wszystkim rządy
demokratyczne, likwidując tym samy ustrój autorytarny. Władzy Łukaszenki
sprzeciwia się opozycja, ale sama nic nie wskóra, gdyż jest w mniejszości. To
ona głównie domaga się respektowania praw człowieka, wolności słowa oraz
możliwości używania w życiu publicznym języka białoruskiego, mimo że oficjalnie ma być używany na równi z rosyjskim. Państwo Białoruskie nawiązuje do
tradycjonalizmu, przyczyny tego tkwią przede wszystkim w uwarunkowaniach
historycznych tego kraju, warunkach geograficznych i gospodarczych. To
wszystko zdaniem władzy ma wpłynąć na egzystencję każdego Białorusina. Na
świecie państwo to nie jest wpływowym graczem, realizuje swoje interesy przy
współpracy z Rosją. Bardzo często mówi się o Białorusi jak „drugiej Rosji”.
Prawa człowieka są notorycznie łamane. Problematyka realizacji praw człowieka
wiąże się zwykle z powstaniem odpowiednich warunków – społeczeństwa obywatelskiego. Jednak takie podejście musi być uzupełnione o rolę państwa w tym
procesie, dlatego że to państwo stanowi gwarancję nie tylko zapewnienia praw
człowieka, ale i funkcjonowania instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwu białoruskiemu „zamykane” są usta, przez co obywatele nie mogą wyrażać w pełni swoich poglądów politycznych, wszelkie ich dążenia o legalizację
demokracji są stopowane. Ciężko jest im również uzyskać pomoc z zewnątrz, nie
mówiąc już nawet o wstąpieniu w szeregi Unii Europejskiej. Władza Białoruska
„zamyka oczy” na rozpaczliwy apel społeczeństwa.
W swojej pracy chciałbym krok po kroku przybliżyć jak to Aleksander Łukaszenko chciał odejść od komunizmu na rzecz „demokracji”; zasygnalizować
również jak katastrofa czarnobylska wpłynęła na życie Białorusinów; rusyfikacja
narodowa, która dyktowana była podporządkowaniem się potężnej Rosji; pokazać jaką politykę zastraszania prowadzi prezydent Białorusi; skupię się także na
tożsamości narodowej obywateli; pokazać dane statystyczne jaki odsetek ludzi
zamieszkuje teren „zamkniętej” Białorusi; odnieść się również do głośnego referendum, które w całości było sfałszowane i przedstawić stanowisko polski- jak
my Polacy jesteśmy w stanie pomóc temu społeczeństwu.
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Summary
Mendiacious mouth of authoritarian leader vs. Belorussian societys sorrow
of hearts
Belarus recently has very difficult and complicated situation. Many experts,
specialized in Foreign policy, try to create the long term plan of citizen help,
which will implement democratic governments. The Lukashenko totalitarian
regime has strong, but small opposition. It fights for a respect for human rights,
freedom of speech and possibility of using Belarusian language, even though it
can be officially used as Russian. Belarus cooperates with Russia and often it’s
called “Second Russia”. Human rights are broken, the civil society is intimidated.
We can observe the fact of mouth ,,closing’’ of society and the political leadership’s ignorance. I’d like to present the way how Lukashenko wanted to launch
“Democracy” and finish “Communism” governments; I’d like also to introduce
how the Chernobyl disaster affected on everyday life in Belarus; I’d like to show
how powerful is the Lukashenko regime; I also recall what is the national identity; I’d like to present what is the real percentage of people living in “closed”
Belarus; I’ll tell about referendum, where the results were forged and it failed to
meet democratic standards; I’d like to show also what is the polish attitude in this
situation and how we can help.
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Katarzyna Anna Brzuszkiewicz (KUL)
Czynniki środowiskowe elementem formującym aspiracje życiowe młodzieży
gimnazjalnej
Wstęp
Aspiracje życiowe kształtowane są przez wiele czynników, które na nie oddziałują. Można wyróżnić trzy, najistotniejsze ich kategorie: uwarunkowania
osobowościowe, uwarunkowania środowiskowe oraz uwarunkowania pedagogiczne. W zakresie tych grup mieszczą się czynniki takie jak: potrzeby, motywacje, sukcesy i porażki, samoocena, hierarchia wartości, rodzina, grupa rówieśnicza, szkoła oraz środowisko lokalne. Determinanty te łączą się ze sobą oraz występują w różnych zależnościach1. Posiadają one istotne znaczenie podczas wyboru szkoły średniej, profilu klasy, zawodu, czyli rodzaju i charakteru przyszłej
pracy. Zarówno wybory dotyczące ścieżki zawodowej, jak i edukacyjnej, są niezwykle ważne, ponieważ wpływają na dalsze życie danego ucznia2.
1. Charakterystyka uwarunkowań środowiskowych
Środowisko społeczne znacząco oddziałuje na jednostkę i jej rozwój psychiczny. Charakteryzuje się złożoną strukturą, stąd też wyróżnia się jego węższy
i szerszy zasięg. Do środowiska o zasięgu węższym zalicza się rodzinę danej
osoby. Z kolei szerszy zakres obejmuje: kraj, region, miejscowość, ulicę, osiedle
oraz bliskie sąsiedztwo, w którym osoba funkcjonuje na co dzień. Środowisko
dostarcza wiele sytuacji, umożliwiających nabycie nowych wiadomości, zaspokojenie potrzeb, poprzez wszelakiego rodzaju czynniki (np. zwyczaje społeczne,
tradycje, skład i poziom wykształcenia rodziny)3. Czynniki środowiskowe, bardzo silnie oddziałują na aspiracje człowieka, determinując ich powstawanie oraz
kształtowanie pragnień i celów. Do głównych uwarunkowań środowiskowych
zalicza się rodzinę oraz grupy rówieśnicze i panujące w nich normy. Ważną rolę
spełnia również środowisko lokalne, oraz mass media4.
1.1. Rodzina
Rodzina jest szczególnym miejscem, którego żadne środowisko czy instytucja nie mogą zastąpić, wyręczyć, czy też mu dorównać. Kluczowe jest, iż miłość
rodziców łączy się z odpowiedzialnością za prawidłowy rozwój swoich dzieci, a
także za ich przyszłość5.

1

Zob. T. Lewowicki, Aspiracje dzieci i młodzieży, Warszawa 1987, s. 28-29.
Zob. K. Musialska, Aspiracje a motywy kontynuacji kształcenia i wyboru zawodu
przez młodzież, „Pedagogika Pracy” 2009, nr 54, s. 123.
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Zob. H. Filipczuk, Rodzina a rozwój psychiczny dziecka, Warszawa 1981, s. 60.
4
Zob. T. Lewowicki, Aspiracje dzieci…, dz. cyt., s. 33-37.
5
Zob. H. Filipczuk, Rodzina a rozwój…, dz. cyt., s. 76.
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Dorastająca młodzież wchodzi w etap szukania odpowiedzi na nurtujące ich
pytania, które wiążą się z koniecznością wyboru dalszej ścieżki życia. Są oni
świadomi rozumnego i krytycznego myślenia, choć nie jest ono jeszcze w pełni
spójne oraz usystematyzowane6. Zarówno wzory osobowościowe, jak własne
postawy oraz aspiracje mają wpływ na ich doświadczenia życiowe od najmłodszych lat. Zwraca się uwagę, iż plany rodziców, ich stosunek do młodzieży oraz
narzucane modele życiowe mogą przyczyniać się do niespełnienia własnych
aspiracji. Dzieje się tak, ponieważ rodzice chcą w drugim pokoleniu zaspokoić
swoje ambicje, zainteresowania oraz wypełnić rodzinne tradycje. Narzucają oni
dziecku model, według którego ma funkcjonować, nie zwracając uwagi na jego
zainteresowania i autonomię. Przejawia się to m.in. w wyborze określonego zawodu, czy podejściem do małżeństwa. Jednak naśladowanie drogi życiowej rodziców może być również spowodowane przywiązaniem uczuciowym, a także
wzorem, jaki niosą rodzice. Rodzina, która funkcjonuje w sposób prawidłowy
wypełnia podstawowe zadania wychowawcze, poprzez przygotowywanie dziecka do samodzielnego startu życiowego. W przypadku młodzieży z rodzin, gdzie
rodzice wykazują dużą przestępczość, bądź występuje alkoholizm, charakteryzuje się ona różnymi typami społecznego nieprzystosowania. Istotne jest, iż rodzina, choć nie jest jedynym środowiskiem kształtującym młodego człowieka i
wpływającym na jego życie, stanowi podstawę przyszłego życia i często decyduje o jego charakterze7.
Wpływ rodziny oraz warunki w niej panujące w dużym stopniu warunkują
powstawanie aspiracji dzieci i młodzieży, a także kształtują ich system wartości.
Jest to niezmiernie istotne, gdyż oddziaływania są wieloaspektowe i złożone.
Czynnikami, które je budują są:
 Sfera materialna – obejmuje ona poziom wykształcenia rodziców, status
materialny, oraz styl życia;
 Wpływy, które związane są z określonymi normami postępowania oraz
budowanymi hierarchiami wartości – obejmują one przyjmowanie przez jednostkę wzorców postępowania i dalszej kariery, kryteriów oceny innych ludzi, a także poglądów i opinii, które są przyjmowane przez rodzinę;
 Bezpośrednie oraz celowe oddziaływanie rodziców na dzieci, aby ukierunkować ich aspiracje – oddziaływanie takie może odbywać się w sposób perswazyjny, bądź manipulacyjny;
 Osobiste aspiracje członków rodziny oraz wynikające z nich mniemanie
sukcesów, bądź niepowodzeń8.
Rodzina pełni ważną funkcję w wyborze szkoły oraz przyszłego zawodu. To właśnie ta grupa społeczna spełnia ogromną rolę od początkowych lat życia dziecka. Może
6

Zob. A. Pluta, Młodzież i dom rodzinny, Warszawa 1979, s. 100.
Zob. A. Sokołowska, Stosunek młodzieży do jej perspektyw życiowych, Warszawa
1967, s. 29-33.
8
A. Janowski, Aspiracje młodzieży szkół średnich, Warszawa 1977, s. 23.
7
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ona zarówno dać dziecku wiele dobrego, jak i ograniczać go. Rodzice poprzez swoje
decyzje ułatwiają, bądź utrudniają swojemu dziecku dostęp do wielu dziedzin. Ich
postępowanie powinno opierać się na tym, czy obraz świata, który pokazują swojemu
dziecku poprzez czasopisma i gazety przynoszone do domu, czy programy telewizyjne
pomagają rozwijać zainteresowania dziecka. Jest to bardzo istotne, gdyż wczesne wykrycie zdolności dziecka, można rozwijać i planować z nimi przyszłość9.
Nadrzędnym zadaniem rodziców jest przygotowywanie dzieci do samodzielnego życia w sposób partnerski, unikając podporządkowania ich względem siebie. W sytuacji, gdy będą pomagać w rozwiązywaniu rozterek i niepewności,
powinni to robić taktowanie, delikatnie, a także pobudzając umysł młodzieży do
kreatywności, aby efektywnie rozwiązywać zaistniałe problemy. Takie podejście
wzbudzi w nich radość, odpowiedzialność oraz pozwoli dostrzec sens podejmowanych działań w przyszłości10.
1.2. Szkoła
Drugim uwarunkowaniem środowiskowym jest szkoła. Placówka ta, jest instytucją mającą istotny wpływ na kształtowanie człowieka, która zajmuje drugie
miejsce tuż po rodzinie. Stanowi ona znaczącą rolę nie tylko pomiędzy rodziną i
społeczeństwem, ale również między środowiskiem, w którym występują główne
przejawy życia społecznego zarówno w szerszym, jak i w węższym zakresie.
Szkoła nie jest instytucją jedynie nauczająca, ale również wychowującą. Realizuje swoje funkcje poprzez fachowe przygotowanie do pracy wychowawczej, poprzez zbiór odpowiednich środków dydaktycznych i wychowawczych, dąży do
wszechstronnego przygotowania uczniów do przyszłego życia. Do głównych
funkcji można zaliczyć:
 Przekazanie uczniowi wiedzy i umiejętności w odpowiednim stopniu,
aby było możliwe jej samodzielne zdobywanie na wyższych szczeblach;
 Wyzwalanie i formowanie zainteresowań, rozwój biegłości korzystania z
dóbr i środków kultury;
 Rozwijanie i kształtowanie osobowości z uwzględnieniem postaw i cech
społecznie aprobowanych, które dawałyby szanse pomyślnego startu życiowego
oraz bezkonfliktowe współżycie i współdziałanie;
 Aktywne wdrażanie do życia społecznego oraz uświadamianie obowiązujących warunków bytu społecznego, potrzeb i tendencji rozwoju;
 Poprzez długoletnie oddziaływanie wychowawcze skontrolować siły
ucznia oraz jego samoocenę, a także wskazać mu istniejące perspektywy dalszego rozwoju11.
W aspekcie aspiracji szkoła ma istotne znaczenie, gdyż na jej fundamencie
oddziałują czynniki, zarówno nauczycieli jak i grup rówieśniczych. Duży wpływ
mają również osiągnięcia szkolne oraz niepowodzenia związane z rozbudzaniem
9

Zob. D. E. Super, Psychologia zainteresowań, Warszawa 1972, s. 204-206.
Zob. A. Pluta, Młodzież i dom…, dz. cyt., s. 114.
11
Zob. A. Sokołowska, Stosunek młodzieży do..., dz. cyt., s. 33-35.
10
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zainteresowań z danej dziedziny, bądź wyeliminowaniem działań związanych z
przedmiotem budzącym niezadowolenie. Dlatego niezwykle ważne jest motywowanie ucznia oraz rozwijanie jego zainteresowań w celu tworzenia realistycznych aspiracji12.
W okresie gimnazjalnym ważne wybory życiowe schodzą na boczny plan, zaś
pierwszorzędne stają się rozterki dotyczące okresu dojrzewania. Przez taką sytuację
uczeń ma wiele trudności w podjęciu odpowiedniego wyboru. Jego decyzja powinna
być zgodna z zainteresowaniami, umiejętnościami, a także predyspozycjami. Wybór
jest tym bardziej trudny, gdyż musi wybrać dalszą drogę kształcenia. Wiąże się z tym
decyzja o podjęciu nauki w odpowiedniej szkole, która efektywnie rozwinie, wykształci oraz przygotuje daną jednostkę do pełnienia określonej roli w życiu społecznym
(wykonywania określonego zawodu). Młodzież stająca przed ważnymi decyzjami
będzie potrzebowała pomocy i wsparcia, aby podjąć słuszną decyzję. Gimnazja powinny podejmować ogół działań, aby uczniowie byli przygotowani do podjęcia świadomych decyzji mających istotny wpływ na ich życie i wykonywany w przyszłości
zawód13.
Należy pamiętać, iż szkoła wszechstronne kształtuje osobowość uczniów,
która obejmuje przede wszystkim system wartości, kierunki aspiracji oraz cele
działania14.
1.3. Grupa rówieśnicza
Trzecim istotnym czynnikiem wpływającym na aspiracje młodego pokolenia
jest grupa rówieśnicza. Jej członkiem jest zarówno młodzież w tym samym wieku, jak również osoby starsze i młodsze. Środowisko takie można rozumieć, jako
przeciwieństwo dorosłych. Dziecko już od najmłodszych lat spotyka się z kolegami i koleżankami w różnych momentach swojego życia. Jednak najważniejszym etapem są wpływy rówieśników w okresie dorastania. Na tym właśnie etapie zdanie rodziców schodzi na boczny plan, a opinie kolegów i koleżanek stają
się ważniejsze. W tym czasie młodzież zawiera pierwsze przyjaźnie, tworzą się
„paczki” oraz pojawia się zainteresowanie płcią przeciwną. Jednak rozwój kontaktów rówieśniczych przebiega w sposób indywidualny u każdej jednostki, w
zależności od tępa rozwoju oraz środowiska, w który dorasta dana osoba. Duży
wpływ na rozwój i przebieg kontaktów rówieśniczych ma rodzina. Ta pierwotna
grupa już w pierwszym latach życia decyduje o miejscach, jakie odwiedza dziecko, czy szkole, jaką wybierze. Rodzice mogą zabronić spotykania się z niektórymi osobami oraz utrzymywania z nimi kontaktów. Istotne są również umiejętności nawiązywania kontaktów oraz zasad życia w grupie, do których przygotowuje
rodzina. Młodzi ludzie naśladując swoich rodziców przyjmują te same formy
porozumiewania się z innymi osobami, dlatego istotne jest, aby rodzice pełnili w
12

Zob. A. Janowski, Aspiracje młodzieży..., dz. cyt., s. 26-27.
Zob. M. Klawikowska, Wpływ środowiska na wybór przyszłej drogi zawodowej
przez uczniów gimnazjum, „Nauczyciel i Szkoła”, Mysłowice 2009 nr 1-2, s. 107-108.
14
Zob. J. Szefer-Timoszenko, Aspiracje w życiu człowieka, Katowice 1981, s.51.
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tej kwestii wzorcowe postawy, począwszy od stosunków panujących między
członkami rodziny15.
Powstawanie grup rówieśniczych, traktowane jest, jako zjawisko rozwojowe,
które zmienia się w zależności od osób, które w nich uczestniczą. W każdej grupie dana osoba sprawuje określoną rolę społeczną i zajmuje określoną pozycję.
Powoduje to, iż powstaje struktura hierarchiczna, której przywódcy i liderzy
zajmują najwyższe szczeble hierarchii i mają znaczny wpływ na sytuacje panujące w danej zbiorowości. Grupy rówieśnicze występują we wszystkich etapach
uspołeczniania16. Młodzież poprzez spotkania z rówieśnikami wzbogaca swoje
życie o doświadczenia innych osób. Dzięki temu wzrasta ich wiedza o otaczającym świecie, ludziach oraz sytuacjach i problemach, jakie mogą je spotkać. Sytuacje takie prowokują młodzież do porównywania, krytycznego myślenia oraz
do wyciągania wniosków17.
Kontakty rówieśnicze mają również duży wpływ na podejście do nauki
szkolnej. W sytuacji, gdy osoba poznaje lepszego ucznia od siebie, będzie starała
mu się dorównać i zainteresowanie się zwiększy. Jednak, gdy przyjaźń nastąpi z
osobą preferującą bardziej rozrywkę niż naukę, zainteresowanie szkołą się
zmniejszy, a czas wolny służyć będzie jedynie zabawie18.
Grupa rówieśnicza ma duży wpływ na zainteresowania danej osoby. Uzyskując różne informacje, obserwując hobby oraz pasje innych jednostka zacznie
szukać czegoś, w czym będzie dobra oraz będzie mogła osiągnąć wysokie wyniki
i być nagrodzona poprzez aprobatę grupy. Przebywanie wśród kolegów i koleżanek dostarcza wielu przeżyć emocjonalnych, przyczynia się do wzrostu samooceny, a także rozwoju fizycznego oraz sprawności motorycznej np. przez gry i
zabawy. Jednak najistotniejszy wpływ dotyczy rozwoju społecznego. Dlatego
dziecko odrzucone przez grupę nie będzie dążyło do nawiązywania nowych kontaktów, a wręcz przeciwnie wycofa się z życia społecznego. Kontakty rówieśnicze pełnią ogromną rolę w dalszym życiu człowieka. Młody człowiek przygotowuje się poprzez takie kontakty do współdziałania, współpracy w dalszej pracy
oraz do życia w rodzinie19.
1.4. Środowisko lokalne
Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na aspiracje jest środowisko lokalne.
Pedagodzy społeczni uściślili nazwę tego determinantu o istotny przymiotnik „wychowawcze”. Pojęcie lokalne środowisko wychowawcze zostaje często zastępowane
takimi wyrażeniami jak: „lokalna społeczność wychowująca”, „wspólnota lokalna”,

15

Zob. H. Filipczuk, Rodzina a rozwój…, dz. cyt., s. 232-239.
Zob. E. Korczak, Grupy rówieśnicze i ich rola w wychowaniu. W: A. RadziewiczWinnicki, Psychologia społeczna u schyłku XX wieku, Katowice 1992, s. 320-321.
17
Zob. H. Filipczuk, Rodzina a rozwój…, dz. cyt., s. 239-140.
18
Zob. Tamże, s. 240.
19
Zob. Tamże, s. 240-253.
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„środowisko zamieszkania”, „osiedle mieszkaniowe”, „środowisko miejscowe”,
„środowisko terytorialne” oraz „lokalna przestrzeń życia i aktywności”20.
Kształtowanie się wyborów oraz postawy młodego człowieka w dużym stopniu zależą od środowiska społecznego, w którym dana osoba się wychowuje. W
środowisku wiejskim młodzi ludzie zarówno utożsamiają się z kulturą miejsca
swojego zamieszkania poprzez m.in. przyjmowanie tych samych systemów zachowania, a także kultywowania tradycji. Drugim typem zachowania jest próba
upodobnienia się do osób mieszkających w środowisku miejskim, na którą oddziałują takie czynniki, jak: szkoła czy środki masowego przekazu (np. telewizja,
Internet, czasopisma młodzieżowe). Młodzież jest pod wpływem kultury masowej, która zazwyczaj nie pochodzi z ich rodzinnych stron i reprezentuje małowartościowe treści. Propagowane miejskie wzory kulturowe mają większy
wpływ na dziewczęta niż chłopców, gdyż ich zainteresowania są szersze oraz
mają wyższe aspiracje oświatowe21.
Środowisko lokalne ma przed sobą do wykonania takie zadania i cele jak:
 Przybliżenie i przyjmowanie wartości humanistycznych (uniwersalnych,
chrześcijańskich, narodowych, itp.) oraz urzeczywistnianie ich w życiu codziennym;
 Tworzenie wspólnych, lokalnych wartości, mających na celu dobro każdego mieszkańca;
 Odpowiednie zaspokojenie potrzeb wszystkich osób zarówno podstawowych, jak i wyższego rzędu;
 Budowanie warunków umożliwiających rozwój i uprawianie różnego rodzaju aktywności (np. intelektualna, rekreacyjna, kreatywna, organizatorska),
zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych;
 Zapewnianie wsparcia oraz pomoc w nasilaniu oddziaływań rodziny, jako środowiska społeczno–wychowawczego;
 Reformowanie lokalnego środowiska wychowawczego ze szczególnym
zwróceniem uwagi na rozwój mieszkańców pod względem biologicznym, socjologicznym oraz kulturalnym22.
2. Specyfika uwarunkowań pedagogicznych
Czynniki środowiskowe, zwłaszcza szkoła są ściśle związane z czynnikami
ściśle pedagogicznymi. Uwarunkowania pedagogiczne polegają na oddziaływaniu na aspiracje młodzieży, poprzez czynniki związane ze szkołą, z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli, organizacją szkolnictwa, standardami dążeń,
hierarchiami wartości kształtowanymi i propagowanymi przez nauczycieli, wychowawców, pracowników szkolnych i pozaszkolnych, którzy pracują w instytucjach oświatowych. Ogólnie do uwarunkowań pedagogicznych można zaliczyć
20

Zob. M. Winiarski, Rodzina - szkoła - środowisko lokalne, Warszawa 2000, s. 24.
Zob. S. Moskal, M. Hoły, Środowisko społeczne, system wartości i aspiracje zawodowe młodzieży wiejskiej w Małopolsce, [w:] J. Zagórski, M. Składa (red.), Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej, Lublin 2003, s. 412.
22
Zob. M. Winiarski, Rodzina – szkoła…, dz. cyt., s. 26.
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wszystkie czynniki, które tworzą celowy i świadomy element działalności edukacyjnej23.
Do czynników o charakterze pedagogicznym, które w istotny sposób wpływają
na aspiracje należy pozycja społeczna w nieformalnej strukturze klasy szkolnej. Kontakty, które występują w danej grupie oddziałują na kształtowanie się osobowości
danej jednostki. Także efektywność kształcenia zależy od współpracy, wzajemnej
życzliwości, hierarchii wartości, norm i sądów, które występują w nieformalnej
strukturze klasy. Inicjowanie działań w jej obszarze pozwala uzyskać doświadczenie,
dostarcza satysfakcji, poczucia bezpieczeństwa oraz pozwala danemu uczniowi
kształtować potrzeby i oczekiwania, czyli ogólnie mówiąc aspiracje życiowe. Jednak
mogą zaistnieć odwrotne sytuacje, gdzie wystąpią trudności w nauce, izolacja oraz
brak akceptacji ze strony rówieśników. W tym wypadku klasa zamiast spełniać potrzeby wychowanka, będzie wywoływała u niego różnego rodzaju frustracje. Obszar
klasy można uznawać zarówno jako determinant pedagogiczny uformowany przez
wpływy nauczycieli i uczniów, występujący w procesie dydaktycznowychowawczym, jak również może on warunkować zachowania i rozwój wychowanków. Szczególnie na aspiracje uczniów wpływa styl kierowania nauczyciela (np.
wysoki poziom aspiracji jest związany ze stylem autokratycznym) oraz metody oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych. Do najbardziej oddziałujących metod
należą te, które odnoszą się aktywności osoby i nastawione są na rozwiązywanie
problemów. Poprzez samodzielną pracę uczeń realizuje wiele założonych celów,
które przyczyniają się do spełniania aspiracji24.
Czynnikami, które różnicują aspiracje uczniów są m.in.: typ szkoły (wiejska,
miejska, zawodowa, ogólnokształcąca, gimnazjum) oraz łatwość lud trudność
dostępu (oddalenie szkoły od miejsca zamieszkania, kryteria przyjęcia). Zarówno
aspiracje, jak również motywacja i postawy różnicują się i formują pod wpływem
stylu pracy różnych nauczycieli i wychowawców, poziomu wymagań, jaki stawiany jest uczniom, sposobu oceniania postępów poszczególnych uczniów, a
także osobowości i temperamentu nauczyciela25.
3. Czynniki środowiskowe w aspekcie własnych badań empirycznych
Środowisko społeczne ma istotny wpływ na kształtowanie się aspiracji życiowych młodzieży. Poniżej zostaną przedstawione wpływy różnych osób oraz
czynników w celu wyłonienia kluczowego czynnika w oddziaływaniach środowiska społecznego. Do tego celu posłużą m.in. opinie uczniów wobec przygotowania ich przez szkołę do dalszej edukacji, ich podejście do placówki oświatowej, jaką jest szkoła, osoby oraz czynniki wpływające na wybór dalszej ścieżki,
wzorce młodzieży, metody spędzania wolnego czasu a także osoby i czynniki
23

Zob. T. Lewowicki, Aspiracje dzieci…, dz. cyt., s. 37.
Zob. W. Sikorski, Aspiracje młodzieży uczącej się i ich tło rozwojowe, Opole 1999,
s. 43-46.
25
Zob. T. Lewowicki, Aspiracje dzieci i…, dz. cyt., s.38-39.
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motywujące młodzież do działania. Analiza badań ma na celu określenie czynników uwarunkowań społecznych decyzji młodzieży gimnazjalnej.
Poniższe badania zostały przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety, w jednej ze szkół wiejskich województwa lubelskiego w marcu 2010 roku w
trzech klasach gimnazjalnych (I, II i III).
W odniesieniu do czynników kształtujących aspiracje edukacyjnozawodowe, największy wpływ wywiera środowisko aktualnej szkoły. Stąd pytanie do uczniów odnośnie stopnia przygotowania ich przez szkołę do dalszej edukacji. W poniższej tabeli zostały zobrazowane odpowiedzi uczniów na to pytanie.
Tab.1. Opinie uczniów na temat przygotowania ich przez szkołę do dalszej
edukacji.
Lp. Przygotowanie
do dalszej
edukacji.
1. Bardzo dobre.
2. Dobre.
3. Złe.
4. Bardzo złe.
5. Trudno ocenić.

L

Klasa I
%N=22

2
15
3
1
1

9,09
68,18
13,64
4,55
4,55

L

Klasa II
%N=13

1
9
0
0
3

7,69
69,23
0,00
0,00
23,08

Klasa III
L
%N=21

L

4
13
0
1
3

7
37
3
2
7

19,05
61,90
0,00
4,76
14,29

Ogółem
%N=56
12,50
66,07
5,36
3,57
12,50

N = Liczba ankietowanych uczniów w poszczególnych klasach oraz ogółem.
Wyniki przedstawione w powyższej tabeli ilustrują opinie uczniów w aspekcie przygotowania ich przez szkołę do dalszej edukacji. Zdaniem 66,07% ankietowanej młodzieży szkoła dobrze wypełniła to zadanie, jednak stwierdzenie to
nie jest zdecydowane. Przygotowanie przez szkołę do dalszej edukacji, jako bardzo dobre wyraziło 12,50% ankietowanych gimnazjalistów. Taki sam procent
badanych nie posiada zdania na ten temat. Najmniej liczną grupę stanowią
uczniowie, którzy zdecydowanie sprzeciwiają się stwierdzeniu, iż szkoła przygotowała ich do dalszej edukacji (3,57% ankietowanych). Powyższe opinie ankietowanych pozwoliły zweryfikować informacje zawarte w poniższej tabeli, odzwierciedlające podejście badanych do obowiązku szkolnego.
Tab.2.Stosunek gimnazjalistów do szkoły.
Lp.
1.
2.
3.
4.
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Uczniowie chodzą do szkoły.
Z przymusu.
Zdobyć wiedzę.
Spotkać się z
rówieśnikami.
Rozwijać pasje,
zainteresowania,
itp.

Klasa I
L
%N=22
11
50,00
11
50,00
11
50,00

L
8
3
8

13

4

59,09

Klasa II
%N=13
61,54
23,08
61,54
30,77

Klasa III
L %N=21
18
85,71
8
38,10
9
42,86

Ogółem
L %N=56
37
66,07
22
39,29
28
50,00

4

19

19,05

33,93

N = Liczba ankietowanych uczniów w poszczególnych klasach oraz ogółem.
Uwaga. Ankietowani uczniowie mogli wskazać 3 odpowiedzi. Ilość wskazań
jednego objawu odnosi się w procentach do liczby wszystkich uczniów w klasie.
Zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli nr 2 większość młodzieży traktuje szkołę, jako narzucony obowiązek. Postawę taką przyjmuje 66,07% ankietowanych uczniów. Kolejnymi czynnikami, jakie wyłonili gimnazjaliści jest
możliwość spotkania rówieśników, zdobycie wiedzy oraz rozwijanie swoich
pasji. Za istotny element obowiązku szkolnego, jakim jest możliwość kontaktów
interpersonalnych z rówieśnikami odpowiedzi udzieliło 50,00% ankietowanych.
Zdobycie wiedzy w swoich opiniach zaznaczyło 39,29% uczniów, natomiast
rozwijanie pasji i zainteresowań 33,93% gimnazjalistów. Wyniki, które zostały
uzyskane wskazują, iż uczniowie, zwłaszcza w III klasie gimnazjalnej w przypadku braku obowiązku szkolnego zaprzestaliby edukacji. Istotną rolę odgrywa
również środowisko rówieśnicze, które motywuje uczniów do frekwencji na zajęciach.
Wyniki zamieszone w tab. nr 2 w porównaniu z wcześniejszymi danymi
przedstawionymi za pomocą tab. nr 1 pozwalają stwierdzić, iż znaczna liczba
uczniów ocenia szkołę, jako środowisko, które przygotowuje ich do dalszej edukacji oraz umożliwia kontakty z rówieśnikami i zdobycie wiedzy. Choć większość uczniów stwierdziła, iż chodzi do szkoły z przymusu, jest to opinia charakterystyczne dla tego etapu rozwoju – dorastania. Warto pamiętać o pozostałych
licznych opiniach udzielonych przez ankietowanych.
W dalszej kolejności przedstawione zostaną czynniki, które zdaniem
uczniów wpływają na wybieraną przez nich szkołę. Celem, jest uzyskanie informacji o najważniejszych czynnikach dla młodzieży, podczas wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Zgromadzone dane zostały zilustrowane za pomocą tabeli nr 3.
Tab.31. Czynniki wpływające na wybór szkoły ponadgimnazjalnej przez ankietowanych.
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Czynniki wpływające na wybór
szkoły.
Zainteresowania.
Rówieśnicy.
Odległość od
domu.
Ranking szkoły.
Zawód rodziców.
Zdanie rodziców.
Przyszłe zarobki.
Zapotrzebowanie
rynku pracy.

L

Klasa I
%N=22

L

Klasa II
%N=13

Klasa III
L %N=21

Ogółem
L %N=56

21
3
2

95,45
13,64
9,09

12
0
3

92,31
0,00
23,08

20
1
3

95,24
4,76
14,29

53
4
8

94,64
7,14
14,29

8
1
6
10
3

36,36
4,55
27,27
45,45
13,64

4
1
3
6
2

30,77
7,69
23,08
46,15
15,38

2
3
0
13
9

9,52
14,29
0,00
61,90
42,86

14
5
9
29
14

25,00
8,93
16,07
51,79
25,00
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9.

Zdanie nauczycieli
10. Wyposażenie
szkoły.
11. Media.

1

4,55

0

0,00

1

4,76

2

3,57

0

0,00

1

7,69

1

4,76

2

3,57

0

0,00

0

0,00

2

9,52

2

3,57

N = Liczba ankietowanych uczniów w poszczególnych klasach oraz ogółem.
Uwaga. Ankietowani uczniowie mogli wskazać 3 odpowiedzi. Ilość wskazań
jednego objawu odnosi się w procentach do liczby wszystkich uczniów w klasie.
Czynniki wpływające na młodzież mają istotny wpływ na ich wybór dotyczący wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Ankietowana młodzież, jako elementy
oddziaływujące na wybór ich dalszej ścieżki edukacyjnej w 94,64% wyłoniła
zainteresowania. Kolejnymi warunkującymi elementami zostały uznane: przyszłe
zarobki (51,79%), ranking szkoły (25,00%), zapotrzebowanie rynku pracy
(25,00%), zdanie rodziców (16,07%), odległość od miejsca zamieszkania
(14,29%), zawód rodziców (16,07%), rówieśnicy (7,14%), zdanie nauczycieli
(3,57%), wyposażenie szkoły (3,57%) oraz media (3,57%). Powyższe czynniki
wskazują na to, iż uczniowie swoje zainteresowania, uważają za przodujący
wśród innych czynnik. Natomiast środowisko szkolne, rodzinne i rówieśnicze, w
ich samoocenie nie wpływa na wybór szkoły policealnej. Uwzględniając wyniki
z tab. nr 2 następuje zróżnicowanie zdań. Świadczy o tym fakt, iż jedynie
33,93% uczniów stwierdziło, iż uczęszcza do szkoły, aby rozwijać swoje zainteresowania, zaś, jako istotny element wpływający na decyzje w wyborze przyszłej
szkoły 94,64% uczniów wybrało zainteresowania.
Wyłonione przez gimnazjalistów czynniki, które względem nich warunkują
wybór szkoły ponadgimnazjalnej warto porównać z danymi, które odzwierciedla
tab. nr 4. Wyniki zilustrowane za pomocą tej tabeli odnoszą się do osób mających znaczący wpływ na wybory ankietowanych. Analiza pozwoli na skonfrontowanie danych z tab. nr 3, gdzie środowisko szkolne, rodzinne i rówieśnicze nie
odgrywają znaczącej roli podczas podejmowania decyzji.
Tab.4. Osoby mające według gimnazjalistów największy wpływ na ich decyzje.
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Osoby
wpływające na
decyzje.
Matka.
Ojciec.
Rodzeństwo.
Nauczyciele.
Osoba duchowna.
Media.
Rówieśnicy.

Klasa I
L
%N=22

Klasa II
L
%N=13

Klasa III
L
%N=21

Ogółem
L
%N=56

17
16
4
6
3

77,27
72,73
18,18
27,27
13,64

8
10
2
0
0

61,54
76,92
15,38
0,00
0,00

15
14
4
1
2

71,43
66,67
19,05
4,76
9,52

40
40
10
7
5

71,43
71,43
17,86
12,50
8,93

1
3

4,55
13,64

1
3

7,69
23,08

0
8

0,00
38,10

2
14

3,57
25,00

8.
9.
10.
11.

Przyjaciele.
Babcia.
Wujek.
Partner.

2
0
0
0

9,09
0,00
0,00
0,00

0
1
1
0

0,00
7,69
7,69
0,00

0
0
0
1

0,00
0,00
0,00
4,76

2
1
1
1

3,57
1,79
1,79
1,79

N = Liczba ankietowanych uczniów w poszczególnych klasach oraz ogółem.
Uwaga. Ankietowani uczniowie mogli wskazać 3 odpowiedzi. Ilość wskazań
jednego objawu odnosi się w procentach do liczby wszystkich uczniów w klasie.
Dane przedstawione w tab. nr 4 ukazują, iż największy wpływ na gimnazjalistów ma matka i ojciec. Odpowiedzi takiej udzieliło 40 osób, co stanowi 71,43%
badanych uczniów. Za osoby, których oddziaływania są istotne przy podejmowaniu decyzji młodzież uznała również: rówieśników (25,00%), rodzeństwo
(17,86%), oraz nauczycieli (12,50). Natomiast nieliczni uczniowie uznali, że
wpływają na nich: osoby duchowne, media, przyjaciele, babcia, partner oraz
wujek.
Według powyższych danych za najbardziej oddziaływujące można uznać
środowisko rodzinne, oraz rówieśnicze. Wyniki zawarte w tab. nr 4 różnicują się
od poprzednio zanalizowanych, które ilustruje tab. nr 3. W jednym stwierdzeniu
uczniowie uważają, że rodzice wpływają na wybór szkoły ponadgimnazjalnej
jedynie w opinii 16,07% osób, zaś w przypadku oddziaływań na decyzje wpływ
rodziców odczuwa 71,43% badanych gimnazjalistów. Rozwiązaniem tej sytuacji
może być sytuacja, gdzie rodzice sami pozwalają zadecydować dziecku o wyborze szkoły, bądź dana osoba chce w ten sposób wyrazić bunt i ukazać, że dla niej
najważniejsze są zainteresowania. Nie mniej jednak zdaniem młodzieży, w podejmowaniu decyzji kluczowy jest wpływ rodziców. Jest to niezmiernie istotne,
gdyż środowisko rodzinne jest środowiskiem pierwotnym, które oddziałuje na
dziecko od najmłodszych lat, wpływając na decyzje, plany, a także aspiracje
młodych ludzi. Będąc świadomym, iż młodzież przypisuje ogromny wpływ zarówno matce jak i ojcu, warto przyjrzeć się czy w opinii uczniów motywują ich
do podejmowania i realizacji działań w celu osiągnięcia aspiracji życiowych
Tab.5. Czynniki motywujące do osiągniecia aspiracji gimnazjalistów.
Lp. Osoby/elementy motywujące.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rodzice.
Rówieśnicy.
Nauczyciele.
Chęć zdobycia wiedzy.
Pieniądze.
Prestiż społeczny.
Media.
Wiara.
Przyjaciele.
Babcia.

Klasa I
L %N=22
20 90,91
6 27,27
8 36,36
8 36,36
2
9,09
1
4,55
0
0,00
4 18,18
1
4,55
1
4,55

Klasa II
Klasa III
L %N=13 L %N=21
9 69,23 14 66,67
6 46,15 7 33,33
2 15,38 3 14,29
0 0,00
3 14,29
2 15,38 14 66,67
0 0,00
1
4,76
2 15,38 2
9,52
1 7,69
1
4,76
0 0,00
0
0,00
0 0,00
0
0,00

Ogółem
L %N=56
43 76,79
19 33,93
13 23,21
11 19,64
18 32,14
2
3,57
4
7,14
6 10,71
1
1,79
1
1,79
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N = Liczba ankietowanych uczniów w poszczególnych klasach oraz ogółem.
Uwaga. Ankietowani uczniowie mogli wskazać 3 odpowiedzi. Ilość wskazań
jednego objawu odnosi się w procentach do liczby wszystkich uczniów w klasie.
Zilustrowane dane w tab. nr 5 pokazują, iż do działania najbardziej motywują
rodzice. Jako istotny czynnik, rodzice zostali określeni przez 76,79% ankietowanych uczniów. W dalszej kolejności zdaniem uczniów do działania motywują:
rówieśnicy (33,93%), pieniądze (32,14%), nauczyciele (23,21%), chęć zdobycia
wiedzy (19,64%), wiara (10,71%) oraz media (7,14%). Spośród badanych
uczniów, jako motywujące ich osoby została wymieniona również babcia oraz
przyjaciel. Natomiast, jako wartość dostrzeżony został prestiż społeczny.
Najistotniejszą motywacją do osiągania aspiracji życiowych posiadają jednak
rodzice. Rola ta może być związana z wpływem, jaki wywierają (tab. nr 4) na
decyzje młodzieży. Istotnym środowiskiem inspirującym do działania jest również grupa rówieśnicza oraz środowisko szkolne. Młodzi ludzi szukają oparcia,
pomocy wśród rówieśników, z którymi spotykają się, na co dzień, dzielą smutki i
radości. Dlatego zdanie kolegi czy koleżanki ma wpływ nie tylko ze względu na
ten sam wiek, ale również na miejsce, jakie dana osoba zajmuje w klasie. W środowisku szkolnym nie tylko rówieśnicy motywują, ale również i nauczyciele.
Uczniowie mogą być motywowani przez nauczycieli czy pedagogów zarówno w
aspekcie poprawy ocen, jak również rozwijania ambicji, wiedzy i podejmowania
wyzwań. Uczniowie mogą posiadać również automotywację, która skłania ich do
podejmowania nowych wyzwań, zdobywania nowej wiedzy, zdobycia prestiżu
społecznego, a także środków materialnych. Do samomotywacji może przyczyniać się również wiara uczniów, która umożliwia im przetrwanie w trudnych
chwilach, a także daje nadzieje i siłę w pokonywaniu trudności i przeszkód.
Wiedząc, iż uczniowie są motywowani w największym stopniu przez rodziców bądź rówieśników, poniżej zostaną przedstawione sposoby wykorzystywania czasu wolnego przez ankietowanych. Pozwoli to na uzyskanie informacji czy
czynniki motywujące uczniów mają wpływ na spędzanie przez nich czasu wolnego. Dane dotyczące tego zagadnienia zostały zobrazowane za pomocą poniższej tabeli.
Tab.6. Sposoby wykorzystywania wolnego czasu przez młodzież gimnazjalną.
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
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Sposoby wykorzystania wolnego czasu.
Spotkania z przyjaciółmi.
Spacery.
Nauka.
Poszerzania
zainteresowań.
Dodatkowe zaję-

L

Klasa I
%N=22

L

Klasa II
%N=13

Klasa III
L %N=21

Ogółem
L %N=56

18

81,82

8

61,54

15

71,43

41

73,21

4
4
6

18,18
18,18
27,27

6
1
3

46,15
7,69
23,08

5
4
5

23,81
19,05
23,81

15
9
14

26,79
16,07
25,00

5

22,73

0

0,00

2

9,52

7

12,50

cia.
Oglądanie telewizji.
7. Pomoc rodzicom.
8. Gry.
9. Spanie.
10. Z partnerem.
6.

5

22,73

7

53,85

14

66,67

26

46,43

15
1
1
0

68,18
4,55
4,55
0,00

3
2
0
0

23,08
15,38
0,00
0,00

7
0
0
1

33,33
0,00
0,00
4,76

25
1
1
1

44,64
1,79
1,79
1,79

N = Liczba ankietowanych uczniów w poszczególnych klasach oraz ogółem.
Uwaga. Ankietowani uczniowie mogli wskazać 3 odpowiedzi. Ilość wskazań
jednego objawu odnosi się w procentach do liczby wszystkich uczniów w klasie.
Zgodnie z danymi zawartymi w powyższej tabeli 73,21% ankietowanych
uczniów wolne chwile spędza na spotkaniach z przyjaciółmi. Kolejnymi typowanymi przez młodzież sytuacjami zajmującymi wolny czas są: oglądanie telewizji
(46,43%), pomoc rodzicom (44,64%), spacery (26,79%), poszerzanie zainteresowań (25,00%), nauka (16,07%), dodatkowe zajęcia (12,50%) oraz spanie, gry i
spotkania z partnerem. Przedstawione dane ukazują, iż młodzież najwięcej czasu
spędza na spotkaniach z przyjaciółmi, zaś w dalszej kolejności przed telewizorem lub na pomocy rodzicom. Istotna jest tu motywacja rodziców (tab. nr 5),
którzy powinni ograniczać nadmierne oglądanie telewizji na rzecz pomocy im w
pracach domowych. Ankietowana młodzież gimnazjalna w dużej części jest
przyzwyczajona bądź zmuszona do pomocy w gospodarstwie domowym, gdyż
związane jest to ze specyficznymi zajęciami mieszkańców wsi, zwłaszcza, gdy
dana rodzina posiada własne gospodarstwo rolne.
Z powyższej analizy danych mających na celu określenie oddziaływania
czynników środowiskowych na aspiracje plany, decyzje, marzenia, czyli aspiracje życiowe, wyróżnione zostało środowisko rodzinne. Potwierdzają to w dużej
mierze dane wykazujące, iż przede wszystkim rodzice motywują uczniów do
działania, wpływają na podejmowane decyzje oraz wdrażają do pomocy w czynnościach domowych. Ważnym środowiskiem jest również placówka szkolna.
Młodzi ludzie spotykają się w niej z rówieśnikami, których wpływ jest znaczący,
w szczególności w aspektach wyboru szkoły ponadgimnazjalnej oraz pozyskiwania informacji na ten temat. Każdy uczeń chce znaleźć swoje miejsce w danej
grupie w klasie oraz szkole, dlatego zdanie kolegów i koleżanek jest dla nich
istotne. Warto zaznaczyć, iż młodzi ludzie w 73,21% czasu wolnego spędzają
wśród przyjaciół, co podkreśla ich rolę w życiu danej jednostki.
W środowisku szkolnym ważną funkcję spełniają również nauczyciele. To
oni udzielają informacji o możliwych do obrania ścieżkach edukacyjnych, zawodowych, edukacyjno-zawodowych, przekazują wiedzę, a także wpływają na podejmowane decyzje. Szkoła powinna swoją ofertą bardziej zainteresować i motywować uczniów, gdyż 66,07% badanych ankietowanych stwierdziło, iż obowiązek szkolny spełniają z przymusu. Mimo to szkoła gimnazjalna zdaniem
78,57% ankietowanych przygotowała ich do podjęcia dalszej edukacji. Warto
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jednak podejmować dalsze działania w celu zwiększenia liczby osób pozytywnie
opiniujących zadania realizowane przez szkołę oraz zwiększać jej oddziaływanie
na rozwój zainteresowań uczniów, które pełnią decydującą rolę w wyborze dalszej edukacji.
Konkludując, analiza badań pozwoliła wyłonić, jako główne czynniki środowiskowe wpływ środowiska rodzinnego, szkolnego oraz grupy rówieśniczej,
jako znaczące w kreowaniu aspiracji życiowych uczniów gimnazjum.
Podsumowanie
Uzyskane poprzez własne badania empiryczne wyniki bez wątpienia najistotniejszą rolę w życiu młodzieży pełni rodzina. Rola tej podstawowej grupy
społecznej oddziałuje na wszystkie sfery i pola działania młodej osoby oraz stanowi czynnik warunkujący podejmowane decyzje. Rodzice powinni być wspierani szczególnie przez środowisko szkolne. Ważne jest, aby te dwa główne środowiska mogły kontrolować wpływ grupy rówieśniczej na daną osobę, ponieważ
negatywny wpływ może zasadniczo zdeformować lub zniszczyć jej aspiracje
życiowe.
W odniesieniu do gimnazjalistów, którzy nie posiadają skonkretyzowanych
aspiracji życiowych szkoła powinna zorganizować zajęcia z doradcą zawodowym. W ramach ich programu uczniowie potrafiliby określić samych siebie, zaś
rodzice poznaliby możliwości swoich dzieci. Spotkania takie ukazałyby również
młodzieży propozycje dalszej ścieżki edukacyjnej, zawodowej, bądź edukacyjnozawodowej.
Podsumowując, można stwierdzić, iż aspiracje życiowe gimnazjalistów charakteryzują się wieloma aspektami, których nie sposób ująć w przeprowadzeniu
badań w jednym środowisku i na jednej grupie. Konieczne jest zbadanie tego
zagadnienia w zróżnicowanych środowiskach wychowawczych, zarówno wiejskich, jak i miejskich. Kluczowe jest to, bowiem szkoła gimnazjalna jest pomostem między okresem dzieciństwa a dorosłością. Aspiracje życiowe budowane w
tym okresie, powinny uwzględniać zachodzące u młodzieży zmiany fizyczne i
psychiczne, aby miała możliwość efektywnego określenia swojej najbliższej
przyszłości.
Streszczenie
Niniejsze opracowanie dotyczy środowiska społecznego, jako czynnika formującego aspiracje życiowe młodzieży gimnazjalnej. Analiza teoretyczna zagadnienia charakteryzuje podstawowe uwarunkowania środowiskowe oddziałujące
na gimnazjalistów. Scharakteryzowana została zarówno rola rodziny, która w
największym stopniu oddziałuje na decyzje młodzieży gimnazjalnej, jak również
specyfika środowiska szkolnego, grupy rówieśniczej czy środowiska lokalnego.
W dalszej części opracowania przedstawione zostały wyniki własnych badań
empirycznych przeprowadzonych w 2010 roku wśród młodzieży gimnazjalnej w
jednej ze szkół województwa lubelskiego. Uzyskane od ankietowanych informa-
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cje pozwalają: określić stosunek młodzieży do szkoły, wyłonić osoby znaczące, a
także wyróżnić czynniki i osoby motywujące ankietowanych do realizacji własnych aspiracji życiowych.
Summary
Environmental factors as an element forming life aspirations of middle
school youth.
Following elaboration is about social environment as a factor forming life
aspirations of middle school youth. Theoretical analysis of the topic characterizes
primary environmental conditions affecting middle school youth.
The role of the family was characterized, which influences the decisions
made by middle school youth, as well as school environment, peer group and
local environment specificity. The results of own empirical research made in year
2010 among middle school youth in one of the schools in Lublin voivodeship are
presented in the later part of the elaboration. Information obtained from
respondents allow to: define the youth attitude to school, emerge the significant
people and distinguish factors and people that motivate respondents to realization
of their own life aspirations.
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Natalia Gryń (URz)
„Krzyczące usta” – program ideowy kontestacji „Punk’ 77”
1. Idea rockowego protest songu
Słowo i jego rola w manifestach ruchów kontrkulturowych była zawsze niezwykle istotne. Hasła poszczególnych grup stanowiły główny motor działania
subkultur. Szczególnie ważna w tej kwestii była muzyka, z którą młodzi ludzie
silnie się utożsamiali. W latach 70-tych, gdy prym wiodła szeroko pojęta muzyka
rockowa, głównie zaś hard, glam i punk rock, była ona środkiem do wyrażenia
własnej tożsamości. Rock stał się językiem kontrkultury, głównym motorem i
stymulatorem jej działania.
Muzyka rockowa będąc jednym z rodzajów muzyki popularnej, wykształciła
specyficzne cechy, czyniące ją zjawiskiem odrębnym i niezwykłym. Rock zespalała ze sobą ideę określonego tekstu muzycznego i jego przesłania. Zawarta w
utworach ideologia stała się przyczyną integrowania ze sobą dużej liczby ludzi,
co z kolei przekłada się na powstanie wielu odrębnych subkultur muzycznych,
wyrażających swoją przynależność na koncertach. Czynniki takie, jak sfera melodyczna i tekstowa utworu, koncert i poszczególne subkultury składają się na
kompletny obraz kultury rockowej.
Analizując główne składowe rocka wielu badaczy wymienia warstwę muzyczną, tekstową i wykonawczą jako elementy wyróżniające go z szeroko pojętego terminu współczesnej muzyki popularnej. Pierwsza z wymienionych sfer
jest tą najbardziej podstawową, to na niej nadbudowane są pozostałe elementy,
takie jak tekst i przesłanie, co połączone razem zostaje przekazane odbiorcom w
formie koncertu. Elementy te wyróżniają muzykę rockową dlatego, że ich pełne
zaistnienie razem i zintegrowanie, umożliwia kompletny odbiór dzieła przez
słuchaczy.
Cechą rockowego przekazu tekstowego jest to, że jego język odpowiada językowi młodzieżowemu. W tekstach rockowych operuje się sformułowaniami
gwarowymi i żargonowymi, co służy jak największej autentyczności i zrozumieniu, tworząc „łączność pokoleniową”. Rock obok funkcji estetycznej, pełni także
ważną funkcję społeczną, co polega na tym, że artysta zbliżony wiekiem do swoich słuchaczy, przekazując własne emocje, przekazuje w utworze przeżycia bliskie także samym odbiorcom. Kolejną cechą wyróżniającą utwory rockowe jest
to, iż poruszają różnorodną tematykę, będącą tematem tabu lub budzącą kontrowersje1. W rockowym przekazie poruszane są wszystkie tematy istotne dla wykonawcy w danym momencie jego życia. Mogą to być problemy egzystencjalne,
1

M. Garztecki, Rock. Od Presleya do Santany, Kraków 1978, s. 82-83, Literatura i
kultura popularna. Słownik literatury popularnej, T. Żabski (red.), t. 4, Wrocław 1994, s.
142-144 (hasło: Rockowy tekst).
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ważne dla całego społeczeństwa, dotyczące głębokich przemyśleń i refleksji, ale
także tematy, dotyczące spraw banalnych i typowo rozrywkowych2. Pogoń za
kontrkulturowością i autentycznością w rocku objawia się w najbardziej zrozumiałym przekazie, jasnym dla jego odbiorców. Cechy te odróżniają muzykę rockową od pozostałych nurtów muzyki popularnej, stanowiąc jednocześnie zapożyczenie ideologii rocka z modernizmu i awangardy3. W konstrukcji utworu rockowego ważne jest również to, aby tekst odpowiadał stylistycznie i kompozycyjnie linii melodycznej. Słowa utworu muszą w odpowiedni sposób podlegać ekspresji wyrażanej przez wokalistę i dobrze wkomponowywać się w całą strukturę
utworu. Czynnik ten odróżnia tekst rockowy od tekstów literackich, gdyż bez
odpowiedniego podkładu muzycznego słowa nie mają tak wielkiej mocy i tracą
wiele ze swojego przekazu4. Słowo ma duże znaczenie w kreowaniu ludzkich
wyobrażeń, jego siła szczególnie ważna jest także w przekazie muzycznym,
zwłaszcza w kompozycji rockowej, gdzie połączenie odpowiednio dobranych
haseł i słów daje efekt ważnego przekazu, wpływającego na publiczność i oddziałującego na jej emocje.
Konstrukcja tekstowa utworu rockowego składa się z ustalonego schematu.
Odpowiednie poprowadzenie tekstu ma w utworze za zadanie ujawnić najważniejsze hasła, symbole i ideologiczny sens. Dzięki temu odbiorcy mogą szybciej
utożsamić się z daną grupą muzyczną, identyfikując się z przedstawianymi przez
nią postulatami. Wojciech Siwak w Estetyce rocka odwołuje się do definicji hasła, sformułowanej przez Oliviera Reboul’a, która podaje, że „hasło – wyrażenie
wspólnego postanowienia – to również krótka pobudzająca do reakcji formuła,
często anonimowa i skierowana do mas, także ona może być polemiczna. (…)
cztery podstawowe rodzaje haseł to hasło taktyczne, zmuszające do działania
(…) hasło strategiczne, nawołujące do osiągnięcia celu, (…) hasło ideologiczne,
wyrażające stałe cele lansującego je ruchu, (…) hasło o wymowie emocjonalnej,
wyraża życzenie, nadzieję, dodaje otuchy”5. Rockowe hasła zawarte w tekstach
posiadają wymowę emocjonalną, ale także ideologiczną. Teksty rockowe propagują postawę artysty jako bohatera romantycznego, głoszącego hasła miłości,
wolności i chęci zmiany rzeczywistości, która miałaby nastąpić dzięki konkretnym działaniom społeczeństwa. Jest to wizja młodzieńczego poszukiwania ideałów i odnajdowania własnej drogi w świecie. Rockowy tekst przedstawia określony system wartości. Wykonawcy opowiadają się za takimi wartościami, jak
miłość, dobro, prawda i wolność, jednocześnie często w nie wątpiąc. Propagując
te wartości, poddają w wątpliwość prawidłowe ich funkcjonowanie we współczesnym świecie, wyrażając lęki i obawy człowieka zagubionego w zwykłym życiu.
2

T. Smołka, Inwazja decybeli, czyli muzyka rockowa i okolice, Tychy 2003, s. 60.
M. Rychlewski, Rewolucja rocka. Semiotyczne wymiary elektronicznej ekstazy,
Gdańsk 2011, s. 9-10.
4
Idem, O wielokodowości rocka, [w:] A po co nam rock. Między duszą a ciałem, W. J.
Burszta, M. Rychlewski (red.), Warszawa 2003, s. 69.
5
Cyt. za W. Siwak, Estetyka rocka, Warszawa 1993, s. 58.
3
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Zwątpienie we współczesny system wartości charakteryzuje głównie ludzi młodych, stąd odwoływanie się rockmanów do chęci ich obrony i próba uwrażliwiania ludzi poprzez muzykę i odpowiedni tekst. W rockowym tekście istotne jest
ponadto także to, że płynąca z niego krytyka zastanego porządku świata nie pociąga za sobą przedstawienia konkretnego obrazu alternatywnej rzeczywistości.
Tekst skupia się w tym wypadku na symbolach i hasłowości, najważniejszej cesze rockowego przekazu, najbardziej czytelnej w procesie komunikacji muzycznej, konstruując tym samym system znaczeń rozpoznawalny dla społeczności,
identyfikującej się z tym za pomocą odpowiednich gestów czy znaków, manifestowanych między innymi w sposobie ubierania się6. Wojciech Siwak podkreślając nadrzędną cechę tekstu rockowego, jaką jest hasłowość, wymienia najważniejsze hasła wspólne dla wszystkich przekazów rockowych, zaliczając do nich
pragnienia wolności, uczucia, prawdy, akceptacji i uczestnictwa w życiu społecznym oraz bezpieczeństwa i stabilizacji społecznej7.
Rockowe hasła zawarte w tekstach piosenek to zazwyczaj te o wymowie
emocjonalnej, ale także ideologiczne, wyrażane przez dane ruchy subkulturowe.
Na typowo rockowy tekst składają się elementy, charakterystyczne wyłączanie
dla niego. Pierwszym z nich jest to, że reprezentuje on procesy powstające w
świadomości ludzi, żyjących w społeczeństwie, jednak przedstawia to w sposób
subiektywny, a odnosi się to do takich haseł jak pragnienie akceptacji, bezpieczeństwa czy wolności. Rock przekazuje w tekstach pragnienia wolności postaw,
nie tylko dla młodzieży, ale te powszechnie pożądane przez ludzi. Należy także
zauważyć, że muzyka rockowa nigdy tak naprawdę nie głosiła konkretnej ideologii, inaczej mówiąc, nie torowała konkretnych postaw i działań, jakie mieliby
podejmować jej odbiorcy. Rock odwołując się do konkretnej rzeczywistości pokazuje subiektywne wobec niej odczucia twórcy, z którymi może utożsamić się
odbiorca i dopiero wtedy wpłynąć w jakiś sposób na jego postawę, zachowanie i
wyznawane wartości.
Analizując teksty rockowe i przesłanie zawarte w nich na przestrzeni lat,
kiedy rock się kształtował, należy zauważyć, że jego wyjątkowość polega przede
wszystkim na konieczności współistnienia ze sobą sfer, takich jak warstwa muzyczno – dźwiękowa, słowno – tekstowa, ikoniczno – okładkowa, i ikoniczno –
sceniczna, które połączone tworzą system znaków, którym posługują się wykonawcy rocka i jego odbiorcy .
Podsumowując analizę działania tekstu w przekazie rockowym, należy jeszcze raz podkreślić jego silne zintegrowanie z warstwą muzyczną i wykonawczą.
Pełne i owocne oddziaływanie rockowego przesłania zawartego w tekście utworu
możliwe jest tylko dzięki połączeniu go z muzyką, ale także odpowiednim zaprezentowaniem materiału na płycie, chodzi tutaj także o samą okładkę, później
także teledysk, by w końcu zaprezentować go na koncercie. Rock stanowi od
6
7

Ibidem, s. 77-79.
Ibidem, s. 59-76.
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zawsze, niezależnie od epoki i dominujących nurtów, narzędzie dla młodych
ludzi do okazywania buntu przeciwko systemowi. Jak zauważa Zbyszko Melosik
jest to ich „reakcja na uregulowany świat dorosłych i jego zasady (jego nudę!)”.
Muzyka rockowa ma na celu przede wszystkim umożliwienie młodym ludziom
odnalezienie własnej tożsamości w świecie, który jest dla nich niezrozumiały i
przeciwko któremu się buntują. Już od początków działalności ruchu hippisowskiego, potem przez nurt progresywny i hardrockowy, aż do punk rocka wyraźnie
widać, jak muzyka rockowa kształtowała młodych ludzi oraz jak ewoluował rockowy tekst. Na początku nieco banalny i łagodny, odwoływał się do dość prostej
tematyki miłosnej, codziennych przyjemności i uciech życia. Potem z kolei, wraz
z twórczością takich zespołów, jak The Cream, The Beatles, The Rolling Stones,
The Who, The Doors, wokalistów, jak Jimi Hendrix i Janis Joplin, konwencja
tekstu rockowego ulegała znacznej zmianie, nawiązując do odczuć młodego społeczeństwa, identyfikując się z nim i poruszając coraz to głębszą tematykę polityczną i obyczajową. Warto również wspomnieć o tym, że wiele tekstów rockowych, tworzonych między innymi przez Jima Morrisona, Johna Lennona czy
Boba Dylana to wyraz prawdziwego kunsztu artystycznego, prawdziwej rockowej poetyki8. Tekst funkcjonujący w utworze muzycznym w kompozycjach rockowych zajmuje szczególne miejsce, zestawiony z muzyką staje się jasnym przekazem, ukierunkowującym słuchaczy. Warstwa muzyczna i słowna utworu rockowego staje się całkowicie uformowaną dopiero wtedy, gdy zostanie odpowiednio zaprezentowana, chodzi tu o sferę wykonawczą, koncert grany na żywo, który stanowi dopełnienie rockowej stylistyki.
Lata 1976 – 1977 jako okres rozwoju i dominacji muzyki punkowej to także
czas powrotu na nowo do tworzenia tekstu rockowego w koncepcji haseł, prowokacji i jak najprostszego wyrazu. Punk, podobnie jak wcześniej ruch hippisowski,
opierał swoje działania na jak najprostszym przekazie, odrzucając artyzm. Wulgarność, dosłowność prowokacja i nihilizm to główne cechy, jakie odnieść można do motywów poruszanych w tekstach punkowych9. Zarówno dla muzyków
komponujących w konwencji punkowej, jak i odbiorców związanych z ruchem
kontrkulturowym lat 60., tekst utworu stanowił najważniejszy element kompozycyjny, za pomocą którego mogli przekazywać ideologiczne hasła. Twórcy utworów punkowych dążyli do jak najprostszej konstrukcji muzycznej piosenek, by w
ten sposób w maksymalny sposób przekazać warstwę tekstową utworu, w której
zawarta była koncepcja ideologiczna tego ruchu muzycznego 10. Aspekt ten pociągał za sobą także zmianę w wyrazie koncertu punkowego. Zgodnie z charakterem nurtu formuła koncertu musiała zostać jak najbardziej uproszczona, by nie
odbierać wyższości przekazowi tekstowemu. Artyści znowu powrócili do grania
w klubach, nie skupiając się na widowiskowych efektach, ograniczając zabiegi
8

W. Siwak, op. cit., s. 58.
M. Rychlewski, Rewolucja…, s. 43.
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Literatura i kultura popularna. Słownik…, s. 142-144.
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sceniczne do zastosowania jedynie odpowiedniego oświetlenia. Miało to służyć
przede wszystkim temu, aby umożliwić jak najbardziej bezpośredni kontakt muzyków ze słuchaczami.
2. Głośny manifest kontrkultury „Punk’ 77”
Początki muzyki punkowej sięgają amerykańskiej sceny muzycznej lat 19721975, okresu tzw. proto-punku z takimi reprezentantami, jak The Ramones, New
York Dolls czy The Dictators. W Wielkiej Brytanii punk rozprzestrzenił się w
latach 1976 – 1977 za sprawą zespołu Sex Pistols. Na rozwój pierwszej fali brytyjskiego punku, tzw. „punk’77” wpływ miała amerykańska grupa punkowa The
Ramones, odbywająca w tamtym czasie trasę koncertową w Wielkiej Brytanii.
Nowo powstałe zespoły brytyjskie, jak Sex Pistols, The Clash, The Damned, The
Buzzcocks czy The Strangles pod wpływem twórczości The Ramones zaczęły
komponować własne utwory. Punk rock wykrystalizował się ostatecznie w latach
1977 – 1978, stając się popularny na całym świecie, młodzież doceniała go za
nowe podejście do kwestii melodycznej i tekstowej utworu, negując założenia
poprzedzających muzykę punkową gatunków, takich jak hard, glam czy rock
progresywny. Młodzież zmęczona pompatyczną stylistyką rocka progresywnego
i kiczowatością glam rocka poszukiwała nowych źródeł ekspresji. Trudna sytuacja życiowa ówczesnej młodzieży żyjącej w Wielkiej Brytanii, brak zadowolenia z systemu politycznego, społecznego i kulturalnego stały się czynnikiem
sprawczym na drodze do wyłonienia się tego ruchu kontrkulturowego, który do
dziś funkcjonuje wśród ludzi młodych.
Subkultura punkowa lat 70 – tych wywodząca się z najmniej zamożnych
część Londynu, reprezentowała ludzi najbiedniejszych, bezrobotnych, nie widzących szans na lepszą przyszłość. Punkowcy, dostrzegając pogłębiający się kryzys
ekonomiczny i gospodarczy kraju, przestali wierzyć w jakiekolwiek możliwości
naprawy sytuacji, stąd ich sprzeciw wobec tradycji, instytucji społecznych, politycznych. Charakterystyczne punkowe hasła, jak „No Future”, czy „Anarchy”
symbolizowały podejście tej kontrkultury nie tylko do zastanej przez nią rzeczywistości, ale także do przyszłości. Subkultura punkowa negując wszelkie elementy otaczającego ją świata, nie proponowała nowego ładu, kierowała się całkowitym brakiem wiary w możliwość poprawy, nawołując do destrukcji i uciekania
się do przyjemności. Punkowy ruch kontrkulturowy charakteryzowały prowokacyjne zachowania wykonawców, podobnie jak fanów. Punk rock opowiadał się
za nieograniczoną wolnością, negował ówczesny system wartości, norm i zachowań. Co więcej, punkowa subkultura nawoływała do czerpania satysfakcji z
przyjemności, czyli hedonizmu, pociągając tym za sobą rzeszę młodych ludzi
buntujących się przeciwko zastanej przez nich rzeczywistości. Młodzież nie zastanawiała się nad własną przyszłością, co więcej, wyrażała wobec niej zwątpienie i kompletny brak wiary w możliwość poprawy warunków życia.
Punkowy język i moc słowa najsilniej przekazywana była w tekstach utworów i na koncertach, stanowiących najważniejszy punkt dla wyrażenia przyna-
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leżności, ideologicznych haseł i manifestu członków subkultury punkowej. Punkowy przekaz tekstowy charakteryzowała wulgarność, dosłowność prowokacja i
nihilizm. Co więcej, ruch punkowy przyniósł zmianę postrzegania koncertu rockowego lat 70-tych. Punkowy koncert stanowił prostą i nieskomplikowaną formę, daleką od wielkoformatowych widowisk zespołów progresywnych. Miało to
na celu wysunięcie na plan pierwszy przekazu słownego, stanowiącego sedno
koncertu. Koncerty punkowe charakteryzowała agresja, wulgarność i destrukcja
zarówno ze strony wykonawców, jak i fanów.
Punk to zjawisko niezwykłe, dlatego, że będąc typowym ruchem kontrkulturowym nie zaproponował nowego porządku i własnej wizji przyszłości, jak miało
to miejsce w przypadku subkultury hippisów. Co więcej, pejoratywnie odnosił
się do przeszłości, negując zastany system wartości i tradycję. Punkowcy opowiadali się za hasłami nihilizmu, zasadą sex and violence, dążąc do antyestetycznej stylistyki. Dzięki temu punk szybko został zauważony, a jego idea została
podchwycona przez media, które zainteresowane nowym ruchem szybko zaczęły
propagować jego idee, zabierając mu tym samym autentyczność. Funkcjonowanie subkultury punkowej, choć krótkotrwałej w postaci zwartego ruchu, stanowi
dziś przykład silnie oddziałującej kontrkultury, a punk traktować należy jako
specyficzny przykład ruchu kontestacyjnego.
Pierwsza fala brytyjskiej muzyki punkowej stanowiła istotny okres w procesie kształtowania się muzyki rockowej. Pobudki jej członków wydają się być jak
najbardziej prawdziwymi. Posiadając wiedzę o sytuacji panującej w ówczesnych
czasach w Wielkiej Brytanii nie powinna dziwić taka postawa młodzieży buntującej się przeciwko systemowi i poszukującej nowej drogi dla własnego życia. O
ile jednak początki ruchu są jak najbardziej autentyczne, jego dalsze losy kwestię
autentyczności coraz bardziej zaburzają. Warto zastanowić się, jak należy zatem
traktować pionierską w Wielkiej Brytanii grupę Sex Pistols, której kreatorem i
głównym sprawcą był Malcom McLaren, nowojorski menedżer grupy The New
York Dolls, który wraz z Vivienne Westwood, znaną projektantką, zapragnął
wstrząsnąć brytyjskim społeczeństwem wprowadzając na rynek muzyczny wykreowaną przez siebie grupę. Jak mówił: „Uważałem, że ludzi można potraktować jak materiał. Sex Pistols byli moim dziełem sztuki”11. W obliczu takiej wypowiedzi menedżera zespołu warto zastanowić się nad autentycznością grupy,
która szybko stała się towarem przemysłu muzycznego, pochłoniętą przez przemysł rozrywkowy i media, a co za tym idzie także nad autentycznością całego
ówczesnego ruchu punkowego. O ile można mówić o prawdziwej fali niespotykanego dotąd buntu młodzieży, o tyle kwestia prawdziwej wiary we własne przekonania i posiadania wyraźnej ideologii nieco umyka. Na podstawie wypowiedzi
muzyków z zespołu Sex Pistols można dojść do przekonania, iż nie byli oni do
końca świadomi tego, do czego odwoływali się w swojej twórczości. Jak wielo11

Sex Pistols: Wściekłość i brud, reż. Julien Temple, prod. USA, Wielka Brytania
2000, http://www.youtube.com/watch?v=zwkH6Leyeu4, (dostęp: 15.02.2014).
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krotnie podkreślał Johnny Rotten, wokalista zespołu, grupa nie kierowała się
ustalonymi schematami, jak sam powiedział: „Wypowiedzieliśmy wojnę Anglii.
Zupełnie niechcący”12. Sex Pistols jako produkt wykreowany przez duet McLarena i Westwood, szybko wchłonięty przez przemysł muzyczny, kwestie konfliktów między muzykami i ich konflikty z wytwórniami muzycznymi, dodatkowo
występy grupy utożsamiającej się z najbiedniejszymi warstwami nie w tychże
dzielnicach Londynu, ale w uczelnianych klubach, wskazują na pewnego rodzaju
paradoksalny obraz tego ruchu kontrkulturowego i brak jego autentyczności.
Wydaje się, że hasłowe ideały punkowej subkultury nie do końca miały przełożenie na realne działania jej członków, zbuntowanych przeciwko wszystkiemu,
co ich otaczało, nie potrafiącymi stworzyć własnej wizji rzeczywistości.
Należy w tym miejscu wspomnieć o tzw. ruchu Straight Edge (sXe), który
wyłonił się na przełomie lat 70-tych i 80-tych w USA, będącym odpowiedzią na
puste jego zdaniem hasła punkowej kontrkultury. Ruch ten pozostając w konwencji punkowej kontestacji wobec systemu, polityki i tradycji, chciał nadać
punkowemu wyrazowi zupełnie inny charakter niż dotąd. Członkowie sXe kierowali się trzema głównymi hasłami: nie piję, nie palę, nie biorę narkotyków. Ich
filozofia opierała się na życiu w zgodzie ze środowiskiem, dbaniem o własne
ciało i duszę. Podejmowali oni zatem próbę przejścia przez życie w zgodzie z
własnym ja, bez uciekania się do używek wspomagających, kierowali się ideą
trzeźwego kroczenia przez życie i tworzenia odpowiedniego poczucia własnej
wartości13.
Punkowa subkultura opowiadała się za istotną rolą słów w przekazie rockowym, a w słowie widziała środek do porozumienia ze współuczestnikami ruchu.
Rola słowa w punkowej kontrkulturze, podobnie jak w innych tego typu ruchach,
stanowiła najistotniejszy element tego ruchu. Siła punkowych haseł i manifestowanie konkretnej postawy wobec świata pozwala na wskazanie specyficznego
języka subkultury punkowej, która opierając się na mocy słów i prostym przekazie, wypowiedziała się opozycyjnie wobec każdego elementu ówczesnej rzeczywistości w Wielkiej Brytanii lat 70 – tych. Pierwsza fala punkowej kontrkultury
w Wielkiej Brytanii lat 1976-1978 stanowi główne źródło wyrazu kontestacyjnej
postawy ówczesnej młodzieży. Fala ta, tak zwany „punk’77” z perspektywy dzisiejszych czasów to okres ostatniego tak intensywnego protestu młodzieży wobec
zastanej rzeczywistości, opierający się na hasłach destrukcji, pesymizmu i nihilizmu, głoszonego w tekstach i na punkowych koncertach. Analiza punkowej kontestacji przedstawia punkowy język w stosunku do realnych działań tego ruchu
oraz odpowiada na pytanie o jego autentyzm.

12

Ibidem.
J. Jakubowski, Być straight edge,
http://facet.dlastudenta.pl/artykul/Byc_straight_edge,46281.html, (01.05.2014).
13
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Streszczenie
Niniejszy artykuł został poświęcony zagadnieniu roli słowa w rockowym
przekazie tekstowym na przykładzie ideologii punkowego ruchu kontrkulturowego, tzw. fali „punk’77” odnoszącej się do początków muzyki punkowej w
Wielkiej Brytanii. Artykuł przedstawienia ogólną funkcję tekstu rockowego jako
protest songu oraz ukazuje, jak tekst w połączeniu z odpowiednią warstwa muzyczną oddziałuje na odbiorcę. Analiza tej zależności skupia się na przedstawieniu ideologicznych haseł kontrkulturowego ruchu punkowego jako przykładu
subkultury, która w swej ideologii prosty przekaz słowny ustanowiła najsilniejszym elementem sprawczym w kontekście porozumienia z odbiorcami.
Summary
"Screaming mouth" - the ideology of contestation „Punk' 77”
This article is devoted to the issue of the role of words in rock songs on the
example of the ideology of the punk movement - countercultural wave "punk'77" relating to the origins of punk rock music in the UK. The article
presents overall function of the rock songs and shows how the text in conjunction
with the corresponding music layer affects on the recipient. Analysis of this relationship focuses on the presentation of ideological slogans countercultural punk
movement as an example of a subculture, for which words were the most important element in contact with recipients.
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Anna Kazaniecka (UWM)
Prawda w ustach hazardzisty
Wstęp
Słowo „hazard” pochodzi z języka arabskiego: "az-zahr" i oznacza kostka,
gra w kości. W języku francuskim symbolizuje przypadek, traf, ryzyko. 1 W
języku angielskim początkowo oznaczało nieuczciwą grę lub oszukiwanie
podczas trwania gry. Dosłownie przetłumaczone oznacza niebezpieczeństwo,
ryzyko. W pojęcie hazardu jest wpisane kłamstwo, stanowi ono w szerokim
rozumieniu jeden z jego elementów. Osoba uprawiająca gry hazardowe również
wpisuje w swoje zachowania pewnego rodzaju nieuczciwość oraz różnego
rodzaju kłamstwa.
Prawda jest to zgodna z rzeczywistością treść słów, interpretacja faktów,
przedstawienie czegoś zgodnie z realiami. Prawdą jest to, co rzeczywiście jest,
istnieje lub było. Jest to również zasada dowiedziona naukowo lub wynikająca z
doświadczenia, uważana powszechnie za niepodważalną2. Hazardzista prawdę
najczęściej mówi w sytuacjach kryzysowych, kiedy liczne kłamstwa zostaną
skonfrontowane z faktami, jest tak również, kiedy nie jest w stanie już wymyślić
wiarygodnego kłamstwa. Osoba uzależniona od hazardu z pogłębiającym się
stanem uzależnienia traci wiarygodność w różnych kręgach poczynając od rodziny a kończąc na różnego rodzaju instytucjach bankowych. Rzeczywistość, która
go otacza jest zaburzona, przyczyna takiego stanu rzeczy wynika z tego, że jest
budowana przez pryzmat licznych kłamstwach, jak również jest tworzona przez
na podstawie oczekiwań oraz marzeń odnośnie tego, co otacza hazardzistę. Świat
stanowi dla niego subiektywny obraz rzeczywistości zależny od sytuacji i potrzeb, jak również jest zależny od tego, w której fazie uzależnienia znajduje się ta
jednostka.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, w jaki sytuacjach osoba uzależniona od hazardu mówi prawdę. Analiza została dokona na podstawie badań,
które były przeprowadzone za pomocą obserwacji uczestniczącej oraz pogłębionych wywiadów narracyjnych z osobami uzależnionymi od hazardu, w latach
01.10.2009-30.06.2011.
Wyniki badania obrazują, że w trakcie uzależnienia hazardzista kłamie przez
cały czas, jednak kłamstwa nie są spowodowane jego złą intencją, a jedynie wynikiem stanu, w jakim się znajduje. Hazardzista zatraca się w tym, co było prawdą a co stanowiło wynik jego konfabulacji.

1
2

I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Warszawa 2008, PWN, s.197.
http://sjp.pwn.pl/szukaj/prawda [05.04.14].
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1. Przyczyny kłamstwa
Kłamstwo istnieje od zarania dziejów ludzkości, jest nieodłącznym aspektem
życia człowieka. Stanowi jeden z elementów porozumiewania się niektórych
ludzi, taki rodzaj komunikacji stanowi poważną blokadę w komunikacji interpersonalnej. Istnieje również możliwość uzależnienia się od kłamstwa ze względu
na to, że jedno kłamstwo generuje następne3. W przypadku hazardzisty lawina
kłamstw dotyczy najczęściej czasu, który osoba uzależniona poświęciła na grę
oraz kwestii związanych z finansami. Na początku uzależnienia hazardzista posiada bardzo dużo dodatkowych środków w dalszych fazach nadmiernej aktywności związanej z grami środków jest coraz mniej, a w konsekwencji powstają
bardzo wysokie zadłużenia.
Odkrycie prawdy przez oszukane osoby najczęściej powoduje utratę zaufanie, brak szacunku a w konsekwencji brak chęci utrzymywania w przyszłości
kontaktów z osobą, która nie mówi prawdy. Hazardzista zatraca się w lawinie
kłamstw, jak również traci świadomość, co stanowiło prawdą a co było jedynie
fikcją. Uzależniony sam przestaje pamiętać czy dane wydarzenie wydarzyło się
naprawdę czy stanowi jedynie element barwnej opowieści, która miał go uchronić przed konsekwencjami związanymi z uzależnieniem. Potwierdzają, jak również najtrafniej obrazują to następujące słowa:
Nie pamiętam czy to jest prawda, nie wiem czy to, co mówię teraz jest prawdą. Bo kłamałem tyle razy w życiu. Gdzieś tam modyfikowałem ta opowieść, że
nie wiem czy jest prawdziwa dzisiaj. Wiec mówię chyba4.
Regularne kłamstwa oraz ciągła modyfikacja, zdarzeń ma na celu ukrycie
choroby przed najbliższymi, jak również przed zatajenie tego faktu przed samym
sobą. Taka sytuacja może powodować zatracenie się w tym, co stanowiło prawdę, a które elementy były kłamstwem. Może to prowadzić do utraty zaufania
wśród najbliższych, jak również braku wiarygodności wśród innych ludzi. Kłamstwo w stosunku do samego siebie dotyczy przyznania się przed samy sobą do
choroby. Świadomość związana z uzależnieniem wiąże się z pierwszym krokiem
programu terapeutycznego nazywanego programem dwunastu kroków AH. Jest
on zbiorem sugestii dotyczących zdrowienia. Pomaga on wielu hazardzistom na
całym świecie utrzymywać abstynencję od hazardu i zmieniać swoje życie.
Pierwszy krok dotyczy przyznania się do bezsilności wobec hazardu i uświadomienia sobie braku sprawczości i kierowania własnym życiem5. Osoba uzależniona kłamiąc daje sobie możliwość przedłużenia uzależnienia, oraz dzięki temu
odsuwa w czasie podjęcia decyzji o udaniu się na leczenie i rozpoczęciu procesu
zdrowienia.

3

K. Krocz, Kłamstwo, http://portal.abczdrowie.pl/klamstwo [26.04.14].
Pan Piotr lat 50 uzależniony od hazardu przez 15 lat.
5
http://www.hazardzisci.org/dla-hazardzistow/wspolnota-ah/118-ah-programpowrotu-12-krokow [25.03.14].
4
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Kłamstwo stało się powszechnym oraz jednym z elementów w relacjach
między ludźmi. Tak jak istnieją różne rodzaje kontaktów międzyludzkich tak
również istnieją różne rodzaje kłamstwa, które dotyczą:
• oszukiwanie konwersacyjne, dotyczy rozmów, które mają charakter
kłamliwy. Ten rodzaj kłamstwa stał się powszechny, a w konsekwencji został
społecznie zaakceptowany.
• ukrywanie – zatajanie prawdziwej informacji.
• fałszowanie – przekazywanie fałszu, sfabrykowanych danych, jako prawdziwego faktu.
• fałszywa atrybucja – przyznanie się do przeżywania określonej emocji, ale
fałszywe nazwanie jej przyczyny.
• fałszywa prawdomówność – ujawnienie prawdy, ale z taką przesadą lub
tak humorystycznie, że okłamywany nie poznaje prawdy i zostaje zmylony.
• półprawda – ujawnienie niecałej prawdy, by odciągnąć uwagę ofiary od
tego, co nadal jest ukrywane.
• podstęp błędnego wnioskowania – mówienie prawdy, ale w taki sposób,
że wynika z niej coś przeciwnego niż zostało powiedziane.
Występują również kłamstwa określane, jako:
• mimowolne- jednostka wówczas uświadamia sobie fakt wypowiedzianego
kłamstwa dopiero w sytuacji, gdy zostanie ono wypowiedziane, dotyczą to kwestii związanych z samopoczuciem, wyolbrzymionych prawdziwych faktów.
Kłamstwo pojawia się, gdy jednostka jest zaskoczona i nieprzygotowana do wiarygodnej odpowiedzi, lub gdy chce uniknąć kary albo odroczyć ją w czasie.
• altruistyczne – jednostka kłamie, by komuś ulżyć. Kłamstwo jest dla „dobra” rozmówcy. Kłamstwa altruistyczne to także kłamstwa żartobliwe, np. tworzenie konfabulacji podczas prima aprilis.
• egotystyczne – dotyczą potrzeby nieustannego podwyższania samooceny. Jednostka koloryzuje rzeczywistość, pokazuje siebie w lepszym świetle, by uniknąć dezaprobaty i krytyki. Dotyczy manipulacji własnym wizerunkiem społecznym.
• manipulacyjne - poprzez fałszowanie jednostka pragnie uzyskać określone
korzyści od innych osób. Przyczyną jest chęć wyłudzenia dóbr materialnych, dla
pieniędzy, prestiżu, uznania, władzy, chęci sprawowania kontroli nad życiem
innych. W związkach kłamstwa manipulacyjne sprowadzają się do wzbudzania
poczucia winy lub współczucia, by oddziaływać na poczynania współmałżonka,
dzieci itp.
• kłamstwa destrukcyjne - służą zadaniu bólu i wyrządzeniu krzywdy innym. Są podyktowane zemstą, mściwością, zazdrością. Wynikają z impulsu i
chęci rozładowania nieprzyjemnego napięcia psychicznego6.
Ludzie kłamią by osiągnąć określoną korzyść materialną, psychologiczną,
społeczną lub polityczną. Kłamstwo najczęściej dotyczy jednostki, która kłamie.
Powodem kłamstwa jest chęć osiągnięcia określonego celu, jedną z przyczyn
6

K. Krocz, Kłamstwo, op. cit., [26.04.14].
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może być również kwestia związana z obroną siebie lub najbliższych. Kolejną
przyczyną mówienia kłamstw jest chęć podniesienia własnej wartości w oczach
innych z powodu zaniżonej własnej wartości. Przyczyną kłamstwa jest też chęć
uchronienia osoby bliskiej od cierpienia. Poprzez kłamstwo chcemy uniknąć
konfliktów, jak również uniknąć niewygodnych dla nas sytuacji, kłamiąc dostosowujemy się do zasad grzecznościowych w celu zachowania dobrego imienia.
Jedną z przyczyn kłamstwa jest niedojrzałość i strach przed konsekwencjami
własnego zachowania. Ważną przyczyną kłamstwa jest chęć uzyskania cennych
informacji. Kłamstwo jest wykorzystywane w celu manipulacji innymi poprzez
wywoływanie w nich poczucia winy lub aby indukować inne emocje (np. strach,
lęk, dysonans poznawczy) w celu sprawowania kontroli nad zachowaniem innych ludzi. Kłamstwa możemy podzielić na dwa sposoby takie, które mają na
celu:
• ukrycie – kłamca wstrzymuje się od przekazywania jakiejś informacji i w
rzeczywistości nie mówi niczego nieprawdziwego;
• fałszowanie – kłamca nie tylko ukrywa prawdziwą informację, ale
przekazuje fałsz tak, jakby był prawdą7.
Hazardzista wykorzystuje różne rodzaje kłamstwa, jak również korzysta ze
obu sposobów ukrywającego jak i fałszującego sposobu oszustwa. Kłamstwa są
codziennością hazardzisty dotyczą nie tylko ukrywania uzależnienia, ale również
dzięki nim osoba uzależniona od hazardu organizuje środki w celu kontynuacji
gry. Kłamstwo stanowi pewnego rodzaju ochronę dla hazardzisty przed innymi
ludźmi, jak również mówienie nieprawdy hazardzista chroni innych przed samym sobą. Obrazują to następujące słowa:
Od bardzo dawna nie wierzyłem sobie. Nie wierzyłem ludziom, nie wierzyłem
sobie. Ludzie byli dla mnie wrogami, albo mieli pretensje. Uzasadnione, nieuzasadnione według mnie. Albo nie mogłem ich okłamać po to żeby zdobyć pieniądze, właściwie wyłudzić od nich pieniądze, wyłudzić pożyczkę. Ja wierzyłem, że
każdą pożyczkę oddam. Wierzyłem, że każde pieniądze oddam. Czy pożyczałem
pieniądze, czy wyłudzałem pieniądze od kogoś ja wierzyłem, że te pieniądze
zwrócę. Nawet znam daty, za każdym razem. Setki jak nie tysiące razy ja to robiłem i za każdym razem ja wierzyłem, że te pieniądze oddam, zwrócę. Dlatego
wyłudzałem te pieniądze, dlatego kradłem8.
Kłamstwa stają się przyczyną odczuwania samotności. Brak poczucia wiary
w siebie oraz w czego można dokonać może świadczyć, o tym, że uzależnienie
powoduje zmianę zachowania uzależnionej jednostki i tego, że człowiek popełnia
czynny, których sam się nie spodziewa. Świadczy to o bardzo silnych mechanizmach choroby, jaką stanowi uzależnienia od hazardu. Pomimo nadziei na zmianę swojego postępowania uzależnienie od hazardu rządzi życiem osoby uzależnionej powodując, że gra staje się jedynym celem w życiu.
7
8

Ibidem [26.04.14].
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2. Rzeczywistość hazardzisty
Hazardzista jest to osoba uzależniona od hazardu, patologicznie optymistyczna w przewidywaniu wygranej, nie wyciąga żadnych nauk z przegranej. Nie
potrafi zaprzestać gry, gdy wygrywa. Niezależnie od tego, jaka jest jego początkowa decyzja, ryzykuje więcej aniżeli może sobie na to pozwolić. Hazardzista
szuka i cieszy się dreszczykiem, który nie może być logicznie wytłumaczony,
jako że jest spleciony ze sobą cierpieniem i przyjemnością9. Hazardzista w trakcie trwania uzależnienia podporządkowuje całe swoje życie możliwości kontynuacji gry, wszystkie podejmowane decyzje są zdeterminowane nadrzędnym celem,
który stanowi gra. Wszystko, co mówi i robi ma na celu umożliwienie podjęcia
aktywności związanej z grami oraz jej kontynuację. Osoby bliskie odczuwają
skutki związane z uzależnieniem gracza, które polegają na patologicznych kłamstwach, jak również okradania rodziny z pieniędzy i czasu, który hazardzista
powinien przeznaczyć na przebywanie z rodziną.
Zgodnie z ICD-10 patologiczny hazard polega często na powtarzającym się
uprawianiu gier, które przynoszą szkodę jednostce i społeczeństwu. Jednostka
(osoba) traci wolność, wartości osobowe i narusza zobowiązania społeczne, zawodowe, rodzinne i materialne. Uzależniony hazardzista destrukcyjnie wpływa
na rodzinę i traci poczucie odpowiedzialności społecznej, nie liczy się z normami
społecznymi. Siłą stymulującą zachowania patologicznego jest potrzeba przeżywania silnego napięcia, jakie pojawia się podczas gry (zwiększone wydzielanie
adrenaliny). Wygrana zwiększa poczucie mocy i popycha do dalszej gry, angażuje całą psychikę i określone zachowania. Przegrana natomiast powoduje spadek
szacunku do siebie i zmniejszenie poczucia kontroli oraz powoduje niejednokrotnie żądze odzyskania strat, a te z kolei stymulują poszukiwanie komfortu
psychicznego w dalszej grze10.
Z kolei amerykańska klasyfikacja DSM-IV precyzyjniej podaje wskaźniki, których występowanie pozwala na postawienie diagnozy. Mają one charakter behawioralny, obserwowalny. W tej klasyfikacji patologicznych hazard jest umieszczany w
kategorii zaburzeń kontroli impulsów nieklasyfikowanych gdzie indziej. U danej
osoby występują uporczywe i nawracające nieprzystosowawcze zachowania hazardowe pod postacią, co najmniej pięciu (lub więcej) z następujących:
• skupienie myśli na hazardzie (np. przypominanie sobie wcześniejszych
doświadczeń hazardu, odgrywanie się, planowanie następnej gry lub myślenie,
jak zdobyć pieniądze na hazard, planowanie strategii gry);
• granie coraz wyższymi stawkami, aby osiągnąć odpowiedni efekt podniecenia;
• regularne próby zaprzestania gry lub jej kontroli;

9

A. Podgórecki, Patologia życia społecznego, Warszawa 1969, PWN, s. 167 za E.
Bergler, The Psychology of Gambling, w: R. Herman, Gambling, New York 1967, s. 118.
10
K. Pierzchała, Cz. Cekiera, Człowiek a patologie społeczne, Toruń 2009, Adam
Marszałek, s. 161.
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• objawy abstynencji (drażliwość, podenerwowanie lub poirytowanie towarzyszące próbom zaprzestania gry);
• hazard jest sposobem ucieczki przed problemami, życiem realnym lub
sposobem poprawienia dysforycznego nastroju (np. uczucia bezradności, lęku,
winy, depresji, rozżalenia);
• powodem powrotu do gry jest chęć odegrania się po utracie pieniędzy;
• osoba zataja stopień zaangażowania w grę poprzez kłamstwa wobec
członków rodziny, terapeuty, lub innych osób;
• popełnianie przestępstw, by zdobyć pieniądze na hazard;
• utrata znaczących relacji z ludźmi lub utrata pracy, jak również możliwość
wykształcenia lub rozwoju kariery zawodowej z powodu hazardu;
• zależność od osób udzielających hazardziście pomocy finansowej w trudnej sytuacji ekonomicznej spowodowanej hazardem.11
W każdym z wymienionych wskaźników, których występowanie określa
uzależnienie od hazardu. Może w każdym z tych zachowań odnaleźć element
kłamstwa, który stanowi integralną część tego uzależnienia. Podejmowane działania mają na celu umożliwić kontynuację gry, dać szansę na przeżycie chwili
relaksu oraz dać nadzieję na lepsze życie. Kłamstwa wówczas stają się sposobem
na poradzenie sobie z przytłaczającą rzeczywistością, która dla hazardzisty jest
drugim wymiarem, który dostrzega jedynie przez mgłę. Obrazują to następujące
słowa:
Czułem się, jakbym żył za pleksą, za szybą z pleksy, jakbym widział, co się
obok mnie dzieje, a tak na prawdę nie widziałem. Nie wiedziałem, co się w ogóle
dzieje. Czułem się też taki, jakbym był ubezwłasnowolniony. Czułem się też tak
jak wstaje osoba, jak osoba jest bardzo zmęczona i rozbudza się ze snu i nie wie,
o co chodzi jeszcze. To moje dni zwykle były takie codziennie. Codziennie. Nie
miałem kontaktu z rzeczywistością Byłem tym bardzo zmęczony. Właściwie też
brak wpływu na to, co się dzieje obok mnie. Próbowałem nadrobić to miną. Byłem towarzyski, wesoły, radosny, że jestem osobą komunikatywną, było mi łatwo
stąd zamaskować to wszystko, co się ze mną dzieje wewnątrz. Uczucia we mnie
dusiły się i sam je dusiłem w sobie. Męczyłem się tym swoim życiem i tak było do
2004 roku12.
Przytoczone słowa świadczą, o tym w jak dużym stopniu hazard zawładną
życiem osoby uzależnionej, wówczas najczęściej ta osoba nie dostrzega świata
rzeczywistego. Pojawia się zatracenie czasu i wartości, jednostka nie dostrzega
zmian pór roku czy jakichkolwiek innych zmian, które zachodzą dookoła niej.
Jedynie istotne stają się środki, dzięki, którym będzie możliwa kontynuacja gry.
Hazardzista nie widzi rzeczywistości w ten sam sposób jak zdrowa osoba. Czuje,
że nie ma wpływu na to, co go otacza, a wszystko, co dzieje się dookoła jest bez

11
12
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jego czynnego udziału. Kłamstwo wówczas staje się sposobem no poradzenie
sobie z rzeczywistością
Z kolei w rzeczywistości to były pretensje do mnie tylko, dlaczego się spóźniłem, dlaczego nie mam, dlaczego nie zrobiłem, dlaczego skłamałem. Tam tam w
salonie nikt do mnie nie miał pretensji. O nic. O takich rzeczy się nie pytał. Tam
było mi bezpiecznie.[chwila ciszy] No, ale i tak coraz częściej grałem, coraz częściej i coraz częściej przysięgałem, że nie będę grał i coraz większe długi13.
Skutki uzależnienia od hazardu niosą za sobą wiele szkód. Wielowymiarowe
konsekwencje występują w sferze somatycznej, psychiczne i społecznej. W sferze somatycznej są to różnorodne choroby takie jak: owrzodzenie żołądka, choroba wieńcowa, zaburzenia fizjologiczno-gastryczne, zaburzenia rytmu pracy
serca, zaburzenia układu oddechowego, zmiany skórne, problemy zdrowotne
wynikające z zaniedbań14. W sferze psychicznej dochodzi do zaburzeń emocjonalnych, niskiej samooceny, oderwania od świata realnego, nieufności, poczucia
winy, stanów depresyjnych, podejrzliwości, prób samobójczych, podwójnego
uzależnienia (krzyżowe), destrukcyjnych strategii radzenia sobie ze stresem,
podejrzliwości i nieufności, zaburzeń osobowości15.
Następstwa w sferze społecznej to straty materialne w wymiarze społeczny i
indywidualnym, problemy zawodowe, problemy rodzinne, nagminne naruszanie
norm społecznych, zaburzone relacje interpersonalne, osamotnienie.16 Zauważalnymi skutkami uzależnienia są długi, problemy z prawem, rozpad rodziny, utrata
pracy, wzrost agresji oraz uzależnienia krzyżowe.
3. Prawda w ustach hazardzisty
Kłamstwo w życiu hazardzisty jest nieodłącznym elementem jego funkcjonowania. Osoba uzależniona kłamie, żeby uchronić siebie przed konsekwencjami
związanymi z uzależnienie od gier, jak również, aby ukryć fakt występowania
choroby przed najbliższymi. Hazardzista kłamie nie w złej wierze a jedynie w
celu uchronienia siebie i bliskich od wynikających konsekwencji związanych z
chorobą. W drugiej fazie uzależnienia od hazardu (faza strat) kłamstwa zaczynają
występować coraz częściej. Hazardzista wówczas wierzy, że pojawi się jeszcze w
jego życiu wielka wygrana, która rozwiąże wszystkie dotychczasowe problemy
wynikające z uzależnienia. Hazardzista gra kosztem pracy, rodziny oraz czasu
wolnego. W kolejnym etapie uzależnienia (faza desperacji) występuje odsunięcie
się od rodziny i przyjaciół, utrata pracy, narastające długi i presja wierzycieli,
która popycha do popełniania przestępstwa. Wszystkie te czynniki prowadzą do
psychicznego wyczerpania, pojawiają się wyrzuty sumienia, poczucie winny,
desperacja, depresja, bezradność, załamanie psychiczne, próby samobójcze. Wy13

Pan Krzysztof lat 57 uzależniony od hazardu przez 20 lat.
K. Pierzchała, Cz. Cekiera, Człowiek a patologie społeczne, Op. cit., s. 172-17.
15
Ibidem, s. 172- 173.
16
Ibidem, s. 172-173.
14
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stępują regularne patologiczne kłamstwa. W czwartej fazie uzależnienia (faza
utraty nadziei) pojawia się rozwód, poczucie beznadziejności, myśli i próby samobójcze. Kłamstwo wówczas najczęściej zostaje skonfrontowane z faktami.
Najbliższe osoby hazardzisty, wówczas najczęściej dowiadują się prawdy o chorobie i konsekwencjach z nią związanych. Istotną kwestią, która zostaje ujawniona jest wymiar długów najczęściej przez lata narastający. W tej fazie występują
cztery wyjścia:
•samobójstwo /zabójstwo z rąk wierzycieli,
•zgłoszenie do poradni,
•uzależnienie od alkoholu, leków, narkotyków,
•szpital lub więzienie17.
Kłamstwo stanowi negatywny wymiar zachowania ludzkiego, wiąże się z
smutkiem, rozczarowaniem a w skrajnych przypadkach eskalacja kłamstw może
popchnąć jednostkę do samobójstwa. W uzależnieniu od hazardu występuje ciągła wiara w prawdziwość wypowiadanych słów, które nie są zgodne z faktami.
Jednostka w sposób nie zawsze w pełni świadomy okłamuje najbliższych.
Podsumowanie i wnioski
Prawda w ustach hazardzisty jest zależna od fazy uzależnienia, jak również
od tego w stosunku, do kogo jest wypowiadana. W pierwszej fazie uzależnienia
kłamstwa pojawiają się okazjonalnie, z reguły dotyczą kwestii związanej z czasem, który jest poświęcony na grę oraz odnośnie pieniędzy, z którymi wówczas
jeszcze hazardzista wychodzi z kasyna czy salonu gier. W kolejnych fazach uzależnienia kwestia kłamstw coraz bardziej się nasila wciąż dotyczy kwestii finansowych jednak jest to już związane z coraz częstszym brakiem środków i coraz
mniejszą ilością posiadanego wolnego czasu. Osoba, która jest uzależniona od
hazardu bardzo często szczerze wierzy w wypowiedziane słowa czy dokonane
czyny. Popełnione czyny nie są spowodowane chęcią sprawienia osobie bliskiej
przykrości czy pozbawienia kogoś jakiejś rzeczy tylko mają na celu dać szanse
na kontynuację gry, oraz na poprawę standardu życia własnego oraz bliskich.
Potwierdzają to następujące słowa:
Czyli mój pomysł na tą chwile wtedy, że zastawię, potem jak wygram to odkupie. Ja w to wierzyłem święcie. Nie jestem idiotą. Jestem osobą światłą, ale
wierzyłem w to, że te rzeczy z powrotem trafią do właścicieli. Tylko na chwile je
pożyczam. Nigdy nie miałem zamiaru [zamyślenie] całkowitego całkowitego
całkowitej kradzieży.
Hazardzista kłamie ze względu na uzależnienie, dzięki nim unika konsekwencji związanych z nadmierną grą. Kłamstwa chronią go od rzeczywistości, z
która nie jest sobie w stanie w sposób konstruktywny poradzić. Dają one szanse
na widzenie świata w lepszej perspektywie nie ta faktyczna, rzeczywista. Hazardzista marzy o wielkie wygranej, która da mu szanse na całkowitą zmianę wła17
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snego życia, naprawienia wszystkich dotychczasowy problemów. Życie, które
wiedzie nie spełnia jego oczekiwań jest ono szare i mało ciekawe. Dzięki grze
jego życie dopiero nabiera sensu i kolorów. To właśnie kolorowe gry stają się
sensem i priorytetem w życiu to właśnie dla nich hazardzista podporządkowuje
całe swoje życie nie licząc się z konsekwencjami, jakie niosą za sobą. Wynikające z takiego podejścia kłamstwa stanowią tylko element, który daje szansę na
kontynuację gry i umożliwia hazardziście powrót do lepszego życia. Tragedia
uzależnienia od hazardu nie wiąże się tylko z osobą uzależnionego, ale również
dotyczy całej jej rodziny. To właśnie ona odczuwa, jako pierwsza konsekwencje
finansowe gry, jest okradana nie tylko z pieniędzy, ale również z poczucia bezpieczeństwa, jakie powinno panować w rodzinie i czasu, który powinien poświęcić rodzić czy partner/erka. Gry hazardowe są jedną z form rozrywki, jednak
istnieje cienka granica między rozrywką a początkiem uzależnienia. Jest ją bardzo łatwo przekroczyć, a wówczas droga uzależnienia jest przepełniona kłamstwami, stresem, niepewnością dnia przyszłości oraz poczuciem osamotnienia.
Kłamstwa będą stanowiły prawdopodobnie zawsze nieodłączny element uzależnienia od hazardu, jednak nie są one związane z chęcią skrzywdzenia drugie
człowieka, a jedynie stanowią środek, który umożliwia kontynuację gry. Dają też
szansę na uniknięcie konsekwencji wynikających z nadmiernej aktywności związanej z grami. Jednostka nie zawsze jest świadoma, że słowa, które mówi są
kłamstwem ze względu na śliną wiarę w realności tych słów. Nadzieje na ziszczenie się ich powoduje pomieszanie faktów z konfabulacjami. Oddzielenie faktów, które miały miejsce od kłamstw z upływem czasu staje się niezmiernie trudnie i najczęściej nie odzwierciedla wydarzeń z przeszłości.
Streszczenie
Osoba uzależniona od hazardu prawdę najczęściej mówi w sytuacjach kryzysowych, kiedy liczne kłamstwa przerastają ją, jak również kiedy nie jest w stanie
wymyślić wiarygodnego kłamstwa. Hazardzista kłamie ze względu na uzależnienie, dzięki kłamstwom unika konsekwencji związanych z nadmierną grą. Celem
niniejszego artykułu jest przedstawienie w jaki sposób oraz kiedy osoba uzależniona od hazardu mówi prawdę. Analiza została dokona na podstawie badań,
które były przeprowadzone za pomocą obserwacji uczestniczącej oraz wywiadów
z osobami uzależnionymi od hazardu, w latach 01.10.2009-30.06.2011. Wyniki
badania obrazują, że w trakcie uzależnienia hazardzista kłamie przez cały czas,
kłamstwa nie są spowodowane złą intencją, hazardzista zatraca się w tym co było
prawdą a co kłamstwem.
Summary
Truth According to a Gambler
Truth can be heard from a gambling addict only in the dire situations when
numerous lies have all led to a dead end, or no plausible lie can be fabricated
anymore. A gambler lies because of his/ her addiction thus trying to avoid the
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consequences of excessive betting. The current paper aims at investigating when
and how a person addicted to gambling tells the truth. The analysis is based on
the research done between October 1, 2009 and June 30, 2011, through the participant observation method as well as interviews with the patients. The conclusion of the research indicates that, while a person is addicted, she or he never
stops lying, though the lies do not come from ill will. The gambler just loses the
sense of what is true and what constitutes a fabrication.
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Joachim Popek (URz)
Baron Ignacy Brunicki w świetle historiografii polskiej i żydowskiej –
prawda czy fałsz?
Baronowie Bruniccy to stary neoficki1 ród polski posiadający barwną i bogatą historię, zawierającą się w kręgach dziejów magnaterii galicyjskiej. Losy tej
rodziny zostały ukazane w bardzo skąpych zasobach historiograficznych 2. Z różnych przyczyn dziewiętnastowieczna historiografia polska i żydowska w znacznym stopniu przyczyniła się do powstania licznych legend na temat życia i dzia-

łalności owej rodziny, nie mających odzwierciedlenia w rzeczywistości. Najważniejsze publikacje, ukazujące w sposób nieprzychylny dzieje rodziny Brunickich
to przede wszystkim Z rodu żydowskiego: zasłużone rodziny polskie krwi niegdyś
żydowskiej Mateusza Miesesa3, Epizody z dziejów Małopolski w XIX stuleciu
Józefa Białynia Chołodeckiego4 czy Wspomnienia Mariana Rosco Bogdanowicza5. Wymienione pozycje posiadają swego rodzaju nieścisłości czy dopowie-

1

Z gr. neóphytos – na nowo zasadzony. Osób, które porzuciwszy inne wyznanie,
przez chrzest nawróciły się na wiarę katolicką. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t.
5, Warszawa 2004, s. 709.
2
Dzieje rodziny Brunickich szerzej zostały ujęte w innych publikacjach autora niniejszej pracy. Zob.: J. Popek, „Swój” czy „obcy”? Stosowanie indygenatu w Galicji na
przykładzie rodziny Brunickich z Zaleszczyk, [w:] Polacy i ich „sąsiedzi”, A. Bonusiak,
G. K. Krzeszowski, J. Ślęzak (red.), Rzeszów 2014, s. 110-118.
3
M. Mieses, Z rodu żydowskiego: zasłużone rodziny polskie krwi niegdyś żydowskiej, Warszawa 1991, s. 58-59.
4
J. Białynia Chołodecki, Epizody z dziejów Małopolski w XIX stuleciu, Lwów 1920, s. 4-6.
5
M. Rosco Bogdanowicz, Wspomnienia, T. 1, Kraków 1959, s. 123-127.
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dzenia czy wielokrotnie zauważalna jest w nich niemała doza subiektywizmu
zawierająca negatywne nastawienie do Brunickich.
W konfrontacji z wymienionymi publikacjami, obiektywnych informacji dostarczają źródła archiwalne, głównie zgromadzone w zasobach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka, w dziale Ossolineum. Materiały rodzinno-majątkowe rodziny Brunickich zawierają ważne źródła odnoszące się do życia i działalności poszczególnych członków tego starego
rodu. Dotyczą one przede wszystkim starań o nobilitację i indygenat, spraw majątkowych czy procesu przyjmowania wiary rzymsko-katolickiej6. Dodatkowym i
pomocniczym źródłem jest dzieło Kazimierza Kopeckiego Baronowie Bruniccy
oparte jak sam pisze o „materiał archiwalny, odpisy metryk i wyciągi z tabuli
krajowej”. Kopecki uzyskał wspomniane materiały od dra Michała Wąsowicza z
Archiwum Państwowego we Lwowie w czasie II wojny światowej7.
Historiografia polska i żydowska odnosząc się do baronów Brunickich, podnosiła ton, głównie przy dwóch konkretnych wydarzeniach. Było to mianowicie
– przyjęcie chrztu, starania o nobilitację oraz późniejszym okresie indygenat
galicyjski. Protoplastą rodu – był Żyd Isaak Brunetein urodzony około 1752 r.
mający za żonę od 1775 r. Rachelę Falkenfeld8. Małżeństwo pochodziło z zamożnych kręgów arystokracji żydowskiej. Kazimierz Kopecki podaje, że
Brunstein był jednym z tych „którzy zarabiali na wojnie i nieudolności posiadaczy”9. Miał on na myśli wojny prowadzone przez Austrię w II połowie XIX wieku. Pragnąc ulokować posiadany kapitał, małżeństwo skorzystało z okazji chwilowo obowiązującego prawa pozwalającego Żydom nabywać wielką własność
ziemską. Funkcjonowało ono od 7 maja 1789 do 29 marca 1793 r. Brunstainowie
zakupili w czasie licytacji dóbr państwowych w 1792 r. dobra Uhrynkowce oraz
część Chartanowiec. Zakup wspomnianych dóbr był wstępem do dalekowzrocznych zamysłów Izaaka. Następnym krokiem, była chęć uzyskania nobilitacji.
Prawdopodobnie w 1797 r. po raz pierwszy Izaak Brunstein zwrócił się z wnioskiem o nobilitację w Namiestnictwie lwowskim. Sama nobilitacja nie dawała
korzyści ekonomicznych zaś dopuszczenie narodowości żydowskiej do szeregów
stanu uprzywilejowanego nie było możliwe, dlatego nie wiadomo jaki cel mu
przyświecał10.
Isaak Brunstein w swoich staraniach o uzyskanie szlachectwa początkowo
nie odnosił pożądanych skutków. Rozwijał jednak skrzętnie działalność gospodarczą. Zdawał sobie przy tym sprawę z faktu, iż zmiany w prawie austriackim
wprowadzone w 1793 r. zabraniały społeczeństwu żydowskiemu nabywania dóbr
6

Materiały rodzinno-majątkowe Brunickich, Lwowska Naukowa Biblioteka NAN
Ukrainy im. W. Stefalnyka, Oddział rękopisów, Zbiory Aleksandra Czołowskiego, Fond
141, Dział III.
7
K. Kopecki, Baronowie Bruniccy, Gdańsk 1983, s. 2.
8
T. Lenczewski, Genealogie…, s. 233-234; M. Mieses, Z rody żydowskiego..., s. 58.
9
K. Kopecki, Baronowie Bruniccy, Gdańsk 1983, s. 34-35.
10
J. Popek, „Swój” czy „obcy”? Stosowanie…, s. 112-113.
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ziemskich. Było to prawdopodobnie motywem podjętej decyzji o porzuceniu
judaizmu i przejściu na wiarę rzymsko-katolicką. Chrzest przyjął 1 czerwca 1808
r. we Lwowie, w Kościele p.w. św. Magdaleny, otrzymując imię Ignacy. Powyższe fakty wskazują, iż działania Brunsteina mogły mieć motyw wyłącznie ekonomiczny. Tak twierdzi wspomniany żydowski historyk Mateusz Mieses przyklejając
mu łatkę oportunisty11. Wydarzenia, mające rozegrać się w niedalekiej przyszłości
ukażą dalekowzroczność Ignacego, wykraczającą po za utarte stereotypy. Na
życiowej ścieżce napotykał ciągłe przeciwności. Dla pobratymców był zdrajcą
bowiem wyrzekł się judaizmu, lecz co gorsze – przyjął wiarę rzymsko-katolicką.
Mimo swego bogactwa musiał podporządkować się biurokracji austriackiej a
będąc pośredniego stanu, ci mogli nim pomiatać. Przyszłość zaowocowała również nowymi barierami. W szeregach szlachty nie został przywitany z entuzjazmem, acz wielokrotnie okazywaną wrogością.
Starania Ignacego Brunsteina o nobilitację na dworze cesarskim (choć z negatywnym do niego nastawieniem) opisuje Józef Białynia Chołodecki w swej
publikacji Epizody z dziejów Małopolski w XIX stuleciu. Część owego podania
pokrywa się z informacjami zawartymi w publikacji Kopeckiego. Autor wspomnianych Epizodów wskazuje, że oddziały zorganizowane przez Ignacego
Brunsteina walczyły po stronie Austriaków w wojnach napoleońskich. Podaje
również informacje, że rodzina Brunsteinów czyniła podobne zabiegi na rzecz
monarchii habsburskiej jeszcze pod koniec XVIII wieku w czasie wojny z Turcją, dostarczając armii całe regimenty. Prócz tych działań, Ignacy pozostawał w
ciągłych kontaktach handlowych z Austrią i Bawarią, co miało mu przynieść
szybkie wzbogacenie. Białynia Chołodecki szczegółowo ukazuje działania Ignacego Brunsteina na rzecz Austrii w czasie wojny z Księstwem Warszawskim w
1809 r. Miał on sformować „w r. 1809 własnym kosztem oddział 25 ochotników,
zwerbował ich dla austriackich szeregów, pokrył koszta umundurowania, płacił
ich dodatki wojenne i zapewnił zaopatrzenie po ukończonej kampanii. Nie dość
że złożył w darze austriackiej armii 200 cetnarów mąki i dostarczył bezinteresownie drzewa, ale co więcej utrzymywał podczas zapasów wojennych w Galicji
wschodniej własnym sumptem szpiegów, odbierał za ich pośrednictwem wiadomości i ułatwiał temu „c. k. wojsku” sformowanie sił obronnych i ochronienie
cyrkułów Zaleszczyk, Stanisławowa, niemniej Czerniowiec „przed napadem i
plądrowaniem” ze strony polskich oddziałów. Podczas cofania się Polaków rozbrajał przy pomocy swych poddanych oddziały powstańcze i oddawał „c. k. wojsku” odebrane konie i bronie. Komenderujący generał Hiller wystawił mu też
„świetne świadectwo o jego przychylności dla monarchy i rządu”. Tak opiewały
wynurzenia Ignacego Brunsteina wysyłane do tronu cesarskiego”12.
Źródła archiwalne potwierdzają fakt, iż Ignacy Brunstein usilnie starał się na
dworze wiedeńskim o nobilitację. W dniu 15 stycznia 1815 r. otrzymał ją, jednak
11
12

Tamże.
J. Białynia Chołodecki, Epizody z dziejów…, s. 4-5.
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z rąk monarchy bawarskiego Maksymiliana Józefa, uzyskując dziedziczny tytuł
barona. Tajemnicą jest jednak dlaczego nobilitację ofiarował mu król bawarski13.
Możliwy scenariusz podaje znowu autor wspomnianych Epizodów. Według
niego „w nagrodę położonych zasług otrzymał Ignacy Brunstein, za opłatą taksy,
z rąk króla bawarskiego w dniu 3 maja r. 1813 tytuł barona, z herbem lwa z różą,
a przy z mianie nazwiska na Brunicki. Nazwisko to zostało wypożyczone od
szlachty z Sandomierskiego, o której znajdujemy wzmiankę pod r. 1648. Rząd
rosyjski do którego należała „obłaść Tarnopolska” uznał to nadanie króla bawarskiego. Po powrocie tej obłaści w granice państwa Habsburgów ubiegał się
Brunstein-Brunicki o potwierdzenie – naturalnie po uiszczeniu odpowiedniej
należytości – baronostwa bawarskiego i nadanie mu baronostwa austriackiego.
Długo trwały w tym kierunku jego i jego potomków zabiegi, przechodziły różnorodne fazy i dały powód do zarzutów przekupywania urzędników gubernialnych
we Lwowie, a także i dygnitarzy w Wiedniu. ostatecznie uzyskali Bruniccy w
dniu 10 grudnia r. 1852 spełnienie swych marzeń”14.
Na podobne okoliczności nobilitacji Brunsteina wskazuje Marian Rosco Bogdanowicz w swoich Wspomnieniach. Według autora Ignacy zawdzięczał całe podstawy majątku jak również tytulatury koniunkturom i kontaktom handlowym w
jakich pozostawał w czasie wspomnianych już austriackich zmagań z Turcją a
później wojen napoleońskich. Sam również wspomina że na temat działalności Brunickich jeszcze w
XVIII wieku, powstało bardzo wiele legend a on
przekazują tę, którą usłyszał od dziadka. Miał w
niej Brunicki prowadzić interesy wraz z Ormianinem Agopsowiczem (ziemianinem z Pokucia),
dostarczając armii bawarskiej konie. Obaj bardzo
się na tych transakcjach wzbogacili, jednak w ostatecznym rozliczeniu rząd bawarski pozostając w
bankructwie nie był w stanie im wypłacić wynagrodzenia. Miast pieniędzy Bawarczycy zaproponowali im tytuły baronowskie. Rosco Bogdanowicz
przekazuje prawdopodobną rozmowę Brunstaina i
Agopsowicza na ten temat:
„Pewnego dnia Agopsowicz powrócił wściekły
do hotelu:
- wiesz co mi zaproponowali? Tytuł baronowski zamiast pieniędzy!
Brunstein:
- A cóż pan na to?
- Naturalnie odmówiłem.
Brunstein się zamyślił. Na drugi dzień proponuje Agopsowiczowi:
13
14
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- Może bym ja od pana odkupił pańską pretensję?
Agopsowicz zdziwiony i uradowany idzie na ustępstwa. Targi trwają długo.
Nareszcie się godzą, ale Brunstein stawia na pryncypialny warunek:
- Pan się postara, abym ten tytuł baronowski dostał ja. – Agopsowicz widzi
niemożliwość:
- Żyd i Brunstein! – Wielka rzecz. Wychrzczę się i będę się nazywał Brunicki”15.
Scenariusz Mariana Rosco Bogdanowicza nie pokrywa się w pełni z prawdą.
Ignacy Brunstein nie był już wtedy Żydem a tytuł barona bawarskiego był bezużyteczny na terenie Galicji. Jak podaje Kazimierz Kopecki mógł on służyć jedynie „dla otarcia łez wobec niewypłacalności króla bawarskiego”16. Faktem jest
jednak, że Ignacy Brunstein upragnioną nobilitację otrzymał, zaś w samym dokumencie ulega transformacji jego nazwisko na „von Brunicki”17.
Autor Wspomnień podaje również ciekawą historię ukazującą okoliczności nadania indygenatu Ignacemu Brunickiemu, nie mającej jednak odzwierciedlenia w rzeczywistości. Cesarz Franciszek II w czasie podróży po Galicji miał zatrzymać się na
noc w posiadłości Brunickiego w Zaleszczykach. By spełnić wszelkie oczekiwania
monarchy austriackiego, właściciel pałacu zaleszczyckiego pojechał do Wiednia, obejrzał wnętrza komnat cesarskich, a następnie kazał je skopiować w swej posiadłości.
Gdy nadjechał cesarz z orszakiem i wszedł do pałacu ujrzał tylko jedną latarnię, płonącą w ręku statuy przedstawiającej Diogenesa. Przekroczywszy prób drzwi wejściowych latarnia zgasła a gospodarz Brunicki zakrzyczał:
- „Majestät, Diogenes hat Seine Mann gefunden! (Najjaśniejszy panie, Diogenes znalazł Człowieka)”18.
Cesarz z radością przyjął komplement Ignacego, a pragnąć pozostawić dowód swojej łaski i uznania, przed wyjazdem uznał w formie pisma ręcznego,
bawarski tytuł Brunickiego19.
Wysiłki Brunickiego w staraniach o indygenat przyniosły pozytywny skutek
w dniu 28.03.1816 r. kiedy uzyskał pozytywną opinię lwowskiego Wydziału
Stanowego. W owym dokumencie wykazano jego gotowość i spełnienie warunków w uzyskaniu indygenatu. Jednak dwór wiedeński nie wykazał aprobaty dla
opinii lwowskiego Wydziału bowiem stwierdzono, że nie ma on kompetencji do
uznawania bądź nieuznawania obcego szlachectwa. Kolejne wysiłki Ignacego
Brunickiego dały jedynie zgodę rządu austriackiego na osobiste i dożywotnie
używanie tytułu jako zagranicznego. Dokument ten został wystawiony w dniu
12.02.1818 r. Oficjalny indygenat dziedzicznego barona austriackiego został
przyznany w dniu 6 listopada 1847 r. jego wnukom - Leonowi i Konstantemu z
rąk cesarza Ferdynanda I20.
15
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Streszczenie
W niniejszym artykule zostały ukazane dzieje rodziny Brunickich w świetle
historiografii polskiej i żydowskiej. W drodze po nobilitację i indygenat protoplasta tego starego neofickiego rodu galicyjskiego, napotkał szereg przeciwieństw, a w ostatecznym rozrachunku został w nieprzychylny sposób ukazany
przez historyków polskich i żydowskich. Rozważania podjęte na łamach tej pracy stanowią próbę ich porównania oraz skonfrontowania z obiektywną prawdą
historyczną zawartą w źródłach archiwalnych.
Summary
Baron Ignatius Brunicki in the light of the historiography of Polish and Jewish - true or false?
In this article we have shown Brunicki family's history in the light of historiography Polish and Jewish. By the ennoblement and indygenat progenitor of the
old neo-ficki Galician family, encountered a number of contradictions and, ultimately, has been unfavorable as shown by historians of Polish and Jewish. The
considerations made in the pages of this work is an attempt to compare them and
confront them with an objective historical truth contained in archival sources.

370

Adrianna Tymieniecka (UWM)
Wolność słowa w Internecie
W dzisiejszych czasach, z uwagi na coraz powszechniejszy dostęp do szybkiego Internetu oraz tabloidyzacji mediów, większego znaczenia nabiera zagadnienie wolności słowa w Internecie. Patrząc na historię, jest to jednak medium
stosunkowo nowe. Z racji tego, że prasa i telewizja, zdążyły ugruntować swoją
pozycję w świadomości społecznej oraz doczekały się regulacji prawnych w
postaci ustawy (prawo prasowe1) czy odpowiednich instytucji (Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji2). Internet jeszcze nie poddał się temu trendowi.
Słuszność szczegółowej regulacji praw i obowiązków internauty, ma sporą
liczbę zwolenników jak i przeciwników. Świadczyć mogą o tym między innymi
protesty związane z próbą podpisania przez Polskę umowy handlowej dotyczącej
zwalczania obrotu towarami podrabianymi (tzw. „ACTA”). Jest to bilateralne,
ponadnarodowe porozumienie mające na celu regulację prawa własności. W
imieniu Unii Europejskiej, w procesie prac nad umową, uczestniczyli członkowie
Komisji Europejskiej oraz reprezentanci poszczególnych państw członkowskich
pod przewodnictwem kraju pełniącego prezydencję. Na wniosek Komisji Handlu
Międzynarodowego3. Parlament Europejski upoważnił 18 grudnia 2008 roku
członków Komisji do prowadzenia negocjacji w sprawie ACTA4. W konsekwencji tych decyzji, w Polsce zaatakowanych zostało między innymi 20 rządowych
witryn internetowych5. Skala protestów przeciwko takim działaniom legislatywy
dała jednoznacznie do zrozumienia, że odbiór społeczny jest zdecydowanie negatywny.
1. Uregulowanie prawne dotyczące wolności słowa w Internecie
Mimo niechęci do tak rewolucyjnych zmian w praktyce korzystania z Internetu, nie powinniśmy pozostawać w przeświadczeniu, że jest to czarna plama na
mapie prawa, niczym nieuregulowana. Europejska Konwencja o Ochronie Praw
Człowieka i Podstawowych Wolności, w artykule 106 zapewnia wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji bez ingerencji
1

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz.U.1984 Nr 5, poz.24 z późn. zm.).
Organ konstytucyjny stojący na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.
3
G. Susta, PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wpływu podrabiania towarów na
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4
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władz publicznych. Wskazuje również jej ograniczenia, sankcje oraz obowiązki z
tego wynikające. Powołując się na pojęcie „społeczeństwa demokratycznego”
wykazuje, że swobodę w Internecie regulować powinno krajowe ustawodawstwo. Zwraca również uwagę na ograniczenia wynikające z zapewnienia informacyjnego bezpieczeństwa państwa (informacje poufne) i możliwość zakłócenia
porządku7.
W polskim porządku prawym mówi o tym art.3b ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną. Stanowi on, że „ na zasadach określonych przez przepisy
odrębne swoboda świadczenia usług drogą elektroniczną może zostać
ograniczona, jeżeli jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia, obronność,
bezpieczeństwo państwa lub bezpieczeństwo publiczne”8. Rozwiązanie przyjęte
przez ustawodawcę wydaje się uzasadnione na poziomie idei. Jednak,
pozostawiając tyle niedookreślonych sformułowań daje szerokie pole do popisu
w ograniczaniu wolności słowa w Internecie.
Ogromny udział w kwestii regulacji wolności słowa w ogóle, więc również
wolności słowa w Internecie, ma Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Artykuł 54
stanowi, że w zakresie wolności słowa znaczenie ma nie tylko swoboda wyrażanie
poglądów, ale także pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Uprawnienie to
określane było jako wolność słowa i druku, jednak według opinii specjalisty z zakresu prawa konstytucyjnego, Profesora Wiesława Skrzyło, jest ono znacznie pojemniejsze9. Ustawodawca, zapobiegliwie przewidział rozwój środków masowego
przekazu. W tym miejscu zabrania również Cenzury prewencyjnej i represyjnej.
Oznacza ona, sprawowanie kontroli urzędniczej nad przekazami jeszcze nie opublikowanymi (prewencja) lub na poszukiwaniu, karaniu i ewentualnym wycofywaniu z obiegu wydawniczego materiałów, które już się na niego przedostały (nie
zostały ocenzurowane przed publikacją) (represja)10. Przewidziano dopuszczalność
koncesjonowania tylko stacji radiowych i telewizyjnych, co jest wywołane potrzebą przeprowadzenia różnych zabiegów, jak przyznawanie częstotliwości, tu zaś
obwiązują odpowiednie normy międzynarodowe i krajowe. Natomiast w warunkach demokratycznego ustroju nie znajduje uzasadnienia koncesjonowanie wydawania gazet i czasopism, stąd konstytucyjny jego zakaz11.
W tym miejscu, celowo nie zostają zaznaczone regulacje dotyczące prasy,
ponieważ jak zostanie wykazane w późniejszym wywodzie, istnieje pewna nieścisłość terminologiczna oraz luka ustawodawcza, gdyż dla przekazów internetowych, w odróżnieniu od prasy drukowanej, nie jest konieczne wskazanie miej7
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Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002
Nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.).
9
W. Skrzydło, Komentarz do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Wydawnictwo
Wolter Kluwer Bussines, Warszawa 2009, s. 17.
10
K. Marlęga, Cenzura prewencyjna i represyjna, za: klp.pl, (dostęp online:30.04.2014).
11
W. Skrzydło, op. cit., s. 18
8

372

sca wydania, oraz otrzymanie międzynarodowego znaku informacyjnego (International Standard Serial Number - ISSN), który wydaje Biblioteka Narodowa,
gdyż dotyczy on jedynie wydawnictw wydawanych drukiem12.
2. Społeczne konsekwencje rozwoju Internetu
Wolność słowa nierozerwalnie łączy się z pojęciem norm społecznych. To
one w pierwszej kolejności regulują co wolno, a czego nie wypada powiedzieć.
Problem z ochroną lub ograniczeniem tego prawa w Internecie będzie rzutował
na zacierające się tradycyjne, obyczaje tym bardziej, że medium to daje złudne
poczucie anonimowości13.
Jak słusznie zauważył Tomasz Zarycki z Instytutu Studiów Społecznym UW,
„rola Internetu wydaje się dość dobrze wpisywać w model ewolucji społeczeństwa od systemów do nowoczesnych, zindywidualizowanych społeczeństw. Jedna z oczywistych i często podkreślanych cech Internetu jest to, iż zwiększa on
autonomie i samodzielność jednostki w działaniach społecznych.” 14 Dzięki takiemu przekrojowi świadomości społecznej możliwe jest występowanie jednostek w coraz większej liczbie niepowiązanych ze sobą ról społecznych przez
podejmowanie różnorakich interakcji odindywidualizowanym i nietradycyjnym
charakterze. Paradoksalnie zwiększa to integrację pomiędzy jednostką a instytucjami, ponieważ interakcja między nimi staje się prostsza 15.
Podobny ogląd na sprawę wyraża w swoim eseju, antropolog Łukasz Jachowicz. Twierdzi on, że dzięki dostępowi do „sieci”, relacje między ludźmi ulegają
olbrzymiej przebudowie. Zbliżając się z nieznajomymi oraz oddalając z bliskimi.
„Coraz mniej łączy ze sobą sąsiadów, znajomych ze szkół i pracy, którzy nad
kontakty osobiste przedkładają łączność przez Internet”16.Poza miejscem pracy i
nawiązywania znajomości, sieć stała się wielkim organem doradczym, niejako
"międzynarodowym mózgiem". W zamyśle, było to główne założenie podczas
projektowania na użytek komercyjny tego wynalazku. Dzięki systemowi usenetu17, później poszerzonemu o rozmaite fora dyskusyjne, swoje miejsce w sieci
może znaleźć praktycznie każdy18.
Ujęcie problemu społeczeństwa „w warunkach online” określone przez antropologię i socjologię rzutuje na wolność słowa w Internecie. Złudna niereal12

M. Popis, op. cit.
J. Bierówka, Zasad wzajemności w społeczeństwie informacyjnym, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2009, s. 9.
14
T. Zarycki, Społeczne konsekwencje rozwoju Internetu – rewolucja czy reprodukcja
struktur społecznych?, [w:] Społeczna przestrzeń Internetu” pod red. Batorskiego D.,
Wydawnictwo Academica, Warszawa 2006, s. 345.
15
Ibidem
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Ł. Jachowicz, Społeczeństwo w dobie Internetu, za: 7thguard.net, (dostęp online:28.02.2014).
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Serwery umożliwiające prowadzenie dyskusji w czasie nierzeczywistym
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ność prowadzonych rozmów jest czynnikiem zwiększającym zachowania ocierające się o problematykę wolności słowa w Internecie. Powoduje brak zahamowani, zwiększenie wulgarności języka. Bardzo ciężko powoływać się na zasady
konstruktywnej krytyki w przypadku coraz powszechniejszych obraźliwych komentarzy w Internecie.
3. Wolność słowa a sprawa Delfi przeciwko Estonii
Osobną kwestią jest obszar Internetu jakim są media społecznościowe czy
też serwisy publikujące cudze wypowiedzi bez autoryzacji. Dochodzi tu do kolizji odpowiedzialności za słowa pomiędzy autorami a instytucją udostępniającą
treści. Jak twierdzi Michał Olszewski, zarządzający forum portalu gazeta.pl oraz
serwisem blox.pl w świadomości społecznej istnieje spore niezrozumienie dla
serwisów społecznościowych. Wiele osób a również i jurystów nie do końca
rozumie zakres odpowiedzialności osób przetrzymujących na swoich serwerach
opinie osób trzecich.
W 2006 roku serwis internetowy Delfi zamieścił dość kontrowersyjny artykuł. W odpowiedzi na publikację, w ciągu czterdziestu ośmiu godzin pojawiło się
na nim sto osiemdziesiąt pięć komentarzy. Wśród nich znalazły się karalne groźby, naruszenie godności osobistej autora i bohatera tekstu. Głowna postać artykułu była również członkiem rady nadzorczej estońskiej spółki SLK. W związku z
tymi wydarzeniami skierował do kierownictwa spółki żądanie usunięcie komentarzy oraz roszczenie zapłaty. Sytuacja nie zdziwiłaby nikogo, gdyby nie kwota
na jaką bohater artykułu wycenił swoje straty (320000 EUR). Delfi zareagowała
bardzo szybko. W tym samym dniu, kiedy wpłynęło wezwani – spółka usunęła
komentarze. Nie zgodziła się jednak na wypłatę jakichkolwiek środków finansowych. Sprawa skończyła się w sądzie. Estońska jurysdykcja przyznała rację powodowi. Według wyroku sądu, Delfi ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy i nałożył obowiązek zapłaty 320 euro.
Spółka nie godząc się ze stanowiskiem sądu, powołując się na wyżej opisany
artykuł 10 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych
wolności; wniosła skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Delfi zarzuciła, że uznanie orzeczenia za legalne jest równoznaczne z
koniecznością wprowadzenia cenzury prewencyjnej. Bo według spółki tylko
takie rozwiązanie mogłoby w sposób skuteczny kontrolować treści zamieszczane
przez osoby trzecie.
Przepisy tak w Estonii jak w Polsce, wyłączają odpowiedzialność pośredników za treść. Norma ta, ma zastosowanie tylko w sytuacji19, jeżeli usługodawca
nie ma świadomości o bezprawności treści oraz w nią nie ingerują (pozostający
tylko przy przechowywaniu danych). Przepisy te, mają umocowanie w dyrekty-
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Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
2002 nr 144 poz. 1204z poźn. zm.).
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wie Unii Europejskiej o handlu elektronicznym20. Norma prawna chroni pośredników danych jedynie w sytuacji, jeśli niezwłocznie po otrzymaniu informacji o
bezprawności, zablokuje do niej dostęp. Tak postąpiła Delfi w rozpatrywanej
sytuacji. Estońskie sądy stwierdziły, że system komentarzy na stornie nie spełnia
wszystkich przesłanek wyłączenia odpowiedzialności. Administrator ustalił reguły komentowania, podejmuje decyzję o zamieszczeniu komentarza, może go
również usunąć. Stąd wykazano, że subsumpcja powyższej normy wydaje się
bezzasadna a spółka stoi na równi z wydawcą i solidarnie z autorem treści ponosi
odpowiedzialność.
Europejski Trybunał Praw Człowieka nie podjął powyższych argumentów.
Nie chciał wejść w kompetencje estońskiej jurysdykcji. Przypomnieć w tym
miejscu należy, że art. 10 Konwencji pozostawia szczegółowe regulacje prawu
krajowemu. Uznał natomiast, że uznanie pośrednika za wydawcę, ponoszącego
odpowiedzialność za publikowane komentarze nie narusza wolności słowa. Zdanie Trybunału, administracja miała możliwość przewidzieć, że konkretna opinia
wzbudzi silne emocja. Dysponował narzędziami do ograniczenia publikacji zniesławiających komentarzy. Jak ocenia wyrok Fundacja Panoptykon, Trybunał
uznał też, że środki pozwalające na wniesienie pozwu wyłącznie przeciw autorom zniesławiających komentarzy nie gwarantują skutecznej ochrony prawa pokrzywdzonego do poszanowania życia prywatnego. Skoro zaś spółka zezwoliła
na publikację anonimowych komentarzy, wzięła na siebie odpowiedzialność za
ich treść21.
Jakie konsekwencje dla wolności słowa w Internecie ma wyżej przytoczone
orzeczenie? Na stronie Delfi, zdarzają się teksty pod którymi w 2013 roku pojawiało się ponad 1500 komentarzy22. Jeśli pójdziemy drogą dedukcji estońskich
sądów i uznamy, że administrator nie prowadzi działalności hostingowej, który
korzysta z ochrony w przypadku niewiedzy o bezprawności treści, należy uznać,
że spółka odpowiada solidarnie za treść z 1500 autorami komentarzy, której pojawiły się na stronie. Jak znowu słusznie punktuje Wojciech Klicki z Fundacji
Panoptykon: Trybunał nie ocenił, czy i pod jakimi warunkami taka „prawna metamorfoza” jest zgodna z Konwencją; uznał jedynie, że odpowiedzialność nałożona na pośrednika-wydawcę nie narusza art. 10 Konwencji. A to właśnie kryteria decydujące o zmianie statusu pośrednika mają kluczowe znaczenie. Co powoduje, że pośrednik przestaje wyłącznie przechowywać (hostować) treść i staje
się wydawcą?23.
20

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/31/WE z dnia 8 czerwca 2000 r.
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za: panoptykon.org, (dostęp online: 06.05.2014).
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Ibidem.
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Dopóki nie odpowiemy sobie na to pytanie, wolność słowa w Internecie będzie zagrożona. Administratorzy zastraszeni wyrokami sądów, będą wchodzili w
rolę cenzorów prewencyjnych i kasowali wszystkie treści, które mogą skończyć
się procesem. Taka sytuacja stoi w sprzeczności ze społecznie pojmowaną wolnością Internetu oraz przytoczoną wyżej, dyrektywą o handlu elektronicznym.
Wydaje się, że Europejski Trybunał Praw Człowieka władczo narzucił nowe
kryteria wyłączenia odpowiedzialności. Nakazuje on administratorom portali czy
stron internetowych zastosować należyte (znów bardzo niedookreślone pojęcie)
środki zapobiegania pojawianiu się komentarzy, które sowim przesłaniem naruszają prawa osób trzecich. Tu znowu dochodzi do kolizji z dyrektywą o handlu
elektronicznym a konkretnie artykułem 15, który wyłącza odpowiedzialność, w
tym wypadku portali Delfi. „Kreując nowe kryteria odpowiedzialności pośredników – których przyjęcie w praktyce oznaczałoby ograniczenie wolności słowa w
Internecie – Trybunał zaciemnił i tak już skomplikowaną sytuację prawną”24.
4. Prawo polskie
Opinię publiczną zelektryzowało25 postanowienie Sądu Najwyższego z 26
lipca 2007 roku26. Postanowiono, że właściciele storn internetowych, którzy zamieszczają na nich czasopismo lub dziennik podlega obowiązkowi rejestracyjnemu. Definicja dziennika i czasopisma jest bliżej określona w prawie prasowym, w ustawie z 1984 r. Dziennikiem, w myśl artykułu 7 ust. 2, pkt 2, jest
„ogólnoinformacyjny druk periodyczny lub przekaz za pomocą dźwięku oraz
dźwięku i obrazu, ukazujący się częściej niż raz w tygodniu”. Widzimy, że ustawodawca obejmuje tym terminem nie tylko tradycyjne „gazety”, ale także np.
radiowe i telewizyjne programy informacyjne. Z kolei czasopismem, zdefiniowanym w pkt 3, jest druk periodyczny (lub przekaz za pomocą dźwięku lub
dźwięku i obrazu) ukazujący się nie częściej niż raz w tygodniu, a nie rzadziej
niż raz w roku. Tak więc różnica między dziennikiem a czasopismem tkwi w
częstotliwości ich ukazywania się, natomiast oba pojęcia mieszczą się w zakresie
prasy, która (w myśl artykułu 7 ust. 2, pkt 1) oznacza publikacje periodyczne, nie
tworzące zamkniętej, jednolitej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz w roku,
opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą27.
Niesie za sobą spore konsekwencje – podobnie jak wyrok w sprawie portalu
Delfi. Pojawiły się nawet próby nowelizacji prawa prasowego w celu zrównania
redaktora (według definicja prawa prasowego) z autorem treści Internetowych.
Ostatecznie jednak po w/w wyroku odstąpiono od tego pomysłu i nie prowadzi
się rejestracji wszystkich stron internetowych. Prawo prasowe nadaje szczególne
prawa i obowiązku na redakcję. W grę wchodzi głownie przestrzeganie kodeksu
24
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etyki dziennikarskiej oraz jak podaje Raport Naczelnej Rady Adwokackiej „wolność słowa i wolność prasy ma zastosowanie do dziennikarzy przy założeniu, ze
oni sami działają w dobrej wierze, w celu dostarczenia rzetelnych informacji,
zgodnie z etyka dziennikarską”28.
W Polsce linia orzecznicza kształtuje się jednak w zgodzie z ponadnarodowymi
przepisami europejskimi. Według orzeczenia Sądu Rejonowego w Słupsku z
16.12.2008 r., sygn. akt: II K 367/08, oraz utrzymującego go w mocy orzeczenia
Sądu Okręgowego w Słupsku z 18.06.2009 r., VI Ka 202/09 administratorzy stron
internetowych nie ponoszą odpowiedzialności tak cywilnej jak karnej za treści zamieszczane przez użytkowników. Większości wpisów, redakcja nie jest w stanie
nawet przeczytać (np. 1500 komentarzy na wspomnianym portalu Delfi).
Sądy w swoim orzecznictwie wskazują jednak na konieczność usuwania w
pewnych przypadkach zamieszczonych treści. Jeżeli administrator strony otrzyma zawiadomienie, odnoszące się do konkretnej sytuacji, pochodzącej z wiarygodnego źródła, że jeden z użytkowników portalu zamieszcza niezgodne z prawem treści – konieczne jest uniemożliwienie dostępu do tejże. Jeżeli tego nie
zrobi, bądź stwierdzi, że roszczenia są bezzasadne odpowiada solidarnie z autorem za zamieszczoną treść. Również na gruncie polskiego prawa.
Osoby publikujące kontrowersyjne treści w Internecie powinny zawsze pamiętać, że mimo iż krytyka jest dozwolona, to kodeks cywilny pozwala jeszcze
wytoczyć powództwo z artykułu 23. Pozwala on dochodzić roszczeń za: naruszenie wolności, swobody, tajemnicy korespondencji lub twórczości, za co grozi
nakaz wpłaty określonego zadośćuczynienia finansowego oraz usunięcie wszelkich szkodliwych wpisów. Natomiast opinie rasistowskie, pronazistowskie czy
wypowiedzi nakłaniające do popełnienia przestępstwa zagrożone są na mocy
kodeksu karnego karą pozbawienia wolności do dwóch lat.
5. Potrzeba legalizmu
Najważniejszym argumentem dla utrzymania prawo karnej ochrony przed
nadużyciami wolności słowa jest coraz szersze pomawianie innych osób w Internecie. W sieci nie każdy użytkownik ma odwagę podpisać się własnym nazwiskiem, często chowając się pod pseudonimem. Nikt jednak w Internecie nie jest
anonimowy. Środki techniczne pozwalają bowiem na ustalenie, poprzez nr IP, z
którego komputera wprowadzono określone dane do cyberprzestrzeni. Jest to
argument za utrzymaniem przepisów karnych –bowiem jedynie organom ścigania przysługuje prawo ustalenia u operatora telekomunikacyjnego nr IP29.
Pozostaje otwartym pytaniem, czy regulacje prawne w materii wolności słowa w Internecie są najlepszym rozwiązaniem zagadnień z tym związanych? Czy
nie można kontrolować zarówno odpowiedzialności właściciela portalu jak i
wolności słowa? Dobrą decyzją w tej kwestii wykazał się portal natemat.pl.
28
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Uznał, że normy społeczne w sposób wystarczający reguluję wolność słowa.
Postanowił powiązać system dodawania komentarzy pod tekstami pojawiającymi
się na portalu z serwisem społecznościowym Facebook. Uznano, że podpisywanie komentarzy swoim imieniem i nazwiskiem, oraz opatrzenie go zdjęciem twarzy każe zastanowić się autorom nad tym co napiszą. Sam swoją decyzję komentuje w sposób następujący” Szanowni Czytelnicy, jak wiecie, od początku na
Temat bardzo nam zależało na utrzymaniu wysokiej jakości dyskusji w komentarzach. Dużo rozmawialiśmy o tym przed startem serwisu, Tomasz Lis wielokrotnie podkreślał, że pod tym względem na Temat ma się wyróżniać. Stąd też komentarze tylko przez Facebooka w naszym serwisie”30. Taka regulacja oraz społeczna cenzura pozwala na zachowanie odpowiedniego poziomu dyskusji oraz
wzięcie odpowiedzialność za swoje słowa przez wszystkich uczestników sieci.
Wnioski
Pierwszym wnioskiem nasuwającym się podczas analizy omawianego zagadnienia jest to, iż na poziomie międzynarodowym istnieje dostateczna regulacja na temat wolności słowa w Internecie. Podpisane przez Polskę porozumienia
międzynarodowe oraz Ustawa Zasadnicza zapewniają zarówno prawo wyrażania
poglądów, gromadzenia i publikacji informacji, jak również, regulują kwestię
wolności jednostki do kontroli pojawiających się na jej temat treści. Można również z całą pewnością stwierdzić, że wszystkie przypadki, rozpatrywane są indywidualnie i nie są narzucane z góry powzięte mechanizmy stosowania prawa w
takich sprawach.
Drugim wnioskiem jest niechęć społeczeństw do jakiegokolwiek ingerowania w wolność słowa w Internecie. Pokazują to przypadki protestów, przytoczonych na wstępie w sprawie tak zwanego „ACTA”. Wynika to z faktu, iż na samym początku jego pojawienia się był niezagospodarowaną w prawie przestrzenią. Niekontrolowaną przez organy ścigania oraz nie będącą pod specjalną ich
obserwacją. Taki stan rzeczy, łącznie z coraz szerszym dostępem do sieci, nie
wyszedł na dobre kulturze słowa w Internecie.
Trzecim wnioskiem, jest spostrzeżenie, iż najlepszym rozwiązaniem jest powołanie się na zasady nie etykiety. Opisany kazus portalu Tomasza Lisa naTemat.pl, gdzie poziom dyskusji zachowany jest poprzez zastosowanie norm społecznych, które w sposób dostateczny, na poziomie podstawowym, regulują kwestie związane z wolnością słowa.
Podsumowując, Wolność słowa w Internecie, mimo wielu prawnych regulacji, pozostaje bardzo szeroka. Za pośrednictwem tego medium można swobodnie
przedstawiać własne poglądy. Należy podkreślić, że internauta nie pozostaje
bezkarny. Obowiązują go te same sankcje prawne, co w przypadku prasy drukowanej. Anonimowość jest tylko pozorna. Każdy użytkownik sieci, również ten
kryjący się pod pseudonimem, może trafić przed sąd.
30
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Redakcja naTemat.pl, Komentarze w natemat, (dostęp online 3.05.2014).

Streszczenie
Artykuł „Wolność słowa w Internecie” wskazuje regulacje prawne ze szczególnym wskazaniem na akty generalne takie jak Konstytucja Rzeczpospolitej
Polskiej czy Europejska Konwencja Praw Człowieka. Przy interpretacji polskich
aktów prawnych wykorzystany został między innymi dorobek naukowy prof.
Wiesława Skrzydło. W szczególny sposób opracowano, na bazie orzecznictwa
Sądu Najwyższego, zakres dopuszczalnej w polskim prawie krytyki osób publicznych, co stanowi dużą część problematyki wolności słowa w Internecie.
Przybliżona została również instytucja cenzury prewencyjnej. Przedstawione
zostały także aspekty techniczne i społeczne związane z szerokim dostępem do
Internetu. Sposoby postępowania w celu namierzenia użytkowników Internetu
oraz ich ograniczenia w nawiązaniu do poczucia anonimowości. W tym, zakres
monitorowania aktywności uczestników przez służby specjalne. Zwrócono uwagę na prawo prasowe oraz ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ich
funkcjonowanie w systemie prawnym. W ramach końcowej konkluzji stwierdzono, że wolność słowa w Internecie jest duża, ale ograniczona i rozpatrywana
indywidualnie.
Summary
Freedom of Speech on the Internet
The article “Freedom of Speech in the Internet” points to legal regulations
with particular insight into general acts such as the Constitution of the Republic
of Poland and the European Convention on Human Rights. Academic achievements of prof. Wieslaw Skrzydlo have been used while interpreting Polish legal
acts. On the basis of Supreme Court rulings, the limits of criticising public figures allowed by the Polish legal system have been particularly discussed, which
comprise a vast part of the concept of freedom of speech on the Internet. The
institution of preventive censorship has also been touched upon. Technical and
social aspects regarding wide access to the Internet have also been discussed.
Means of proceeding in order to track Internet users and limiting their sense of
anonymity has been mentioned. It includes the scope of monitoring the activities
of users by secret service. Attention has been put to the Press Law and the Act on
Rendering Electronic Services as well as their functioning in the legal system.
Within the framework of final conclusions, it has been stated that the freedom of
speech on the Internet is broad, but nevertheless limited and looked into individually.
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Natalia Śmiełowska-(UWM)
Związki partnerskie- ograniczenie wolności, a może wolność ponad wszystko?
Wstęp
Ostatnimi czasy temat, jak najbardziej godny uwagi, a wszystko za sprawą
projektu ustawy mającej na celu regulację, ale także, a może przede wszystkim
sformalizowanie samego wyrażenia „związek partnerski”. Czy idea, sama w sobie jest dobra? Czy niesie jakieś niebezpieczeństwa i co na ten temat sądzą obywatele, to tylko kilka kwestii, które sprawiły, iż zdecydowałam się na pogłębienie wyżej wskazanego zagadnienia.
Chciałabym jednak na samym początku cofnąć się do pojęć, być może nieco
ogólnikowych, ale uważam trafnie obrazujących wolność woli, sumienia, czy
ostatecznie indywidualizmu i samorealizacji, co według mnie jest ściśle powiązane z omawianym zagadnieniem.
1. Wolność woli
Pojęcie wolności woli nie da się w sposób jednoznaczny zdefiniować (czyli
wprost- explicite), ale jedynie i wyłącznie w sposób pośredni ( implicite). I tak,
można powiedzieć, że wolność woli polega na tym, iż mogę chcieć tego, co
chcę.(…) Móc chcieć tego, co chcę, oznacza właśnie tyle, co móc chcieć tego, co
chcę w sposób wolny1. Jednakże definicja ta, niczego nie ukazuje, a wręcz sprawia, że jeszcze bardziej zaczynamy błądzić, w samym pojęciu woli. Jest to pojęcie domyślne, które próbując zdefiniować, z góry musimy założyć, że już, nawet
w jakimś małym stopniu jesteśmy zapoznani ze wskazanym słowem. Pojęcie
wolności woli można wyjaśnić na wiele sposobów, przede wszystkim „być wolnym” oznacza działać zgodnie ze swą naturą. Jesteśmy wówczas pozbawienie
wszelkich przeszkód, które uniemożliwiają nam działanie zgodne z naszym poczuciem wolności. Zachowanie wolnej woli, to działanie, nie wbrew naszej woli.
Sam Platon odróżniał rozum od aktów chęci osiągnięcia czegoś, wskazując także
na ludzką cząstkę pożądliwości. Wskazać należy na wolność woli i wolność działania. Wolność woli jest wolnością posiadania takiej woli, jaką chciałoby się
mieć, lub wolnością polegającą na tym, że możemy sami określić swoją wolę.
Natomiast wolność działania, jest wolnością wykonywania takich działań, jakie
chciałoby się wykonywać2. Wolność jest pojęciem nieostrym, dla każdego człowieka oznacza zupełnie co innego, jednakże wspólnym mianownikiem jest połączenie wolności z godnością człowieka. Istotą wolności, jest swoboda wyboru
zachowania, działania, które ukształtowało się na tle prawnie wiążących przepisów i prawa zwyczajowego, co z kolei zostało uwarunkowane daną sytuacją poli1
2

R. Ferber, Podstawowe pojęcia filozoficzne 2, wyd. WAM, Kraków 2008, s 147
Ibidem, s. 158
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tyczną, społeczną, gospodarczą i kierowane własnym sumieniem. Godność ludzka natomiast, wynika z natury człowieczej, co znajduje odzwierciedlenie w różnorodnych dogmatach religijnych, przeświadczeniach o roli człowieka w świecie
oraz ustanowionych prawach3. Regulacje prawne wszystkich cywilizowanych
państw zapewniają godność, poszanowanie życia, poglądów, wolności religii i
wyznania. Wszelkiego rodzaju formy, nakazy próbujące zniewolić jednostkę
ludzką są przykładem swoistego gwałtu na wolność i niezależność człowieka.
Wola to siła człowieczeństwa, dzięki niej sami decydujemy o swoim życiu. Co
jednak, kiedy wola ma znaczny wpływ na wolność w procesach wychowania? Po
raz kolejny wola definiowana jest, jako „chcenie”, chęć dokonania. Fundamentalnym założeniem wychowania jest kształtowanie woli w szerokich aspektach,
takich jak: aksjologiczne, dbanie o kulturę wolności i wartości. Wola jest człowiekowi dana, dlatego też trzeba ją kształtować by osiągnęła stan równie silny,
co dojrzały, by stała się konsekwentną i odpowiedzialną, działającą w harmonii z
wartościami, jakie stanowi osoba, i jako narzędzie dążące ku wartościom, ale nie
przeciw nim4. Szacunek ukazywany w stosunku do jednostki, oznacza szacunek
względem jej wolności, wiąże się z akceptowaniem jej poglądów, oraz odstąpieniem od wszelkiego rodzaju nacisków i przymusów. Oddziaływanie na wolę jest
jednocześnie oddziaływaniem na całą osobę. Naginanie przy tym woli- to z istoty
rzeczy już jakieś manipulowanie osobowością5.
2. Związki partnerskie- zarys historyczny
Związek partnerski to związek dwóch osób, tej samej, bądź odmiennej płci.
Polsk jest krajem bez formalnych związków partnerskich. Kiedy słyszymy
„związek partnerski” pierwszym naszym skojarzeniem jest niewątpliwie związek
osób tej samej płci, dlatego też, w swojej pracy przede wszystkim chciałbym
skoncentrować się na tym zagadnieniu. Jednocześnie najbardziej intersującą materią, jest dla mnie kwestia poglądów społeczeństwa, zapisów historycznych oraz
podstawowe regulacje prawne, a także, o czym wspomniałam już we wstępie
referatu, wolność woli.
2.1.Staroytność i wieki średnie
Homoseksualizm, w starożytności ( Egipt, Mezopotamia), uważany był za
zjawisko naturalne. Tolerancyjne podejście do związków homoseksualnych
zmienił zoroastryzm, który stał się podstawą filozoficzno- religijną państwa perskiego. Podnoszono wówczas tezę, iż grzechem jest współżycie, którego celem
nie jest prokreacja. Akceptacja tego typu związków skończyła się wraz z początkiem naszej ery. Cesarz Konstantyn ustanowił karę śmierci, za uprawianie pederastii, podobnie cesarza Walentynian II nakazywał karać te zachowania karą
3

A. M. de Tchórzewski (red.), Wolność jako wartość i problem edukacyjny, wyd.
WERS, Bydgoszcz 1999, s. 17-19
4
Ibidem, s. 54
5
Ibidem, s. 57
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śmierci na stosie. Kościół katolicki, w związku z walką z herezją, rozpoczął represję, mającą na celu usunięcie tego rodzaju zachowania. Następnie, w wieku
XIII homoseksualizm zaczął podlegać sądom świeckim. W Constitutio Criminalis Carolina z 1532 r. znalazł się zapis o karaniu homoseksualistów. Prawo w
Danii z 1683 r. uważało takie zachowania, za „akty przeciw naturze” i przewidziana był kara spalenia na stosie. Podobne regulacje występowały w Norwegii i
Szwecji, w ówczesnych latach6. Na początku XIX w. zaobserwowano zmianę w
stosunku do homoseksualizmu, a wszystko za sprawą niemieckiego lekarza, Richarda Kraffa-Ebinga, gdzie homoseksualizm został uznany za chorobę. Wiek
XX zapoczątkował stopniową depenalizację zachować homoseksualnych, i tak
np. Norweski ustawodawca, całkowicie zniósł karalność związków homoseksualnych między kobietami, a w stosunku do mężczyzn obniżył ją do jednego roku
pozbawienia wolności, jeżeli zachowania te godziłby w interes publiczny państwa. Podobne sytuacje miały miejsce w Danii, Islandii, czy Szwecji. W latach
60. i 70. XX w. zmiany ustawodawstwa miały miejsce m.in. w Wielkiej Brytanii,
Austrii, Belgii, czy Francji. Do 2002 r. zakaz odnoszący się do związków homoseksualnych obowiązywał w Rumunii, a w 2003 r. ten sam zakaz funkcjonował
w 13 stanach USA.
Współcześnie, odpowiedzialność karna, z tytułu pozostawania w związku
homoseksualnym występuje w trzech państwach europejskich: Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, oraz ponad 70 krajach na całym globie ( m.in. : Arabia Saudyjska, Czeczenia, Irak, Iran).
3. Sytuacja w Polsce
A jak sprawa wygląd w Polsce? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na
fakt, iż Polska jest krajem katolickim, a głównymi czynnikami kształtującymi
sytuację w naszym kraju są przede wszystkim: czynnik religijny, działalność
organizacji reprezentujących homoseksualną mniejszość oraz stopień tolerancji
społecznej wobec mniejszości seksualnych7. Kościół katolicki bardzo negatywnie
podchodzi do tego zjawiska, a w Kongregacji Nauki i Wiary z dnia 31.07.2003 r.
m. in. możemy przeczytać: Formy życia i wzory w nich wyrażone nie tylko
kształtują zewnętrznie życie społeczne, ale prowadzą do modyfikowania w nowych pokoleniach zrozumienia i oceny zachowań. Zalegalizowanie związków
homoseksualnych powodowałoby, zatem przysłonięcie niektórych fundamentalnych wartości moralnych i dewaluację instytucji małżeństwa.(…) W związkach
homoseksualnych jest też całkowicie nieobecny wymiar małżeński, który stanowi formę ludzką i uporządkowaną relacji płciowych. Są one rzeczywiście ludzkie
tylko wtedy i tylko na tyle, na ile wyrażają i umacniają wzajemne wsparcie płci
w małżeństwie i pozostają otwarte na przekazywanie życia. (…)
6

M. Nowacka, Sytuacja prawna osób homoseksualnych a regulacja związków partnerskich na te prawno-porównawczym, wyd. A.Marszałek, Toruń, 2004, s. 7-10
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Społeczność swe przetrwanie zawdzięcza rodzinie opierającej się na małżeństwie. Nieuniknioną konsekwencją legalizacji prawnej związków homoseksualnych jest podważenie definicji małżeństwa, przez co staje się ono instytucją,
która - w swej naturze prawnie uznanej - traci zasadnicze odniesienie do aspektów związanych z heteroseksualnością, jak na przykład zadanie prokreacji i wychowania8. Kościół katolicki podkreśla także, aby w stosunku do osób, o których
mowa, postępować roztropnie i dyskretnie, podnosząc jednocześnie, że szacunek
względem osób homoseksualnych nie może doprowadzić do zalegalizowania
tego rodzaju związków.
3.1. Związek partnerski na równi z małżeństwem?
Ponadto należy wskazać, że o ile w dużych miastach, oczekiwania i przejaw
środowiska homoseksualnego jest bardzo dostrzegalny, to w małych miastach, a
szczególnie w obrębie wsi, raczej jest on zapomniany i pozostawiony samemu
sobie. Kwiecień 2003 roku zaznajomił nas z Kampanią Przeciw Homofobii, która
miała miejsce w czterech miastach: Kraków, Warszawa, Gdańsk, Sosnowiec i
miała przede wszystkim na celu zetknąć nas ze zjawiskiem homoseksualizmu9.
Wolność woli i szacunek dla drugiego człowieka powinien wyraźnie wskazać
nam, że związki homoseksualne powinny posiadać taki sam status prawny, jak
związki heteroseksualne, ale pojawia się kwestia moralności, natury ludzkiej, a
przede wszystkim wychowywani dzieci, przez osoby tej samej płci. Wychowywać to znaczy również zapewniać właściwy rozwój emocjonalny dziecka- a
oznacza to również pobudzenie i rozwój jego wolności, a w konsekwencji- i jego
osobowości10. Badania, które miały miejsce w 2001 r., wskazały, że ponad 57%
osób homoseksualnych, biorących udział w przeprowadzonych badaniach jest
przeciwko adopcji dzieci, a jeszcze bardziej szokującą informacją, dla większości
z nas będzie fakt, iż aż 49% z nich wskazywało na dobro dziecka, tym samym
odnosząc się do wychowania dziecka z związku heteroseksualnym. Zdecydowana większość Polaków uważa, że jedynie związek kobiety i mężczyzny ma rację
bytu w rozumieniu instytucji małżeństwa. Ponadto polski ustawodawca, wskazuje na małżeństwo oraz konkubinat jak formy trwałego pożycia. Wskazać należy,
że w rozumieniu Konstytucji RP, uchwalonej 02.04.1997 r., art. 18 stanowi, że
małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety i znajduje się pod ochroną RP.
Treść tego artykułu ma istotne znaczenie w związku z postulatami utworzenia
podstaw prawnych do funkcjonowania par homoseksualnych na zasadach zbliżonych lub takich samych jak małżeństwo. Ewentualne działania legislacyjne w
tym zakresie wiązałyby się ze zmianą ustawy zasadniczej. Nie ma natomiast
formalnych przeszkód (choć budzi to wątpliwości merytoryczne), by uregulować
8

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/homo_03062003.html
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skutki pożycia takich par na gruncie prawa majątkowego i socjalnego11. Inną
formą trwałego pożycia jest konkubinat, jako związek mężczyzny i kobiety,
spełniając dla obojga te same funkcje, co małżeństwo, ale nie jest związany w
sposób formalny. Znaczącą rolę w definiowaniu konkubinatu ma orzecznictwo,
w myśl którego, wyróżnia go trwałość i ciepło ogniska domowego, które charakteryzuje się, duchową, fizyczną, ekonomiczną więzią, która łączy mężczyznę i
kobietę. Przejawem trwałości jest pożycie fizyczne, ale także wspólne zamieszkiwanie oraz prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego12. W myśl tego
artykułu nie jest konkubinatem związek homoseksualny. Swoistym uzasadnieniem dla odróżnienia trwałego pożycia par homoseksualnych od konkubinatu jest
to, że środowiska homoseksualistów wysuwają postulat dopuszczalności zwierania małżeństw prze pary gejów i lesbijek, zaś cechą identyfikującą konkubinat
jest odrzucenie wiązania się węzłem formalnym13. Wspomnieć w tym momencie
należy, iż pożycie w konkubinacie nie powoduje szeregu stosunków, m.in.: powstania obowiązku alimentacyjnego, ustawowej wspólności majątkowej, domniemania ojcostwa (konkubent jest ojcem dziecka partnerki), dziedziczenia
ustawowego między partnerami oraz prawa do renty. Zgodnie z Katechizmem
Kościoła Katolickiego związek partnerski, zwany w katechizmie „wolnym
związkiem”, jest sprzeczny z prawem moralnym. Akt płciowy powinien mieć
miejsce wyłącznie w małżeństwie, a poza nim stanowi zawsze grzech ciężki i
wyklucza z komunii sakramentalnej14. W ostatnich latach możemy zaobserwować znacznie zmniejszającą się rolę Kościoła katolickiego, co w sposób pośredni
wynikać może z ugruntowanych zasad oraz wyłączeniu demokratycznego głosowania. Dlatego też duża cześć społeczeństwa odrzuca część zasad składających
się na katolicyzm, a jedynie 1/3 przyznaje słuszność panującym zasadom. W
ogólnym ujęciu Polacy są w opiniach na temat związków partnerskich znacznie
podzieleni: w 1995r. – 35% badanych potępiało współżycie seksualne bez ślubu,
jako złe, w 2005r. – 44% oceniało życie w związku bez ślubu, jako złe, natomiast
w 2009r. – 35% oceniało pozytywnie, a 47% negatywnie sytuację, w której „
coraz więcej młodych par mieszka ze sobą razem, nie myśląc o ślubie albo odkładając ślub na dalszą przyszłość. Zdecydowana większość Polaków uważa
jednocześnie, że rodzinę, tradycyjnie rozumianą, jako małżonków wychowujących dzieci, mogą stanowić także pozostające w związku nieformalnym osoby
wychowujące wspólnie dzieci ( 71%).(…) W 2002r. 3/4 respondentów ( 76%)
były zdania, że pary homoseksualne nie powinny mieć prawa do legalizacji swojego związku, w tym blisko 2/3 ( 62%) wyraża taką opinię w sposób zdecydowany. Jedynie, co siódmy ankietowany ( 15%) akceptował przyznanie takiego pra11

M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. C.H. BECK, Warszawa,
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2011, s. 41
14
F. Hartwich, Związki partnerskie, LexisNexis, Warszawa, 2011, s. 45

385

wa. (…) W grudniu 2003r. sprzeciw wobec legalizacji związków partnerskich
par homoseksualnych wyrażała zaledwie ponad połowa respondentów ( 56 %), a
co trzeci ( 34 %) był odmiennego zdania.(..) Wśród ankietowanych mających od
18 do 24 lat co drugi ( 50 %) wyrażał aprobatę w tej sprawie, natomiast wśród
najstarszych- jedynie co ósmy ( 12%).(…) W 2010r. 45 % respondentów opowiadało się za prawnym uregulowaniem związków jednopłciowych, 47% nie
aprobowało tego pomysłu15.
4. Projekt ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich
Problemy widoczne są już w momencie zdefiniowania instytucji związku
partnerskiego. Przede wszystkim możemy usłyszeć niechęć, z tytułu tzw. „małżeństwa drugiej kategorii”. Wspomnieć także należy na sprzeczność takiego uregulowania z Konstytucją RP, a stanowczym sprzeciwem jest zawieranie tego
typu związku przez osoby homoseksualne. Jednocześnie wskazując, że zezwalając na taką regulację w porządku prawnym, instytucja małżeństwa pozbawiona
zostaje sensu. Druga strona natomiast wskazuje na fakt, iż legalizacja związków
partnerskich ma głównie na celu zmianę mentalności społeczeństwa. Wskazując
tym samym na demokratyczny charakter państwa, a co za tym idzie wolność we
wszelkim tego słowa znaczeniu, ponadto odnoszono się do, wolności, a co za
tym idzie, odejściu od podporządkowywania się głównym przekonaniom i wiodącej orientacji seksualnej, poprzez wyrażenie własnej indywidualności i prawa
do odmienności na tle dominującej grupy. Kolejnym argumentem ma być przemiana na temat postrzegania związków homoseksualnych, a samo zjawisko nie
powinno być oceniane w kategoriach moralności. Innym argumentem jest liczba
osób homoseksualnych w naszym państwie, która wg szacunkowych danych
wynosi od 4 % do 10 %.
Polski projekt dostrzega zmiany zachodzące we współczesnym społeczeństwie. Projekt ustawy wykracza poza ramy zwykłych działań mających na celu
zaprzestanie dyskryminacji osób homoseksualnych, dotyczy równouprawnienia,
częściowego zrównania związku osób tej samej płci z małżeństwem. Ze względów historycznych, zwolennicy projektu tej ustawy, nie dążą do całkowitego
zrównania związku partnerskiego na równie z małżeństwem, pragną oni jedynie
pewnego zbliżenia do charakteru instytucji małżeństwa, głośno podnosząc zarzut,
korzystania z licznych przywilejów, które wynikają ze statusu prawnie obowiązującego związku. Należałoby się zastanowić, czy jest to w ogóle możliwe, zarówno ze względów moralnych (wg mnie nadal istotnych), ale także zapisów w
wielu aktach prawnych. Już w samej ustawie zasadniczej, w art. 18, już wcześniej wspominałam, na charakter małżeństwa, jaki ona formułuje, a mianowicie
związek mężczyzny i kobiety. Krytycy projektu ustawy o związkach partnerskich
podnoszą, że głównym zadaniem rodziny, jest powiększanie rodziny o dzieci,
natomiast zwolennicy tego projektu twierdzą, że instytucja związku partnerskie15
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go, w żaden sposób nie zastępowałaby instytucji małżeństwa, chociażby ze
względu na fakt, iż związki partnerskie nie stanowią żadnej alternatywy dla małżeństwa. Zwolennicy apelują także, że żaden konstytucyjny przepis nie może
stanowić ograniczenia wolności oraz szczęścia innym. Czy takie właśnie podejście nie wydaje się być prawdziwe, zasadne, właściwe? Wiele osób podnosi zarzut zbyt pochopnych decyzji, odnośnie legalizacji związków homoseksualnych
w Polsce, wskazując, że nadal ponad połowa Polaków zdecydowanie sprzeciwia
się zalegalizowaniu związków partnerskich. Tym samym wskazując, że bardziej
trafne rozwiązanie nakierowane byłoby w pierwszych działaniach na regulację
uznania par homoseksualnych pod względem ekonomicznym.
Z chwilą zawarcia związku partnerskiego powstałaby między partnerami
ustawowa wspólność majątkowa, a do stosunków majątkowych zastosowanie
miałyby przepisy art. 31- 54 KRO16. Wiązałoby się to z istnieniem majątku
wspólnego( przedmioty nabyte w trakcie trwającego związku) oraz majątku odrębnego ( osobistego) każdego z partnerów. Do majątku osobistego każdego z
małżonków należą: 1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej; 2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub
darowizna, chyba, że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił; 3) prawa
majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb
jednego z małżonków; 5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko
jednej osobie; 6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie
ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną
krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z
powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z
powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na
przyszłość; 7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej
działalności zarobkowej jednego z małżonków; 8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków; 9) prawa
autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa
twórcy; 10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej 17. Oczywistym wydaje się
być fakt, iż partnerzy mogliby wspólność ustawową rozszerzać lub ograniczać.
Partnerzy podlegaliby także opodatkowaniu na zasadach obowiązujących małżonków. Ustawa nie dawałaby podstaw do adopcji dzieci przez zarejestrowany
związek, (…) nakładałby natomiast na partnera obowiązek wspólnego sprawowania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka pozostającego pod wyłączną władzą
drugiego partnera. Ponadto w sytuacjach nagłych partner zobowiązany byłby do
dokonywani wszelkich czynności wymaganych dla dobra dziecka. (…) Dziecko
16

M. Nowacka, Sytuacja prawna osób homoseksualnych a regulacja związków partnerskich na te prawno- porównawczym, wyd. Adam Marszałek, Toruń, 2004, s. 131
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mogłoby żądać świadczeń alimentacyjnych od partnera jego rodzica, jeśli odpowiadałoby to zasadom współżycia społecznego, zaś partner mógłby żądać świadczeń alimentacyjnych od dziecka swego partnera, jeśli przyczynił się do jego
wychowania i utrzymania, a żądanie jego odpowiadałoby zasadom współżycia
społecznego18. Taki związek mógłby zostać rozwiązany poprzez złożenie
oświadczeń woli ( złożonych przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego).
Skutek następowałby po upływie 6 miesięcy od złożenia oświadczeń woli. Regulacje dotyczące wspólnego mieszania, nazwiska, czy też podziału majątku
wspólnego, miałyby podlegać regulacjom zawartym w KRO. Partnerzy mogliby
być także postrzegani, jako osoby najbliższe. Ale chyba głównym problemem
wydaje się być pojęcie „wspólne pożycie”. Nadal zdaje się być aktualny wyrok
Sądu Najwyższego z 31 marca 1988r., w którym sąd ten, ustalając, czy świadek
należy do kręgu osób najbliższych oskarżonego w rozumieniu, wówczas jeszcze,
art. 120 § 5 k.k. z 1969r., w którym mowa był no osobach pozostających faktycznie we wspólnym pożyciu, stwierdził, że chodzi o tzw. konkubinat, stanowiący współżycie podobne do małżeńskiego z tą jednak różnicą, że pozbawione
legalnego węzła. Zdaniem Sądu oznacza to istnienie ogniska domowego charakteryzującego się duchową, fizyczną i ekonomiczną więzią łączącą mężczyznę
oraz kobietę. W świetle tego orzeczenia wydaje się być zrozumiałe, dlaczego
nadal dominujący jest pogląd, że wspólnym pożyciem, o którym mowa w art.
115 § 11 k.k., może być jedynie analogiczny do małżeństwa, nieformalny, heteroseksualny związek dwojga osób19. Projekt ten wskazuje nam na zauważanie i
coraz bardziej intensywną walkę mniejszości homoseksualnej w stosunku do
polskiego ustawodawstwa. Wydawać się powinno, że mniejszość seksualna jedynie dąży do prawnego wyrażenia swojej niezależności i pragnie zadbać o swoją pozycję społeczną, która powinna być stawiana na równi z pozycją prawną
osób heteroseksualnych. Jak stanowi Europejska Konwencja Praw Człowieka,
istnieje(…) „strefa wewnętrzna” ( forum internum), związana z posiadaniem
poglądów oraz ich modyfikacją (obejmującą także ich porzucenie), która musi
pozostać wolna od jakiejkolwiek ingerencji. Inaczej mówiąc, każde ograniczenie
„wolności wewnętrznej” jest ex definitione sprzeczne z konwencją20. W tym
wypadku jednak regulację tę należy rozumieć, jako poszanowanie dotyczące
wolności słowa, sumienia czy wyznania, wskazując jednocześnie, że kwestia
związków partnerskich, w stosunku do osób tej samej płci, jak znaczna część
wskazuje, niezgodna jest z polskim porządkiem prawnym. Nie jest jednak zakazane, do „wyrażania siebie” poprzez wiązanie się osób tej samej płci, oczywiście
w sposób nieformalny ( niezalegalizowany).
18
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5. Związki partnerskie- ograniczenie wolności, a może wolność ponad
wszystko?
Krzysztof Kieślowski, powiedział: „W Polsce ludzie uwielbiają oceniać.
Uwielbiają wystawiać cenzurki, stawiać swoich znajomych lub nieznajomych w
określonych miejscach i nazywać ich określonymi słowami. Nie wiem, co to
znaczy wolna Polska, bo leży w niedobrym miejscu geograficznym. Ale przecież
to nie znaczy, że tego kraju nie da się urządzić mądrze. Na pewno można. Niestety nie ma żadnych znaków, które wskazywałyby na to, że się go tak urządza.
Urządza się go w istocie tak samo głupio jak przedtem, tyle tylko, że teraz my to
robimy. I to jest najprzykrzejsze”21.
Zakończenie
Niewątpliwe wydaje się być, że mniejszość seksualna jest stałym elementem
naszego społeczeństwa. W tej sytuacji społeczeństwo powinno wykazywać swoisty obowiązek do stworzenia godziwych warunków życia tej mniejszości. Podnosi się także, że przyjęcie ustawy regulującej pozycje prawną związków partnerskich wprowadzi nas w kręgi państw, które kierują swoją politykę oraz ustawodawstwo zgodnie z racjonalnymi przesłankami. Rzeczpospolita Polska szanująca poglądy katolików powinna także mieć na uwadze osoby innych wyznań, a
także te, które nie podpisują się pod żadnym związkiem wyznaniowym. Zarzuca
się, że w Polsce dokonało się zawłaszczenie przestrzeni publicznej przez normy i
postawy związane z katolicyzmem. Wszelkie próby przedstawienia alternatywy
dla tych norm uważa się za agresywne. Przestrzeń publiczna w Polsce nie jest
neutralna, czyli świecka. Jest sakralna. Została zawłaszczona przez katolicyzm.(…) Nie przeszkadza już masowa obecność krzyży w szpitalach, szkołach
czy w Sejmie22. Nie do końca zgadzam się jednak z ostatnim zdaniem, powyżej
przytoczonego fragmentu książki, a mianowicie krzyż znajdujący się w przestrzeni publicznej wyraża od lat przyjętą tradycję, a także utożsamianie się z religią katolicką znacznej większości społeczeństwa polskiego.
Być może przyczyn powinniśmy poszukać w emocjonalnym czynniku psychiki człowieka, skoro problem dotyczy moralności seksualnej i jej wpływu na
porządek społeczny.(…) Filozoficznie rzecz ujmując, niewłaściwe jest stosowanie kryterium dobra czy zła do tak podstawowej energii w biologicznym świecie
wszystkich istot, jaką jest energia seksualna.(…) Strażnikiem dostosowania się
do zewnętrznych zasad jest nietolerancyjna, oceniająca i osądzająca tzw. wyższa,
kontrolująca świadomość- super- ego ( w terminologii Freuda). Superego jest
specjalistą od doskonałości, wymaga od nas, byśmy byli idealni, to znaczy dopasowani do obowiązujących prawd.(…) Właściwie pojętą seksualność obyczaj
kojarzy z prokreacją.(…) W tym kontekście na przykład, powszechny sprzeciw
21
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wobec homoseksualizmu jest wyrazem społecznej nietolerancji dla natury, która
nie stosuje się do kulturowych reguł pragmatyzmu i racjonalności.(…) Nawet w
nowoczesnym społeczeństwie, które liczy się z odmiennością, pokutują wzorce,
które lansują standardy moralne, będące skutkiem społecznej presji 23. Dlatego
też, może powinniśmy zapomnieć o strych „tendencjach”, a może wręcz przeciwnie, pozwolić temu, co było kiedyś, nadal być na pierwszym miejscu? Jakkolwiek długo będziemy na ten temat debatować, nie ważne ilu uczonych i
znawców wypowie się w tej kwestii, biorąc pod uwagę każdy nawet najmniejszy
aspekt- nigdy nie osiągniemy swoistego porozumienia. Nie zapominajmy jednak
w tej całej, odwiecznej walc, która nieustannie toczy się między ludźmi, żeby nie
utracić człowieczeństwa.
Streszczenie
W swojej pracy postaram się przedstawić zagadnienie związków partnerskich. Poruszę kwestię prawne, społeczne oraz moralne. Postaram się także
wskazać jak to zagadnienie było postrzegane w przeszłości oraz co zmieniło się
na przestrzeni lat. Intersującą kwestią jest także opinii społeczeństwa. Głównym
aspektem są związki osób tej samej płci gdyż ostatnimi czasy miała miejsce debata na ten temat. Przedstawione zostały także opinie społeczeństwa oraz jak się
one zmieniały na przestrzeni wieków. Kilka słów zostało także poświęconych
proponowanej ustawie oraz jej skutkom. Ważne także wydało mi si zdanie kościoła, które także zostało wskazane w pracy. Praca przedstawia obiektywne
spojrzenie na problem i zachęca do przemyśleń.
Summary
Partnerships-restriction of liberty or freedom above all?
I would like to refer the issue of partnerships. I focus on the question of legal,
social and moral aspects. I will try to also indicate how this issue was seen in the
past and what has changed over the years. I claim that Interesting is the matter of
public opinion. The main aspect (in my reference) is relationship person of the
same gender because recently there were disputation about this in Poland. I also
introduced a public opinion and how it had changed during the year. Some words
have also been devoted to the proposed act and effects. I think that important is
worldview of church. My article introduces objective presentation and encourages recipients to reflection.
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Elżbieta Szulc-Wałecka (UMCS)
Wolność wyrażania opinii w stosunku do osób publicznych a granice krytyki
Wstęp
Prawo do prywatności i jego ochrona zdaniem XIX wiecznych propagatorów
tej idei to przede wszystkim prawo osoby do bycia pozostawioną w spokoju,
którego celem jest zabezpieczenie interesu jednostki przed bezprawną ingerencją
osób trzecich w obszar autonomii tej osoby1. Według Andrzeja Kopffa prawo do
ochrony życia prywatnego powinno być rozumiane jako „prawo jednostki do
życia własnym życiem, układanym według własnej woli z ograniczeniem do niezbędnego minimum wszelkiej ingerencji zewnętrznej”2. W tym miejscu należy
zaznaczyć, ze ochrona tego prawa „w tym zakresie może odnosić się do wypadków ujawnienia faktów z życia osobistego i rodzinnego, nadużywania uzyskanych
informacji, zbierania w drodze prywatnych wywiadów informacji i ocen ze sfery
intymności, aby je opublikować lub w inny sposób rozgłaszać”3. Jaki jest jednak
zakres prawa do prywatności osób pełniących funkcje publiczną? Odpowiedź na
to pytanie wymaga zasygnalizowania kto konkretnie powinien być zakwalifikowany do grona osób pełniących wspomnianą funkcję publiczną z zastrzeżeniem,
iż w Konstytucji brakuje normatywnej definicji dla rozróżnienia tej kategorii
podmiotowej.
Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2006 roku należy dokonać rozróżnienia między pojęciami „osoba publiczna” i „osoba pełniąca funkcję
publiczną” ponieważ zakres pierwszego pojęcia jest pojemniejszy i obejmuje
także „osoby zajmujące w życiu publicznym istotną pozycję z punktu widzenia
kształtowania postaw i opinii ludzi, wywołujące powszechne zainteresowanie ze
względu na te lub inne dokonania, np.: artystyczne, naukowe czy sportowe”4
podkreślając, iż takie osoby wcale nie muszą pełnić funkcji publicznej.
Drugą uwagą jaką czyni Trybunał w rozpatrywanym kontekście jest dostrzeżenie, iż pojęcie „osoby pełniącej funkcje publiczne” jest związane z art. 61 konstytucyjnego prawa do informacji w związku z czym w analizowanej kategorii podmiotowej należy mieć na uwadze osoby, które są związane formalnymi więziami z instytucją publiczną. Ponadto w świetle spostrzeżeń Trybunału „sprawowanie funkcji
publicznej wiąże się z realizacją określonych zadań w urzędzie, w ramach struktur
władzy publicznej lub na innym stanowisku decyzyjnym w strukturze administracji
publicznej, a także w innych instytucjach publicznych”, a to w praktyce oznacza, że
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J. Uliasz, Osoby pełniące funkcję publiczne też mają prawo do prywatności,
,,Samorząd terytorialny”, 2013 nr 3, s. 51 in.
2
Wyrok TK z 24.06.1997 r. (K 21/96), OTK 1997/2, poz. 23.
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podmiotom wykonującym ową funkcję „przysługuje co najmniej wąski zakres kompetencji decyzyjnej w ramach instytucji publicznej”5.
Dodatkowo funkcjonariusze publiczni powołując się na pełnioną funkcje publiczną lub zajmowane stanowisko podejmują działania, które mają bezpośredni
wpływ na sytuację prawną innych osób lub decyzje dotyczące innych podmiotów. Na tej podstawie według Trybunału osoby takie muszą liczyć się z zawężeniem zakresu ochrony swojej prywatności. Warto dodać, że spod zakresu funkcji
publicznej są wykluczone stanowiska, które mają charakter usługowy lub techniczny.
Także w orzecznictwie sądów administracyjnych możemy dopatrzeć się odrębnego definiowania osoby pełniącej funkcję publiczną od osób związanych z
pełnieniem takiej funkcji bowiem zgodnie z ustawą o dostępie do informacji
publicznej „każdy, kto pełni funkcję w organach władzy publicznej lub też w
strukturach jakichkolwiek osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jeśli funkcja ta ma związek z dysponowaniem
majątkiem państwowym lub samorządowym albo zarządzaniem sprawami związanymi z wykonywaniem swych zadań przez władze publiczne, a także inne podmioty, które tę władzę realizują lub gospodarują mieniem komunalnym, lub majątkiem Skarbu Państwa”6.
W związku z faktem, iż Konstytucja oraz wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego czy analiza wspomnianej ustawy o dostępie do informacji publicznej nie
konkretyzują w pełni terminu „osoba pełniąca funkcje publiczne”, w praktyce
przy wyznaczeniu kierunku interpretacyjnego dla tej nazwy często wykorzystuje
się także inne akty normatywne z obszaru prawa publicznego tj. Kodeks Karny
czy Ustawa o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby publiczne.
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie problemu z jednej strony
prawa do prywatności osób należących do kategorii podmiotowej tych którzy
sprawują funkcje publiczną, a zasadą jawności i dostępności informacji o funkcjonowaniu instytucji publicznych czyli prawem obywateli do uzyskiwania informacji. Należy także dodać, że analiza niniejszego artykułu zaprezentuje ograniczenie prawa do prywatności osób pełniących funkcje publiczne wraz z przedstawieniem praktycznych przykładów naruszeń tego prawa bowiem przypadku
osób, które piastują tego rodzaju stanowiska niejednokrotnie mamy do czynienia
z kolizją wspomnianych wartości.
1. Ograniczenia prawa do prywatności w świetle przepisów prawa
Przedmiot niniejszych rozważań należy rozpocząć od wyjaśnienia czym w
kontekście rozważanej problematyki jest wolność słowa. W ustawodawstwie
odnoszącym się do kwestii wolności słowa, a więc Powszechnej Deklaracji Praw
5

Tamże.
M. Bidziński, M. Chmaj, P. Szustakiewicz, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2010, s. 73–74.
6
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Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych,
Konwencji Praw Dziecka, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności czy Deklaracji Podstawowych Praw i Wolności owa wolność
słowa oznacza, że każdej jednostce przysługuje niezbywalne prawo do wolności
poglądów i wypowiedzi bowiem analizowane prawo to wolność posiadania poglądów oraz nieskrępowana swoboda poszukiwania i rozpowszechniania informacji czy idei bez względu na granice państwowe, w formie ustnej, pisemnej lub
za pomocą druku, w postaci artystycznej czy z wykorzystaniem każdego innego
środka przekazu7.
Regułą jest często występowanie tendencji do łączenia pojęcia wolności słowa ze wspomnianym prawem do informacji ponieważ jak przypomina wyrok
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w niedawnej sprawie ,,Gąsior przeciwko Polsce” z dnia 21 lutego 2012 jednym z fundamentów każdego demokratycznego państwa oraz filarem wolności słowa jest możliwość zabierania głosu
przez jednostkę w sprawach publicznych oraz krytyki organów władzy8. Należy
jednak podkreślić, iż wymiar opisanej wolności nie ma charakteru absolutnego i
należy ją podporządkować zawsze wobec innej wartości, która w hierarchii stoi
ponad nią, którą jest mianowicie przyrodzona i niezbywalna godność człowieka.
Owa wolność może zostać ograniczona zgodnie z art. 10. Konwencji o
Ochronie Podstawowych Praw i Wolności Człowieka jeżeli wymaga tego dobro
publiczne9. Ponadto w świetle art. 233 ust. 1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej istnieje możliwość ograniczenia wolności słowa w czasie trwania stanu
wyjątkowego lub wojennego. Dodatkowo granicę każdej wolności stanowią także w myśl art. 31 ust. 2 prawa i wolności innych osób. Z istoty owej wolności
słowa wynika także możliwość kolizji tej wartości z innymi głównie z prawem
do prywatności oraz życia rodzinnego, które jest chronione na podstawie art. 47
Konstytucji. Celem pogodzenia wymienionych wartości ustawodawca może jeśli
zachodzi taka konieczność ustanowić ograniczenia w korzystaniu z konstytucyjnej wolności słowa ,,tylko w ustawie” jeśli ograniczenie to będzie służyć bezpieczeństwu lub porządkowi publicznemu, ochronie środowiska, zdrowia, moralności publicznej albo wolności i praw innych osób10. Na gruncie niniejszych zapisów prawnych wyraźnie uwidocznia się teza, że każde ustawowe ograniczenie
danej wolności musi być proporcjonalne do starannie wyważonej potrzeby.
Ograniczenia wolności słowa wynikają także z obowiązujących w polskim
systemie prawnym przepisów karnych. W tym miejscu należy wskazać art. 212
7

G. Kuczyński, Raport o Stanie wolności słowa, s.2. dostęp pod adresem:
http://adwokatura.pl/wp-content/uploads/2012/12/raport-o-wolno%C5%9Bcis%C5%82owa-MP-23-lsit-2012.pdf.
8
Tamże.
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Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr
2. (Dz.U.1993.61.284)
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Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U Nr 78 poz. 483).
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Kodeksu Karnego zgodnie z którym jeżeli ktoś pomawia inną osobę, grupę osób,
instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości
prawnej o postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności11. Natomiast w sytuacji dopuszczenia się przez sprawcę opisanego czynu za
pomocą środków masowego komunikowania podlega on grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. W razie skazania za przestępstwo zniesławienia może zostać nałożona przez sąd kara w postaci nawiązki
na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego. Jeśli chodzi o przestępstwo zniesławienia nie zachodzi ono w przypadku braku tzw. kryminalnej bezprawności jeżeli zarzut uczyniony niepublicznie jest prawdziwy natomiast jeśli dojdzie do publicznego rozgłoszenia zarzutu, który jest prawdziwy nie popełnia przestępstwa
zniesławienia osoba jeżeli zarzut:
• dotyczy postępowania osoby pełniącej funkcję publiczną
• lub służy obronie społecznie uzasadnionego interesu.
Z kolei gdy zarzut dotyczy życia prywatnego lub rodzinnego to dowód
prawdy może zostać przeprowadzony wówczas gdy zarzut ma zapobiec
niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia człowieka albo demoralizacji
małoletniego. Warto podkreślić, że przestępstwo zniesławienia jest ścigane z
oskarżenia prywatnego12.
Warto odnieść się także do kwestii znieważenia, które jest przestępstwem
jakiego można dopuścić się tylko względem konkretnej osoby fizycznej w
świetle art. 216 Kodeksu Karego, jest nim „takie zachowanie, które wedle
przyjętych kulturowo i powszechnie aprobowanych ocen stanowi wyraz pogardy
dla drugiego człowieka, a więc jest czymś więcej, niż jedynie wykazaniem braku
szacunku lub niezachowania wobec innego zasad dobrego wychowania, co jest
jedynie przejawem lekceważenia13” . Znieważenie może polegać na używaniu
inwektyw, obraźliwych słów, gestów czy obelg zaś karą za znieważenie może
być grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do
roku, a także wspomniana nawiązka.
2. Inne aspekty krytyki osób publicznych
Celem krytyki powinno być przede wszystkim ujawnianie, piętnowanie negatywnych działań oraz zachowań tych osób wraz z oceną ich kompetencji w
realizacji zadań publicznych. Krytyka powinna mieć na celu dobro społeczne, a
nie polityczne lub osobiste krytykującego oraz mieć na względzie poszanowanie
dóbr osobistych człowieka, a w szczególności jego godności z zastrzeżeniem,
11

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553).
Tamże.
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aby nie nosić znamion przestępstwa czy zniesławienia. Należy mieć na uwadze,
że prawo do krytyki ma zatem służyć realizacji funkcji kontroli społecznej 14, a
nie pomawianiu innych osób.
Konflikt wartości występuje szczególnie jak to zostało już wspomniane w
przypadku krytyki osób publicznych i problemu ochrony ich dobrego imienia i
prywatności. Pojęcie osoba pełniącej funkcję publiczną jest związane o czym
była wcześniej mowa z prawem obywatela do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej, a co za tym idzie także osób, które pełnią
wspomnianą funkcję publiczną. Warto dodać, że sprawowanie funkcji publicznej
oznacza przede wszystkim realizację zadań znajdujących się w zakresie kompetencji struktur władzy publicznej wraz z podejmowaniem działań wpływających
bezpośrednio na sytuację prawną innych osób lub wiążących się z przygotowywaniem decyzji dotyczących innych podmiotów15.
Węższy zakres granicy chronionej prawnie prywatności osób pełniących
funkcje publiczne wynika z usprawiedliwionej konieczności zapewnienia jawności oraz dostępności informacji o funkcjonowaniu instytucji publicznych w państwie demokratycznym, co potwierdza orzeczenie Sądu Najwyższego
„(…)inaczej należy traktować wolność słowa w sferze prywatnej, inaczej zaś w
sferze życia publicznego. W tej ostatniej zakres wolności słowa musi być szerszy,
a osoby uczestniczące w życiu publicznym muszą liczyć się z krytyką, gdyż świadomie i w sposób nieunikniony wystawiają swe słowa i działania na reakcje społeczeństwa. Krytyka jako wkład w formę debaty publicznej, a zarazem kontrola
osób sprawujących stanowiska publiczne jest niezbędna w demokratycznym państwie prawa”16.
Sytuację tą potwierdza także wyrok Polskiego Trybunału Konstytucyjnego z
21 X 1998 roku, który powołując się na treść art. 47 Konstytucji podkreślił, iż
każdy ma prawo do prawnej ochrony życia prywatnego, jednakże że w odniesieniu do osób ubiegających się i pełniących funkcje publiczne prawo do ochrony
prywatności podlega istotnemu ograniczeniu17.
Warto zauważyć, że osoba, która wiąże swoja karierę zawodową z pełnieniem analizowanych funkcji publicznych winna być świadoma oraz godzić się na
usprawiedliwione zainteresowanie opinii publicznej swoją osobą ze względu na
szczególną pozycję jaką pełnią w społeczeństwie. Owo usprawiedliwione zainteresowanie wynika właśnie z pełnionej roli w społeczeństwie, a co za tym idzie
prawa obywateli do informacji o tych faktach, które są istotne dla potencjalnego
wyborcy - obywatela18. Skutkiem owego zainteresowanie jest właśnie ogranicze14

A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2004, s. 516.
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nie sfery życia prywatnego, której jak twierdzi Trybunał Konstytucyjny taka
osoba powinna się spodziewać gdyż ,,osoby wykonujące działalność publiczną –
ze względu na obywatelskie prawo do informacji o działalności organów władzy
publicznej – muszą liczyć się z obowiązkiem ujawniania przynajmniej niektórych
aspektów życia prywatnego”19.
Ważną kwestię w zakresie wkraczania w sferę prywatną osoby publicznej
stanowi także fakt, iż w sytuacji kiedy prywatność styka się ze sferą publiczna
ingerencja w tę pierwszą powinna następować w sposób niezwykle ostrożny i
wyważony z uznaniem racji przemawiających za taka ingerencją, które powinny
respektować zasady ochrony godności człowieka.
Przy dokonywaniu ograniczeń w zakresie ochrony prywatności osób pełniących funkcje publiczne powinny zostać spełnione łącznie dwie przesłanki. Po
pierwsze wszelkie ograniczenia powinny zostać uzasadnione koniecznością ochrony jednej z wartości wymienionych wcześniej w art. 31 ust. 3 Konstytucji czyli
bezpieczeństwa, porządku publicznego, ochrony środowiska, zdrowia, moralności
publicznej oraz wolności i praw innych osób. Po drugie warunkiem niezbędnym
niezbędne jest wskazanie, że faktu pełnienia funkcji publicznej wynika obniżenie
wobec tej osoby standardu ochrony prywatności20. Warto zaznaczyć, że ingerencja
w sferę prywatności osób pełniących funkcje publiczne nie dotyczy naruszenia
prywatności członków ich rodzin ponieważ te są osobami prywatnymi.
3. Warunki, w jakich możliwe będzie naruszenie prywatności osoby pełniącej funkcje publiczne
Warunki o których mowa to przede wszystkim fakt, że informacja, która
dotyczy naruszenia praw i wolności osób pełniących funkcje publiczne nie może
wykraczać poza niezbędność, co z kolei wskazuje, iż musi być proporcjonalna w
stosunku do wartości transparentności życia publicznego. Ponadto informacja ta
musi być istotna zarówno dla oceny funkcjonowania instytucji jak i osoby
pełniącej funkcję publiczną co oznacza jej ścisły związek ze sprawowaną
funkcją. Trzecim warunkiem jest to, że owa informacja nie może wkraczać w
istotę prawa do prywatności ponieważ granice ingerencji w sferę życia
prywatnego są zawsze zakreślone nakazem respektowania godności osobistej.
Kolejny aspekt wskazuje na to, iż przy dokonywaniu ograniczeń w tym zakresie
należy wziąć pod uwagę dobro publiczne oraz ograniczenia wskazane w
Konstytucji i innych aktach prawnych21.
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Ramy ingerencji w sferę życia prywatnego tych osób są ograniczone
nakazem respektowania ochrony ich godności. Ponadto nawet uzasadniona
ingerencja nie może prowadzić do naruszenia prawa do prywatności osób
trzecich chodzi głównie o członków rodziny osoby pełniącej funkcje publiczną.
Warto wymienić także inne sytuacje w których mamy do czynienia z dozwoloną krytyką. Do takich przypadków należy krytyka która jest rzeczowa oraz
rzetelna i służy ochronie interesu publicznego, a jej podstawą jest konieczność
oparcia o prawdziwe i zweryfikowane informacje. Jak podkreślił Sąd Najwyższy
„nie jest wymaganiem nadmiernym i nie ogranicza wolności debaty politycznej.
Przeciwnie – powinna skłaniać dyskutantów do ważenia wypowiadanych słów, co
jedynie przysłuży się jakości i wartości prowadzonej debaty. Jeżeli jakieś okoliczności, ze względu na swoją wagę i znaczenie społeczne, powinny być podane
do wiadomości publicznej i poddane dyskusji, to obowiązkiem polityka jest
uprzednie zbadanie, czy fakty, które chce przedstawić publicznie i poddać krytyce
rzeczywiście miały miejsce”22. Przeciwieństwem zasady rzeczowej i rzetelnej
krytyki jest krytyka, która jest podejmowana w złej wierze i przejawia się w gołosłownych zarzutach, pogłoskach, przypuszczeniach, epitetach lub w formie
obscenicznej, a także zmierzając do poniżenia osoby krytykowanej w oczach
opinii publicznej. Należy dodać, że zdaniem Sądu Najwyższego osoby, które
podają takie informacje nie usprawiedliwia działanie w obronie uzasadnionego
interesu społecznego ponieważ okoliczność na którą się powołują czyli działanie
w interesie publicznym „nie jest samodzielną przesłanką wyłączającą bezprawność działania naruszającego dobra osobiste”23.
Przedmiotem dozwolonej krytyki powinna być ogólnie rzecz ujmując publiczna działalność osób krytykowanych, w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza
się przywoływania okoliczności z życia prywatnego tych osób, na ich przymioty
osobiste, uprzedzenia lub nałogi, kiedy okoliczności te w istotny sposób wiążą
się z publicznymi funkcjami tych osób24. Nie należy jednak naruszać takich dóbr
osób publicznych jak cześć czy dobre imię, które według art. 47 Konstytucji
,,podlegają ochronie, którą na poziomie ustawy gwarantują normy zawarte m.in.
w art. 23 i art. 24 k.c. Ochrona wymienionych dóbr osobistych dotyczy także
osób publicznych, w tym także osób ubiegających się o funkcje publiczne. Jednakże w stosunku do osób publicznych, zwłaszcza polityków, wolność wyrażania
opinii jest szersza. Osoby publiczne muszą liczyć się z krytyką swojego postępowania, a w konsekwencji w większym od przeciętnego zakresie muszą tolerować
wypowiedzi krytyczne własnej działalności”25.
Konstatując należy stwierdzić, iż granice dozwolonej krytyki wobec osób
piastujących funkcje publiczne są rozszerzone aniżeli w stosunku do zwykłych
22
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obywateli, co potwierdzają także niektóre z wskazanych orzeczeń sądów polskich, ale także zagranicznych, unijnych oraz międzynarodowych.
4. Case studies, a więc praktyka
Zagadnienie zakresu ingerencji w prywatność osób pełniących funkcje publiczne oraz rozstrzygania konfliktu interesów między wolnością postulatem
jawności życia publicznego i dostępem obywateli do informacji, a chronią prywatności jest rozpatrywane na gruncie orzecznictwa Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i sądów powszechnych oraz poglądów literatury przedmiotu.
W tym miejscu chciałabym przytoczyć przykładowy wyrok dotyczący omawianych powyższej kwestii. Pierwszym jest sprawa Pana Kubaszewskiego, który
w 2000 roku podczas posiedzenia Rady Gminy zakwestionował politykę finansowa ówczesnych władz gminy, a później w tej samej sprawie udzielił wywiadu
lokalnej gazecie „Expres Powiatowy” który został opublikowany z podtytułem
„radny miasta Kleczew oskarża zarząd gminy o pranie pieniędzy”. W odpowiedzi na ukazany się artykuł zarząd gminy złożył pozew o ochronę dóbr osobistych, w którym domagał się od radnego Kubaszewskiego oficjalnych przeprosin. W 2002 roku najpierw Sąd Okręgowy w Poznaniu, a następnie Sąd Apelacyjny uznały Kubaszewskiego za winnego w zakresie przekroczenia granic dopuszczalnej krytyki. Na skutek braku przyjęcia kasacji wniesionej do Sądu Najwyższego została wniesiona sprawa do Trybunału w Strasburgu, wktórej Kubaszewski domagał się oddalenia zarzutów oraz odszkodowania.
Trybunał po rozpatrzeniu sprawy wydał wyrok w tej sprawie w 2010 roku
uznając, że w orzeczeniach polskich sądów nie została zachowana równowaga
miedzy dążeniem do zachowania praw polityków, a prawem do wolności wypowiedzi w obronie interesu publicznego. Ponadto Trybunał orzekł, że polskie sądy
nie wzięły w ogóle pod uwagę, że Pan Kubaszewski działał w interesie publicznym, zaś dopuszczalne granice krytyki osób publicznych są szersze niż osób
prywatnych wskazując przy tym, iż Rada Gminy to odpowiedni moment, aby
poruszyć kwestię gospodarowania pieniędzmi w gminie. Trybunał zaznaczył
także, iż kwestia zadawania pytań i poddawanie krytyce zarządu gminy należy do
podstawowych funkcji radnych i jest wręcz jego obowiązkiem jako osoby wybranej przez społeczeństwo. W niniejszej sprawie Trybunał potwierdził rację
skarżącego uznając naruszenie art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i
podstawowych Wolności26.
Zakończenie
W stosunku do osób publicznych wolność wyrażania opinii jest szersza ponieważ osoby te muszą liczyć się z krytyką swojego postępowania w związku z
26

Wyrok ETPCZ z 2.02.2010 (Skarga nr 571/04), dostęp pod adresem:
http://ms.gov.pl/pl/orzeczenia-etpcz/download,263,0.html.
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funkcją jaką pełnią w społeczeństwie w konsekwencji w większym zakresie od
przeciętnego zmuszone są tolerować wypowiedzi krytyczne podejmowanej przez
siebie działalności. Ponadto oczywistym jest, że wola pełnienia funkcji publicznej wiąże się z zainteresowaniem opinii publicznej m.in. uzyskaniem jak najszerszego zakresu informacji o życiu osoby publicznej, w tym życiu prywatnym jak i
przeszłości27. Owa wolność dotycząca wyrażania opinii ma za zadanie służyć
debacie publicznej, która jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego ponieważ wówczas następuje wymiana poglądów
oraz informacji odnoszących się do spraw budzących zainteresowanie opinii
publicznej, w tym osób, które pełnią funkcje publiczne. Z tego powodu celem
ochrona wolności wypowiedzi jest ważny interes społeczny28.
Konstatując należy także stwierdzić, że „wolność słowa – pomimo bardzo
silnej pozycji w aksjologii konstytucyjnej – nie ma jednak charakteru absolutnego, może podlegać ograniczeniom”29. Granice dozwolonej krytyki określa prawdziwość stawianych zarzutów, podejmowanie działań w interesie publicznym,
nienaruszanie przez osobę krytykującą dóbr osobistych i sfery prywatności życia
osoby poddawanej krytyce. Należy dodać, że granicę wolności wypowiedzi w
debacie publicznej zostają przekroczone w wypowiedzi podającej nieprawdziwe
informacje o osobach, które pełnią funkcje publiczne oraz zawierające opinie nie
mające pokrycia w rzeczywistości czyli oparcia w faktach 30. Granic dozwolonej
krytyki nie da się jednak precyzyjnie wyznaczyć ponieważ są one zależne od
okoliczności konkretnej sprawy.
Niezależnie od krytyki osoba pełniące funkcje publiczne jest osobą wykonującą działalność publiczną i sprawującą mandat zaufania publicznego w związku
z tym osoby te muszą być liczyć się z atakiem dezaprobaty i jak podkreślą L.
Gardocki muszą mieć ,,twardszą skórę”31 oraz być przygotowanym, że „będą
bardziej narażone na krytykę niż zwykli obywatele”32.
Jak zauważa A. Szewc ,,nie jest dobrą praktyką stosowanie sankcji karnych wobec
osób krytykujących funkcjonariuszy publicznych. Bardziej właściwe jest rozstrzyganie
tych spraw w trybie procesu cywilnego. Taka jest w tej chwili tendencja ustawodawcza
na świecie. W tym kierunku powinna też pójść zmiana prawa w Polsce”33.
Najlepszym uzupełnieniem i podsumowaniem niniejszego artykułu niech będą słowa pochodzące z wyroku Trybunału w Strasburgu w sprawie „Kubaszewski przeciwko Polsce”, w której Trybunał stwierdza, że „granice krytyki osób
publicznych są szersze niż osób prywatnych, zwłaszcza gdy celem jej ( krytyki )
jest dobro publiczne”.
27

Wyrok TK z 21.10.1998 r. (K 24/98), OTK 1998/6, poz. 97.
Wyrok SN z 2.02.2011 r., II CSK 393/10, LEX nr 936486.
29
J. Raglewski, Glosa do wyroku TK z 12 maja 2008 r., SK 43/05.
30
wyrok SN z 25.02.2010 r., I CSK 220/09, LEX nr 583722.
31
L. Gardocki, „Rzeczpospolita” z 1999 r., nr 190.
32
G. Kuczyński, Raport o Stanie wolności słowa…
33
A. Szewc, Granice wolności słowa radnego, ,,Wspólnota”, 2013 nr 5, s. 5.
28
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Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie problemu z jednej strony
prawa do prywatności osób należących do kategorii podmiotowej tych którzy
sprawują funkcje publiczną, a zasadą jawności i dostępności informacji o funkcjonowaniu instytucji publicznych czyli prawem obywateli do uzyskiwania informacji. Należy także dodać, że analiza niniejszego artykułu zaprezentuje ograniczenie prawa do prywatności osób pełniących funkcje publiczne wraz z przedstawieniem praktycznych przykładów naruszeń tego prawa bowiem przypadku
osób, które piastują tego rodzaju stanowiska niejednokrotnie mamy do czynienia
z kolizją wspomnianych wartości. Ponadto zostały zaprezentowane także warunki, w jakich możliwe będzie naruszenie prywatności osoby pełniącej funkcje
publiczne wraz z wnioskami, które podsumują przeprowadzoną analizę.
Summary
The purpose of this article is to present the problem on the one hand the right
to privacy of persons belonging to the category of entities of those who exercise
public functions, and the principle of transparency and the availability Please
note: ¬ ji on the functioning of public institutions or the public's right to obtain
information. It should also be noted that the analysis of this article will present
the limitation of the right to privacy of public officials together with the practical
examples of violations of the rights of a case of people who occupy such positions often have to deal with the collision of these values. In addition, the conditions were presented in I ¬ such it will be possible breach of privacy a person
holding public office and the conclusions that summarize the analysis undertaken.
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Mateusz Szast (KUL)
Polska zapleczem siły roboczej dla Europy Zachodniej?
Prawda czy fałsz.
Czasy współczesne naznaczone są przemianami niemalże w każdej sferze
życia, począwszy od gospodarczych poprzez kulturowe i społeczne − na politycznych kończąc. Człowiek doświadcza wzrostu tempa i wymusza się na nim
niejako pewne zachowania by mógł on sprostać wymogom współczesności.
Wiek XX w opinii Macieja Duszczyka traktowany jest jako stulecie masowych
migracji, które zakorzenione mogą być w historii. Realizacja werbunku pracowników sezonowych do Niemiec, Francji a także dwa totalitaryzmy, które doświadczyły Europę i świat, uczyniły podwaliny polityki wobec migrantów. Poza
tym fale globalizacji, wymiany handlowej oraz rozwój inwestycji międzynarodowych1, rozwój społeczno − demograficzny, sytuacja osobista, rodzinna człowieka implikują przemieszczanie się mas ludzkich2.
Przyczyn polskiego migrowania ,,za chlebem” należy upatrywać półtora
wieku wstecz, kiedy to ówcześni mieszkańcy przeludnionych wsi przemieszczali
się do miast. Migrowanie ludności wiejskiej związane było z poszukiwaniem
dodatkowych źródeł dochodu, które przeznaczano na zapewnienie spłaty długów
oraz innych zobowiązań wobec członków najbliższej rodziny. Kolejnym krokiem
migracyjnym ludności polskiej były cyrkulacyjne wyjazdy międzynarodowe.
Tradycyjny wzór polskiego migrowania pozostaje w niektórych kwestiach aktualny po dzień dzisiejszy. Niegdyś, gdy zniesiono poddaństwo i okupację zaborców ludzie wyjeżdżali do pracy na plantacjach, przy budowie kolei, w kopalniach. Stereotyp szybkiego zarobkowania przy pracach niewymagających kwalifikacji przetrwał, choć zmieniły się nieco realia, gdyż staliśmy się krajem o wyższym zapleczu kapitału społecznego oraz kulturowego. Nowe realia gospodarki
wolnorynkowej, będącą kapitalistyczną gospodarką bierną w stosunku do sąsiadów i krajów zachodnich, czynią z Polski peryferie i doskonałe zaplecze niewykwalifikowanej (w rzeczywistości wykwalifikowanej3) siły roboczej4.
Marek Okólski twierdzi, iż migracje Polaków mogą być zakorzenione w
przeszłości historycznej. Otóż według tego autora, migrant podejmuje wędrówkę
z powodu braku lokalnych możliwości. Specyfice migracji z Polski sprzyja sytu1

Zob. M. Duszczyk, Polska polityka imigracyjna a rynek pracy, Warszawa 2012, s. 64.
E. Marek, Emgracja z Polski z uwzględnieniem zatrudnienia pracowników polskich
za granicą, Warszawa 1992, s. 15.
3
Zob. M. Szast, Migracje młodych  szanse czy zagrożenia?, [w:] J. Zimny (red.), Współczesne zagrożenia. Formy i skutki, Stalowa Wola 2013, s. 250.
4
I. Bukraba-Rylska, Migracje zarobkowe ludności wiejskiej, [w:] D. Gizicka, W. Gizicki (red.), Człowiek i społeczeństwo wobec wyzwań współczesności. Aspekty kulturowe
i społeczne, Toruń 2008, s. 166.
2
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acja społeczna i ekonomiczna uczestniczących w niej ludzi, przede wszystkim to,
że zostali oni wykluczeni, masowo i niedobrowolnie pozostali na marginesie
procesów modernizacyjnych w swoim społeczeństwie5.
W połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku niemalże połowa gospodarstw
domowych doświadczyła migracji członka rodziny. Przed stu laty, jak podaje Izabela
Bukraba-Rylska, peryferie oraz przeludnione wsie wypychały osoby. Po drugiej
wojnie światowej, wieś polska oraz małe miasteczka stały się rezerwą siły roboczej
do tworzonego systemu socjalistycznego, z kolei po aneksji do Unii Europejskiej
Polska stała się w dalszym ciągu zapleczem pracowniczym dla państw ościennych.
Sytuacja ta wynikać może z kilku powodów. Jednym jest niedokończony kapitalizm
(niedokończona rewolucja kapitalistyczna), które czynią z Polski w Europie jej wewnętrznymi peryferiami poprzez kompatybilność i relatywnie niskie koszta wynagrodzeń6. Należy zauważyć, że po odzyskaniu niepodległości w roku 1918, Polska
rozwijała się (dwudziestolecie międzywojenne) w dość szybkim tempie, jednakże
wybuch kolejnej wojny światowej zatrzymał rozwój skutkując nie wykształceniem
struktur gospodarczo − politycznych, które czyniłyby ją poważnym graczem na arenie międzynarodowej. Polscy pracownicy, robotnicy, byli predestynowani na rynkach europejskich. Niegdyś dziewczyny polskie poszukiwane były w Europie przy
pracy w plantacjach buraczanych, ponieważ mogły pracować w pozycji pochyłej
przez dłuższy czas, ponadto pracowały wydajnie7, obecnie Polki są poszukiwane
jako opiekunki, pracownice gospodarstw domowych oraz pracownicy sezonowi.
Sytuacja z dwudziestolecia międzywojennego powtarza się, bowiem Polacy są poszukiwanymi pracownikami w Europie i Ameryce. Kiedyś w kopalniach, hutach,
polach, przy budowie kolei i infrastruktury drogowej, dziś w budownictwie, ogrodnictwie, handlu i usługach. Dane przedstawione na łamach Rocznika Statystycznego
Rzeczypospolitej Polskiej z 2013 roku wskazują, iż Polskę w roku 2012 na okres
powyżej 12 miesięcy opuściło blisko 50 tysięcy osób. W roku 2011 liczba ta wynosiła 44 337 osób zaś rok wcześniej, czyli w 2010 roku 41216 osób. Dokładny rozkład
emigrantów z Polski z uwzględnieniem podziału płciowego oraz wiekowego przedstawia zamieszczona poniżej tabela. Na uwagę zasługuje fakt, że emigracja z naszego kraju jest znacząca (biorąc pod uwagę współczynnik dzietności oraz ogólną liczbę
mieszkańców kraju).

5

M. Okólski, Mobilność przestrzenna z perspektywy koncepcji migracji niepełnej,
[w:] E. Jaźwińska, M. Okólski (red.), Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami
Polski a Zachodu, Warszawa 2001, s. 56.
6
I. Bukraba-Rylska, dz. cyt., [w:] D. Gizicka, W. Gizicki (red.), Człowiek i społeczeństwo wobec wyzwań współczesności. Aspekty kulturowe i społecznej, Toruń 2008, s. 174.
7
Tamże, s. 176.
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Tabela 1: Migracje zagraniczne ludności na okres 12 miesięcy i więcej (długookresowe) według płci, i wieku migrantów.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej
Polskiej 2013, Warszawa 2013.
Dokąd zatem zmierzali Polacy w ciągu ostatnich kilku lat? Odpowiedzi na to pytanie dostarczają dane zamieszczone w Diagnozie Społecznej z 2013 roku, które
dowodzą, iż w największym zainteresowaniem cieszyły się Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Norwegia oraz Francja. Należy zwrócić uwagę na istotny aspekt
zmiany kierunku migracyjnego Polaków, którzy w mniejszym stopniu wyjeżdżają do
Irlandii oraz Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii a także Włoch na rzecz Niemiec,
Norwegii i Austrii. Wynikać to może z uzyskania z dniem 1 maja 2011 roku dla
obywateli państw UE-8, szerokiego dostępu do niemieckiego, austriackiego i szwajcarskiego rynku pracy8. Podjęcie pracy w Niemczech, ułatwia niewielka odległość
fizyczna a także skutki kryzysu finansowego, który dotknął Wyspy Brytyjskie oraz
inne kraje europejskie. Dokładne rozmieszczenie krajów odbytej emigracji ilustruje
zamieszczony poniżej wykres.
Wykres 1. Kraje odbytej emigracji zarobkowej (2009 4 lata – 4,5%, 2011 4
lata – 3,8%, 2013 2 lata – 2,5%).

8

Wyzwania dla Małopolski w związku z otwarciem niemieckiego i austriackiego rynku
pracy 1 maja 2011 r., Kraków 2011, s. 5.
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Źródło: Diagnoza Społeczna, raporty: Czapiński J.(red.) Diagnoza Społeczna
2013. Przegląd wybranych zagadnień, www.diagnoza.com (10.02.2014), s. 32.
Znając wymiar emigracji z Polski w ostatnich latach oraz kraje odbytej emigracji należy przytoczyć liczby obywateli Polskich w poszczególnych państwach
Unii Europejskiej. Liczby te przedstawia zamieszczona poniżej tabela numer 2
wskazując, iż najwięcej Polaków przebywa w Wielkiej Brytanii (700 tysięcy),
Niemczech (504 tysiące), Irlandii (123,9 tysiąca) oraz Włoszech w liczbie blisko
111 tysięcy osób. Na uwagę zasługuje fakt, przytoczenia za Zofią Kostrzewską
oraz Dorotą Szałtys, iż dane dotyczące obywatelstwa należy interpretować mając
na uwadze fakt posiadania przez niektóre osoby podwójnego obywatelstwa (polskie i niemieckie), liczba takich osób jest znaczna9.
Tabela 2. Polacy w krajach Unii Europejskiej według stanu z dnia
31.12.2011 roku.
Kraj

Belgia
Bułgaria
Czechy
Dania
Finlandia
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Niemcy
Słowacja
Szwecja
9

Liczba obywateli
polskich
56,1
1,0
19,1
24,4
2,5
83,3
65,1
123,9
504,5
6,9
42,7

Liczba urodzonych w
Polsce
W tysiącach
63,2
1,5
18,2
28,4
3
77,5
78,2
115,7
4,6
72,9

Zob. Z. Kostrzewa, D. Szałtys, Migracje zagraniczne ludności. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013, s. 79.
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Węgry
Wielka Brytania
Włochy

2,8
700,1
111,1

4
655,3
121,3

Źródło: Z. Kostrzewa, D. Szałtys, Migracje zagraniczne ludności. Narodowy
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013, s. 79.
Emigracja poakcesyjna, zwana emigracją zarobkową, związana jest z poszukiwaniem nowego miejsca pracy w celu zapewnienia migrantowi oraz jego rodzinie godziwych warunków życia. Ustalenie profilu polskiego pracownika nie
jest zadaniem łatwym. Według Jakuba Wiśniewskiego oraz Macieja Duszczyka
pracownicy z nowych państw Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii znaleźli
pracę głównie w usługach, zwłaszcza w hotelarstwie i gastronomii (30%), przemyśle (20%) i rolnictwie 10%. Według tych autorów analiza zjawiska migracji
na szczeblu unijnym jest trudna z kilku powodów: szeroki stopień agregacji i
mała wartość liczbowa, która nie prezentuje rzeczywistości migrujących osób.
Przeciętny Polak wyjeżdżający do pracy za granicę to osoba młoda, zmierza zarówno do dużych miast, miasteczek, wsi i podejmuje prace niewymagające kwalifikacji: robotnik, kelner, kucharz, lub prace wymagające specjalistycznych,
wysokich kwalifikacji (chirurg klatki piersiowej, glazurnik, masażysta)10.
Migranci według Petera Stalkera i Janusza Balickiego przybywają tam, gdzie
są niedobory na lokalnym rynku pracy bądź do miejsc, gdzie istnieje duże zapotrzebowanie na pracowników posiadających wysokie kwalifikacje. Przykładem
jest Singapur, który od kilku lat pozyskuje prawników, księgowych, lekarzy spoza swojego kraju. Podobnie w USA, Kanadzie oraz innych krajach Unii Europejskiej. Imigranci jednak w większości zasilając lokalne niedobory pracują w tak
zwanym sektorze 3D, czyli pracy brudnej, niebezpiecznej oraz trudnej, której nie
podejmują się miejscowi pracownicy. Niegdyś problem prac 3D (dirty, dangerous, difficult) rozwiązywali młodociani bądź kobiety, jednakże rozwój kapitalistycznych gospodarek lokuje miejscowych pracowników na wyższych szczeblach drabiny hierarchii zawodowej11. Blisko 70% londyńskiej gastronomii stanowią imigranci, zaś 7% pracowników francuskich to obcokrajowcy, z czego
15% zatrudnionych jest w budownictwie12.
Nikłe zasoby ziemi, zwiększające się bezrobocie i brak perspektyw, wykorzystanie sieci migracyjnych sprzyjają migracji, dostrzegając w nich nowe pola szans

10

J. Wiśniewski, M. Duszczyk, Migracje zarobkowe Polaków po 1 maja 2004 roku,
[w:] L. Kolarska-Bobińska (red.), Emigrować i wracać. Migracje zarobkowe Polaków a
polityka państwa, Warszawa 2007, s. 31.
11
J. Balicki, P. Stalker, Polityka imigracyjna i azylowa. Wyzwania i dylematy, Warszawa 2006, s. 92.
12
Tamże.
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życiowych13. Doświadczenia migracyjne są zatem jednym z czynników decydujących o wyjeździe, nawet osób, które ukończyły studia wyższe14. Respondenci Pauliny Treveny podejmujący pracę w Londynie chcieli po prostu poprzez niewygórowane aspiracje znaleźć pracę, która pozwoliłaby im się samodzielnie utrzymać, wskazywali na zalety pracy w Londynie, łatwość otrzymania posady, możliwość zarobkowania i sprawiania sobie przyjemności, możliwość wielokrotnej zmiany pracy,
realizację marzeń, których by nie spełnili pracując w kraju15. Życie w wielkim mieście dodaje respondentom skrzydeł, uwalnia siły i cechuje niezależność, aniżeli życie
w kraju. Migranci polscy w Londynie czują się częścią mozaiki miasta wieloetnicznego, pomimo, iż pracują w rynku migracyjnym. Zatem zamożność, afiliacja, autonomia są ważniejsze dla młodego pokolenia migrantów aniżeli komfort, moralność,
status16.
Analizując motywy wyjazdu należy wskazać na koncepcję teoretyczną charakteryzującą kwestie wyruszenia w celu poszukiwania pracy. Perspektywa socjologiczna wypracowana przez Everetta Lee w 1966 roku określana jako model
Push-Pull Theory swoje rozważania koncentruje wokół czynników wypychających oraz przyciągających mających wpływ na podjęcie decyzji migracyjnej.
Należy jednak uwzględnić także przeszkody pośrednie oraz czynniki osobiste
podczas analizy zjawiska poprzez porównanie cech środowiska pochodzenia oraz
środowiska docelowego z uwzględnieniem silnego bodźca na rzecz ruchu migracyjnego17.
Anna Kopczak przeprowadziła badania ankietowe młodych Polaków, którzy
wyjeżdżają do pracy sezonowej i wakacyjnej. Uzyskane przez autorkę dane dowodzą, iż młodzi ludzie traktują pracę sezonową jako modną (28% zdecydowanie się zgadzam i 47% raczej się zgadzam), poza tym coraz więcej osób spędza
wakacje pracując (49% całkowicie się zgadza, 35% raczej się zgadza) 18.
Kolejne badania prowadzone przez Sylwię Zagrórską w Szwecji odnośnie
zadowolenia z pracy w kontekście sukcesów zawodowych polskich emigrantów
zarobkowych do tego kraju, dostarczają informacji na temat sukcesu zawodowego emigrantów. Według zebranego materiału badawczego sukces zawodowy
odniósł co trzeci badany (31,4%). Największą grupę stanowili ci, którzy uznali,
13

B. Perepeczko, Nowe oblicza migracji zagranicznych z obszarów wiejskich Polski
południowo – wschodniej, [w:] D. Gizicka, W. Gizicki (red.), dz. cyt., 2008, s. 180.
14
P. Trevena, Degradacja czy oszukiwanie niezależności? Proces podejmowania decyzji migracyjnych przez wykształconych Polaków wykonujących pracę niewykwalifikowaną w Londynie, [w:] A. Śliz (red.), Społeczności lokalne: postawy migracyjne młodych
Polaków, Opole 2008, s. 28.
15
Tamże, s. 36.
16
Tamże, s. 46.
17
Zob. A. Górny, P. Kaczmarzyk, Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w
świetle wybranych koncepcji teoretycznych, Seria: Prace Migracyjne 2003, nr 49, s. 39.
18
A. Kopczak, Migracja sezonowa młodych osób. Trend, moda czy przygoda?, [w:] A.
Śliz (red.), dz. cyt., Opole 2008, s. 80.
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że to co osiągnęli nie należy rozpatrywać w kategoriach sukcesu zawodowego
(43%). Polacy w Szwecji są zadowoleni z fizycznych warunków pracy (M=4,31),
zakresu powierzonej im odpowiedzialności (M=4,16), stosunków z przełożonymi
(M=4,27). Respondenci nie są zadowoleni z możliwości swobodnego wyboru
metod pracy (4,03) oraz różnorodności zadań oraz godzinami pracy (M=3,99),
szanse na awans (M= 3,30)19. Przetaczane przez Katarzynę Palkę wyniki badać
Centrum Badania Opinii Społecznej dostarczają informacji, iż zainteresowanie
poszukiwaniem pracy za granicą wiąże się z wiekiem. Im młodsi są respondenci
tym bardziej przejawiają tendencje wyjazdu w celu poszukiwania pracy. Niemalże co piąta osoba (19%) do 24 roku życia nosi się z zamiarem opuszczenia ojczyzny w celu zdobycia lepszej posady. Najbardziej zainteresowani wyjazdem są
uczniowie oraz studenci20.
Dane spisowe z 2011 roku dowodzą, iż Polacy najczęściej wyjeżdżali za granicę w celu podjęcia pracy (72,8%), znacznie więcej niż w 2004 roku (44%). Dla
15,7% respondentów emigracja wiązała się ze sprawami rodzinnymi (towarzyszenie rodzinie oraz połączenie rodziny). Przyczyny związane z edukacją wymieniło niecałe 5,7% ogółu emigrantów (ponad 8% kobiet i 3% mężczyzn). Rehabilitacja i leczenie były powodem wyjazdu dla 0,2%, zaś pozostałe przyczyny
stanowią 5,5% wszystkich wyjazdów21.
Najnowsze dane (marzec 2011) dostarczają informacji o blisko 2 milionach
osób poza granicami ojczyzny, z czego 1,5 miliona przez co najmniej rok. Jak
podaje Zofia Kostrzewa oraz Dorota Szałtys, nastąpił wzrost liczby emigrantów
w stosunku do 2002 roku. Wówczas poza granicami Polski przebywało 786,1
tysięcy Polaków, z tego co najmniej 12 miesięcy – 626,2 tysięcy22. Polacy, wyjeżdżając głównie w celu podjęcia pracy zajmują rozmaite wakaty. Strukturę
rynków pracy, którą uzupełniają mieszkańcy Polski na podstawie dostępnych
danych przedstawiono w dalszej części artykułu.
W roku 1996 Polacy stanowili 90% ogółu pracowników sezonowych w
Niemczech, pracując głównie w rolnictwie, hodowli, ogrodnictwie, przemyśle
drzewnym, hotelarstwie i gastronomii. W roku 1991 w rolnictwie i ogrodnictwie
niemieckim pracowało 58,1%, zaś w roku 1998 − 85,4% Polaków23. Dane z lat
2008 oraz 2009 dostarczają informacji na temat alokacji Polaków na Niemieckim
19

Zob. S. Zagrórska, Zadowolenie z pracy a sukcesy zawodowe polskich emigrantów,
[w:] R. Bera (red.), Wielka emigracja zarobkowa młodzieży. Wyzwania dla edukacji,
Lublin 2010, s. 101.
20
K. Palka, Możliwości realizacji własnych aspiracji zawodowych poza granicami
kraju w ocenie gimnazjalistów, w: R. Bera (red.), dz. cyt., Lublin 2010, s. 122.
21
Z. Kostrzewa, D. Szałtys, Migracje zagraniczne ludności…, s. 54.
22
L. Nowak (red.), Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa 2013, s. 101.
23
E. Marek, Sezonowe zatrudnienie Polaków za granicą, [w:] A. Rajkiewicz (red.),
Zewnętrzne migracje zarobkowe we współczesnej Polsce. Wybrane zagadnienia, Włocławek 2000, s. 26.
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rynku pracy. W 2008 roku wydano 190 582 pozwoleń na pracę sezonowe, rok
później 183 553. Przy imprezach objazdowych w Niemczech pracowało kolejno:
2008 rok − 3 706 osób, 2009 −3 147, jako pomoc domowa kolejno 2 254 i 1081
osób, zaś pracownicy, określani mianem gości w liczbie 154 oraz 108 wakatów24.
Badania prowadzone przez Labour Force Survey, zwany w skróce LFS (brytyjski
odpowiednik Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności) z 2006 roku dostarczą danych odnośnie struktury i form zatrudnienia Polaków na brytyjskim rynku.
Według danych LFS domeną mężczyzn było budownictwo (19,1% wszystkich
pracujących mężczyzn), hotele i restauracje (10,9%) oraz zajęcia pomocnicze w
transporcie i w biurach podróży (9,6%). Kobiety znajdowały pracę głównie w
hotelach oraz restauracjach (14,1%), służbie zdrowia i pracy socjalnej (12,6%)25.
Przy produkcji napojów i żywności pracowało wówczas 8,2% Polaków, zaś w
transporcie oraz biurach podróży 9,6% mieszkańców znad Wisły26. Migranci z
Polski zajmują posady niewymagające specjalistycznego przygotowania pracując
fizycznie. Kwestią zasługującą na podkreślenie jest dysproporcja pomiędzy poborami oraz stanowiskami pracy wśród Polaków przed i po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej.
Według danych przedstawianych przez LFS blisko trzy czwarte osób przed
rozszerzeniem struktur unijnych w 2004 roku zajmowało posady wyższe lub
średniego szczebla, zaś wśród migrantów poakcesyjnych odsetek ten wyniósł
jedynie 25%. Jeżeli chodzi o posady niewymagające kwalifikacji sytuacja jest
odwrotna, gdyż 25% osób przybyłych przed 2000 rokiem i ponad 70% przybyłych w roku 2004 i później zajmowało w roku 2006 stanowiska pracy niewymagające kwalifikacji oraz przygotowania. Poziom wykształcenia jest podobny.
Dysproporcje widoczne są także w przypadku zarobków. Otóż emigranci poakcesyjni zarabiają średnio 6₤ za godzinę podczas gdy osoby, które podjęły pracę
przed rokiem 2000 zarabiały blisko dwa razy więcej, osiągając wynik ₤ 11,5 za
godzinę27. Brytyjski WRS (System Rejestracji Pracowników − Workers Registration Scheme), podaje, iż między 2004 a 2008 rokiem Polacy (podano w liczbach), byli zatrudnieni na różnych posadach. Najwięcej osób pracowało w produkcji (246 955 osób). Kolejną grupę stanowili malarze, dekoratorzy, którzy w
liczbie 52760 osób pracowali na brytyjskiej gospodarki. Gastronomia to miejsce
pracy dla 51360 osób, zaś pomocą domową zajmowało się 49105 osób. W rolnictwie pracowało 38775 osób, natomiast Polacy na posadach kelnerów i kelnerek
stanowili 31255 osób. Pokojówki, pracownicy zatrudnieni przy obsłudze pokojów w hotelach to 31 030 osób, natomiast w sprzedaży pracowało 24 860. W
24

A. Barwińska-Małajowicz, Konsekwencje pełnego otwarcia rynków pracy w Niemczech i Austrii – wybrane problemy, „Wspólnoty europejskie” 2011, nr 1 (206) styczeń/luty 2011, s. 16.
25
A. Fihel, E. Piętka, Funkcjonowanie polskich migrantów na brytyjskim rynku pracy,
seria: Prace Migracyjne, nr 23/81, Warszawa 2007, s. 25.
26
Zob. I. Grabowska-Lusinska, M. Okólski, Emigracja ostatnia?, Warszawa 2009, s. 154.
27
A. Fihel, E. Piętka, dz. cyt., seria: Prace Migracyjne, nr 23/81, Warszawa 2007, s. 27.
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usługach pralniczych pracowało 24 435. Opieką osób starszych oraz prowadzeniem gospodarstw domowych w liczbie 23015 osób. Najmniejszą liczbę stanowili pracownicy zatrudnieni przy zbiorach (15055 osób), barach (1150 osób), pracownicy zatrudnieni w przetwórstwie (owoce, warzywa) w liczbie 10680, natomiast przy produkcji żywieniowej pracowało 10395 Polaków. Łącznie Polscy
pracownicy stanowili 620930 wakatów (ogółem 887000)28.
Polacy w Irlandii (2006) pracowali głownie w sektorze budowlanym oraz
przemyśle wytwórczym (po 18,3%). W sprzedaży detalicznej oraz hurcie pracowało 12,2% i 13,9%, zaś w hotelarstwie oraz przemyśle restauratorskim pracowało 13,2% Polaków. Nieruchomości to domena 7,9% Polaków, natomiast w
przemyśle pracowało 6,6% rodaków. Najmniej osób pracowało w transporcie
(3,1%), rolnictwie (2,2%), służbie zdrowia i opiece (4,4%)29.
Alokacja polskich pracowników w Hiszpanii skupiona była w roku 2006
wokół gospodarstw domowych. Co piąty Polak pracował w administracji, zaś
10% rodaków prowadziło działalność gospodarczą. Hiszpańskie rolnictwo zasilało wówczas około 8% polskich pracowników, inżynierowie i pracownicy licencjonowani stanowili około 3%30. W roku 2010, Polacy zdominowali głównie
hiszpański sektor budowlany i usługowy oraz zbiory owoców − głównie truskawek31. Włoski rynek pracy zdominowany jest zatrudnianiem Polaków w pracach
najemnych (54%). W gospodarstwach domowych pracowało 35% Polaków, natomiast wakaty związane z religią, obsługą wycieczek oraz pielgrzymek zajmowało około 8% rodaków. Nieco mniej osób prowadziło własną działalność gospodarczą (3%)32.
Norweski rynek pracy w latach 2003-2005 zdominowany był Polakami w
budownictwie, rolnictwie, rybactwie oraz leśnictwie. W miesiącach letnich, podczas prac sezonowych zwiększa się liczba Polaków pracujących w rolnictwie i
budownictwie. Według Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Norwegia jawi
się jako kraj w którym „ogólne warunki życia, bezpieczeństwo oraz łatwość załatwiania spraw bytowych przesądzają o popularności Norwegii, jako miejsca pobytu i pracy. Tutejszy wysoko rozwinięty system pomocy społecznej, świadczeń
państwa dla pracowników cudzoziemskich (zasiłki rodzinne, bezpłatna pomoc
dla dzieci, świadczenia socjalne itd.) stwarza poczucie bezpieczeństwa życiowego i atrakcyjności Norwegii, jako miejsca pobytu i pracy. Według statystyk Norweskiego Urzędu Pracy na koniec 2010 roku 4.469 obywateli RP było zarejestrowanych jako bezrobotni przez dłuższy okres czasu, co stanowi wzrost o 35%
w stosunku do danych na koniec 2009 r. Wskaźnik bezrobocia Polaków jest
obecnie największy w grupie wiekowej 30-39 lat; w największym stopniu zjawi28

Migracje zagraniczne w latach 2007-2009. Wyniki badań i analiz, Kraków 2009, s. 21.
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sko dotyka branży budowlanej, około 43% zatrudnionych w budownictwie i pracach konstruktorskich oraz produkcji przemysłowej (18%)”33.
Według danych, Polacy w 2009 roku stanowili najliczniejsza grupę imigrantów
na belgijskim rynku pracy w liczbie ponad 22 tysięcy osób. Przedakcesyjne migracje
związane były głównie ze świadczeniem usług pomocy domowej przez kobiety w
tzw. systemie czeków usługowych, stosowanym w sektorze ogólnie pojętej pomocy
domowej (sprzątanie, prasowanie, mycie okien, zakupy, przygotowywanie posiłków,
pranie oraz drobne prace krawieckie). Po rozszerzeniu UE oraz zapotrzebowaniu na
usługi budowlane struktura płciowa uległa wyrównaniu, jednakże nadal dominują
usługi związane ze świadczeniem opieki domowej34.
Polacy podejmują także pracę w Republice Cypryjskiej. Dane z 2010 roku
zawierają informację na temat struktury alokacji rodaków na cypryjskim rynku
pracy. Najwięcej osób podjęło pracę w sektorze budowlanym (20% zarejestrowanych pracowników), w sektorze usług handlowych (około 18% zarejestrowanych pracowników), sektorze hotelowym i przemyśle. W miesiącach letnich Polacy podejmowali pracę w miejscowościach turystycznych: Protaras, Ayia Napa,
Limasol, Pafos i Larnaka35.
Holandia utożsamiana z ogrodnictwem wydała w 2005 roku blisko 65% pozwoleń na pracę w ogrodnictwie. Zdecydowanie mniej, 12% Polaków znalazło
zatrudnienie w rolnictwie. W przemyśle holenderskim pracowało 7% Polaków.
Najmniej było osób zatrudnionych w rzeźnictwie36. Ponad połowa pracowników
z Polski we Francji (56%) w roku 2010 świadczyło usługi w zakresie budownictwa oraz robót publicznych37. Wraz z otwarciem rynku pracy dla Polaków w
Szwajcarii zauważany jest wzrost zainteresowania tym krajem. Polacy na szwajcarskim rynku pracy w roku 2010 uzyskiwali pozwolenia na pracę głównie w
branżach: rolnictwo i leśnictwo (58%), usługi (34%), rzemiosło (8%)38.
Niemcy to drugi po Wielkiej Brytanii kraj z największą liczbą Polaków.
Tamtejszy rynek pracy, mimo kryzysu, został otwarty dla Polski, zaś oferty pracodawców opiewają na wakaty: budowlańców, murarzy, tynkarzy, elektryków,
spawaczy, stolarzy, ślusarzy, kierowców sztaplarek. Ponadto pracę oferuje sektor
medyczny na posadach: opiekun osób starszych, pielęgniarka, pomoc lekarska,
personel sprzątający. Ogrodnictwo oraz rolnictwo to także obszar z ofertami pra-
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cy dla emigrantów. Oferty pracy zgłaszane są przez ZAV – EURES w Niemczech do polskiej sieci EURES39.
Polacy pracują także w Szwecji, głównie w budownictwie jako inżynierowie,
spawacze, operatorzy maszyn budowlanych, zbrojarze, cieśli, betoniarze, asfalciarze. Zainteresowaniem cieszą się także zawody medyczne, czyli lekarze, pielęgniarki. Szwedzi zatrudnią specjalistów IT, księgowych, zarządców oraz konserwatorów nieruchomości, specjalistów sprzedaży oraz marketingu40.
Zakończenie:
Analiza socjologiczna struktury zatrudnienia Polaków w sektorach europejskich
dowodzi, iż w zdecydowanej większości podejmowane wakaty to prace niewymagające specjalistycznych kwalifikacji oraz przygotowania merytorycznego. Należy
pochylić się nad tendencja wyjazdową osób młodych, prezentujących wysoki poziom zgromadzonego w drodze socjalizacji, wtórnej jak również pierwotnej, poziomu kapitału osobistego, który nie jest do końca wykorzystywany na zagranicznych
rynkach pracy. Dane zgromadzone podczas analizy tematu dowodzą, iż Polacy pracując w tak zwanych migracyjnych sektorach zatrudnienia stanowią zaplecze wyrównania niedoborów pracowniczych na europejskich rynkach.
Streszczenie
Artykuł traktuje o polskich zasobach pracowniczych na rynkach europejskich. Przedstawione zostały dane liczbowe ilustrujące skalę oraz kierunki
współczesnych migracji. Człowiek podążając „za chlebem” podejmuje pracę,
która pozwala mu funkcjonować w nowych realiach, zaś przyczyn polskiego
migrowania należy upatrywać w przeszłości. Niegdyś Polacy byli poszukiwani
do pracy w kopalniach, hutach i plantacjach, podczas, gdy dziś mieszkańcy Polski są rekrutowani do pracy w budownictwie, ogrodnictwie, opiece i usługach.
Alokacja Polaków, według danych, wskazuje na pracę głównie w tak zwanym
migracyjnych rynku pracy obejmującym niewykwalifikowane profesje (budownictwo, ogrodnictwo, opiekę, przemysł oraz usługi).
Summary
Article is about the Polish employee resources in the European markets. Presented figures illustrating the scale and trends of contemporary migration. A man
following the "bread" take a job that allows him to work in the new realities, and
the causes of Polish migration should be seen in the past. Formerly the Poles
were wanted to work in the mines, steel mills and plantations, while the Polish
people today are recruited to work in construction, gardening, care and services.
Allocation of Poles, according to the data points to work mainly in the so-called
39
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migrant labor involving unskilled professions (construction, gardening, health,
industry and services).
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Justyna Krasowska (URz)
Antypolonizm a polskojęzyczne media opiniotwórcze
Wprowadzenie
Tematem niniejszego tekstu jest antypolonizm, który definiowany bywa jako
postawa wrogości wobec narodu polskiego. Owa postawa wyraża się w działaniach. Celem tekstu jest próba definicji głównego pojęcia oraz przedstawienie
relacji pomiędzy działaniami będącymi wyrazem antypolonizmu a polskojęzycznymi mediami opiniotwórczymi. Tekst podzielony został na dwie części. Część
druga zawiera analizę treści przekazów medialnych na temat antypolonizmu.
1. Antypolonizm
Zdaniem Adama Chajewskiego antypoloznim jest to manifestowana publicznie postawa uprzedzeń, nienawiści i wrogości do Polski i Polaków. Antypolonizm to także nazwa poglądów na postawę wrogości uzasadnionych przesłankami etnicznymi, historycznymi, religijnymi przy posługiwaniu się kłamstwem,
insynuacją, manipulacją1.
Jerzy Robert Nowak stwierdza, iż antypolonizm łączy się z działaniami mającymi na celu zniszczenie polskiego państwa a nawet narodu. Postawa ta wyrażała się już w X, XI i XII wieku w działaniach niektórych cesarzy i feudałów
niemieckich dążących do rozbicia Polski Piastów. Dążąca zaś do pauperyzacji
wizerunku Polaków na zachodzie ówczesnej Europy propaganda krzyżacka podawała w wątpliwość nawrócenia Polaków na chrześcijaństwo. W 1392 roku
cesarz Zygmunt Luksemburski poddał pierwszy w historii projekt rozbioru Polski. Początki zorganizowanego antypolonizmu była wyrazem polityki króla Prus
Fryderyka II i carycy Rosji Katarzyny II. Swoje dążenia do rozbioru Polski starali się oni uzasadnić poprzez upowszechnianie „czarnej legendy” o Polsce jako
kraju wyjątkowej anarchii i fanatyzmu religijnego, Polski – „chorego człowieka
Europy”.
Zdaniem Jerzego Roberta Nowaka propaganda trzech mocarstw, które rozebrały Polskę, robiła co mogła, aby usprawiedliwić zbrodnię rozbiorów i skompromitować w świecie „anarchiczną Polskę”. Antypolonizm państw zaborczych
znajdował także wyraz w próbach odpowiedniego kształtowania świadomości
Polaków w poszczególnych zaborach, w fałszowaniu polskiej historii i tradycji2.
Fryderyk Engels w liście do Karola Marska z 1851 roku napisał, iż „ im więcej rozmyślam nad historią, tym jaśniej widzę, że Polacy są narodem skazanym
na zagładę, którym można tylko posługiwać się jako narzędziem, dopóki sama
1

A. Chajewski, Antypolonizm wschodni, „Nasza Polska”, 24-31 grudnia 1997.
J. R. Nowak, Zagrożenia dla Polski i polskości, t. 1, Inicjatywa Wydawnicza ad
astra, Warszawa 1998, s. 24-25.
2
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Rosja nie zostanie wciągnięta w wir rewolucji agrarnej. Od tej chwili Polska nie
będzie miała żadnej racji bytu. Wniosek odebrać na zachodzie Polakom wszystko
co się da, obsadzić ich miasta – zwłaszcza Poznań – Niemcami pod pozorem
ochrony, posyłać ich w ogień, ograbić do zna z żywności ich kraj3.
Antypolonizm środowisk żydowskich ujawnił się w czasie pierwszej wojny
światowej. Rozpowszechnianie oszczerczych twierdzeń o rzekomych polskich
okrucieństwach i pogromach dokonywanych na Żydach służyć miało zniweczeniu polskich planów odzyskania niepodległości. Żydowscy inspiratorzy antypolonizmu dążyli do utworzenia JudeoPolonii.
Antypolska propaganda, pełna fałszerstw i oszczerstw, spotkała się z potępięniem żydowskiego pisarza z Niemiec Benjamina Segela4.
W niemieckiej opiniotwórczej prasie okresu międzywojennego Polskę przedstawiano jako państwo sezonowe (Saisonstaat). Dążenie do likwidacji Polski miało
w Niemczech poparcie społeczeństwa. W „Frankfurter Zeitung” z 14 czerwca 1925
roku znajdujemy informację, iż „tak czy inaczej Polska musi wyjść z wojny celnej
śmiertelnie ranna. Z jej krwią odpłyną jej siły, a wreszcie i jej niepodległość. A wtedy, za kilka lat w porozumieniu z Rosją dobijemy umierającą”.
Pod koniec II wojny światowej Polska i Polacy stali się celem nowe kampanii antypolonizmu. Impulsem dla tychże działań było wykrycie zbrodni katyńskiej. Kreowano wówczas Polaków jako faszystów, antysemitów, nacjonalistów.
Sowieci rozpowszechnili wówczas pogląd, iż Polacy to naród antysemicki i faszystowski, który musi być uczony demokracji „twardą ręką”. Polaków demokracji mieli uczyć zaś władze sowieckie i ich polskie marionetki komunistyczne.
Po wojnie propaganda sowiecka „przerabiała” podręczniki i książki historyczne
w krajach obozu socjalistycznego, w celu wykreowania wizerunku Polaków „panów” oraz Polski „anarchii” i „nacjonalizmu”.
W książce „Nieznana wojna Hollywood przeciwko Polsce 1939–1945” Mieczysław Biskupski stwierdza, iż w amerykańskich filmach, kręconych w latach
1939–45, Polska była ofiarą hitlerowskiej agresji, ale mocno sobie na to zasłużyła. Została pokonana błyskawicznie, niekiedy nawet w niespełna 24 godziny.
Sowiecka inwazja i okupacja oraz deportacje na Wschód nie miały miejsca. Ruch
oporu nie istniał. Wkład polskich sił zbrojnych na Zachodzie się nie liczył. Pod
Monte Cassino zwyciężyli Amerykanie. Tylko jeden polski pilot brał udział w
obronie Wielkiej Brytanii. Wsławił się niekompetencją i tym, że pił na umór.
Nasz wywiad przez sześć lat nie wykazał się żadną inicjatywą. Byliśmy po stronie aliantów, ale nie zasługiwaliśmy na sympatię. Zafałszowany i kłamliwy obraz
naszego kraju był już rozpowszechniany przez Hollywood w okresie międzywojennym. Wymowne pod tym względem są trzy filmy. W „The Wedding Night”
Kinga Vidora z 1935 r. polska rodzina z Connecticut została przedstawiona jako
ostoja ciemnoty i skandalicznych obyczajów. Posiłki jedzą najpierw osobno
3
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K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 27, Warszawa 1968, s. 311.
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mężczyźni, potem kobiety. Mąż regularnie bije żonę i dzieci. Wszyscy są wulgarni, prymitywni i nadużywają alkoholu. W dramacie „Black Fury” Michaela
Curtiza (też z 1935 r.) Paul Muni (urodzony we Lwowie) gra młodego polskiego
górnika z Pensylwanii, który wygląda jak zbój, nie ma obycia i jest ograniczony
umysłowo. Trzeci tytuł to zrealizowany w 1934 r. przez braci Warner „Too Many Knights” dziejący się w środowisku bokserskim Nowego Jorku. Czarny charakter, największy gangster i morderca, nosi nazwisko Kościuszko. Profesor
przyczyn amerykańskiego antypolonizm dopatruje się w tym, iż cała ówczesna
branża, ze scenarzystami na czele, sympatyzowała z komunistami. Byli wystarczająco zapatrzeni w nienawidzącą Polaków Moskwę. Dodatkowo obraz naszego
kraju pogarszała pamięć o bitwie warszawskiej 1920 r., która zatrzymała czerwoną rewolucję. Dla prolewicowych filmowców Polska jawiła się jako ciemny,
reakcyjny kraj, który uniemożliwił zwycięstwo Sowietom. Ponadto wiele wpływowych, opiniotwórczych osób w Hollywood było potomkami polskich Żydów z
Kresów Wschodnich5.
Badacze zaznaczają, iż od wejścia w życie w 1953 roku porozumienia RFNIzrael o odszkodowania dla żydów, rozpoczęto kampanię obarczenia winą za
Holocaust Polaków. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych znalazło to
wyraz w rozpowszechnianiu kłamstwa o „polskich obozach koncentracyjnych”,
w których zginęło miliony Żydów.
Henryk Sienkiewicz w swym słynnym „Liście otwartym Polaka do ministra
rosyjskiego” pisał: „Tylko nikczemne i złośliwe indywidua lub absolutni głupcymogą porównywać nacjonalizm polski z charakterystycznym nacjonalizmem
niemieckim lub czarnosecinnym rosyjskim. Nacjonalizm polski nie tuczył się
nigdy cudzą krwią i łzami, nie smagał dzieci w szkołach, nie stawiał pomników
katom. Zrodził się z bólu, największej tragedii dziejowej. Przelewał krew na
rodzinnych i na wszystkich innych polach bitew, gdzie tylko chodziło o wolność.
(...) Wypisał na swych chorągwiach najszczytniejsze hasła miłości, tolerancji,
oswobodzenia ludu, oświaty, postępu”.
2. Antypolonizm a polskojęzyczne media opiniotwórcze
Negatywny stereotyp Polaków w Niemczech nasilił się w XX i XXI wieku.
Antypolonizm w Niemczech przejawia się między innymi w upowszechnianiu
dowcipów. Harald Schmidt - showman z TV Sat 1- opowiada na temat Polaków
przykładowe dowcipy: „Polacy bardzo się uaktywnili w Kosmosie. Zniknął
Wielki Wóz”, „W Polsce był tak silny mróz, że 95 % Polaków trzymało ręce we
własnych kieszeniach”.
Antypolonizm, który przejawia się w niemieckich mediach spotkał się z reakcją polskojęzycznych mediów opiniotwórczych. Michał Jaranowski w Polityce
komentował, iż „w czasach, gdy stosunki polityczne układają się znakomicie w
5

M.B.B. Biskupski, „Nieznana wojna Hollywood przeciwko Polsce 1939–1945”, Fijorr Publishing, Warszawa 2011.
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Niemczech wzmaga się fala dowcipów polskich – lub nazywają rzecz po imieniu
antypolskich”. Ewenementem jest, że główną rolę odgrywa w tym telewizja” 6.
Krystyna Grzybowska napisała w „Rzeczpospolitej o prawdziwej fali antypolskich dowcipów7. Andrzej Stach w paryskiej „Kulturze” z lipca-sierpnia 1997
roku akcentował także, że „zauważalny w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat fakt
propagowania w Niemczech antypolskich i rasistowskich dowcipów w niektórych mass mediów (…). Prowadzący program talk show Harald Schmidt od dłuższego czasu dyskontuje gusta i uczucia części społeczeństwa niemieckiego i
czerpiąc z pokładów antypolskich resentymentów, raz po raz serwuje milionom
widzów niewybredne „Polenwitze””8.
W Newsweek Polska Marcin Meller ironizuje, iż antysemici Polacy „krzyczą
o Narodzie z wielkiej litery, o antypolonizmie i wszystko im się kojarzy z gnębieniem Polaków, nawet spoceni faceci w metrze”9.
W tygodniku Uwarzam Rze komentowany jest zaś antypolonizm w litewskich mediach opiniotwórczych. Na internetowej witrynie tygodnika „Voruta” co
drugi tekst mówi o Polakach. Do tego aż trzy karykatury. Na jednej biedny uczeń
napisał na tablicy „Litwa”. Ale sroga nauczycielka – z wypisaną na twarzy
wściekłością – czerwoną kredą poprawiła „w” na „v”. Na innym rysunku Polacy
i Litwini przeciągają linę. Jeden z tekstów nosi tytuł „Dzicy atakują – Wilno w
niebezpieczeństwie”10.
W Gazecie Wyborczej opublikowano artykuł, którego tematem jest brytyjski
antypolonizm. W tekście przedstawiono Antypolskie nastroje na Wyspach nasilają się z powodu kryzysu. Zdaniem działającego od 1946 r. Zjednoczenia Polskiego nasi rodacy padają coraz częściej ofiarą nie tylko werbalnych ataków o podłożu rasistowskim11. W Gazecie Wyborczej znajduje się także tekst, który tłumaczy
agresywne zachowanie młodych Izraelczyków przyjeżdżających do Polski wobec
Polaków12.
Rafał Ziemkiewicz w Rzeczpospolitej stwierdza, iż „wiele liczących się mediów z zasady nie używa słowa „antypolonizm”. Samo to słowo może bowiem,
zdaniem ich liderów, Polaków zdeprawować. Polacy, wedle ich najgłębszego
przekonania, i tak zbyt chętnie widzą się w roli ofiar, za dużo myślą o doznanych
w dziejach krzywdach i w ogóle zbyt podatni są na emocje nacjonalistyczne,
6
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które poczucie niechęci doznawanej niezasłużenie od innych może jeszcze
wzmocnić. Kierując się takim rozpoznaniem sytuacji, wpływowe i opiniotwórcze
środowiska przez wiele lat cenzurowały oburzające informacje na przykład o
używaniu przez zachodnie media obelżywego sformułowania „polskie obozy
koncentracyjne” czy upowszechnianiu przez licznych działaczy i publicystów
historycznego kłamstwa o Polakach antysemitach, którzy sami zaprosili do siebie
Hitlera i w szeregach AK gorliwie kolaborowali z nim w dziele Holokaustu. Za
to o owym „polskim antysemityzmie”, oczywiście bez tak karykaturalnego przerysowania, pisano i mówiono nad Wisłą chętnie, używając wstydliwych faktów z
polskiej historii – zwykle celowo wyolbrzymionych – jako młota do wybijania
Polakom z głów narodowej dumy. Jesteśmy gorsi, głupsi i nawet nasza historia
(poza aktem wybaczenia komunistom przy Okrągłym Stole) jest tylko powodem
do wstydu; w takim duchu tresują Polaków wiodące media od zarania III RP” 13.
W tygodniku Najwyższy Czas pojawił się wywiad Tomasza Sommera z Stanisławem Michalkiewiczem, którego tematem był właśnie antypolonizm także
wśród Polaków. W tymże wywiadzie S. Michalkiewicz stwierdza, że w Polsce
występują „dwa środowiska. Jedno to świadoma piąta kolumna, która uczestniczy w operacji doprowadzania mniej wartościowego narodu tubylczego do stanu
bezbronności, by uczynić go tak zwanym „nawozem Historii”; a drugie to towarzystwo, które wprawdzie nie wie do końca, co czyni, ale obiektywnie wpisuje
się w nurt antypolonizmu. Pierwsze – to środowisko skupione wokół „Gazety
Wyborczej” i tak zwanego salonu. Najtwardszym jądrem tej grupy są oczywiście
polscy Żydzi, którzy w przypadku konfl iktu interesów polskiego i żydowskiego
bez wahania stają w większości po właściwej, czyli żydowskiej stronie – a otaczają ich albo pożyteczni idioci, którzy naprawdę uważają, że te wszystkie propagandowe makagigi o „tolerancji” i że „wszyscy ludzie będą braćmi”, to prawdy, którym trzeba podporządkować wszystko – albo karierowicze, którzy
wprawdzie w te makagigi nie wierzą, ale skwapliwie udają i odcinają od tego
kupony. W tej drugiej grupie jest wielu duchownych, którzy próbują zrobić karierę na stręczeniu tubylczym katolikom tak zwanego judeochrześcijaństwa. To
jest ta piąta kolumna świadoma – a żeby nie być gołosłownym, przypomnę o roli,
jaką odegrało środowisko „Gazety Wyborczej” w lansowaniu Jana Tomasza
Grossa, który w związku z projektowaną operacją „Jedwabne” został awansowany do rangi „historyka”, którym przecież nie jest, i to w dodatku od razu „światowej sławy”. Środowisko „GW” bardzo się przy nadymaniu Grossa napracowało – no a wydawnictwo „Znak” zarówno w 2001 roku, jak i potem, przy okazji
książki „Strach”, urządziło Grossowi prawdziwy festiwal. Drugie środowisko to
tak zwane organizacje pozarządowe i rozmaici „artyści”-hochsztaplerzy. Część
tych „organizacji pozarządowych”, które oczywiście są popodłączane do rozmaitych finansowych kurków, rządowych, unijnych i samorządowych, kolaboruje z
Helsińską Fundacją Praw Człowieka, która z kolei jest na kontrakcie z wiedeńską
13
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Agencją Praw Podstawowych – takim paneuropejskim gestapo, które monitoruje
mniej wartościowe narody europejskie, czy się aby nie bisurmanią, ulegając ksenofobii, antysemityzmowi, rasizmowi lub homofobii. Helsińska Fundacja Praw
Człowieka, nawiasem mówiąc, na żydowskiej finansowej kroplówce Jerzego
Sorosa – ok. 3 mln dolarów rocznie – wygrała przetarg na usługi delatorskie dla
Agencji Praw Podstawowych i w związku z tym monitoruje pod obstalowanym
kątem nasz mniej wartościowy naród tubylczy – w czym pomagają jej wspomniane „organizacje pozarządowe”. Za pieniądze, które dostają tytułem „grantów”, muszą wykazywać się osiągnięciami, więc wykrywają antysemitów, ksenofobów, rasistów i homofobów pod każdym krzakiem. Im nie chodzi o to, by
Polskę i Polaków szkalować; chcą tylko dostać łatwe pieniądze, żeby móc sobie
na to konto wypić i zakąsić – ale rezultat jest taki, że świat otrzymuje sygnał, iż
w Polsce dzieje się coś niepokojącego, co skłania opinię zagraniczną do przekonania, że Polaków nie wolno zostawić samopas, tylko trzeba poddać ich kurateli
starszych i mądrzejszych, bo w przeciwnym razie ZNOWU zrobią coś okropnego. I wreszcie artyści-hochsztaplerzy. Jest taki np. w Lublinie, kieruje ośrodkiem
„Brama Grodzka”, w ramach którego urządza od czasu do czasu jakieś żydowskie „łodirydi” – że to niby Żydzi ciągnęli w górę polską kulturę. Najwyraźniej to
jednak za mało, bo od czasu do czasu ktoś go „napada” – na przykład wrzuca mu
przez okno cegłę – ale koniecznie ze swastyką. Podejrzewam, że tę swastykę to
już on sam na tej cegle wydrapuje i wrzuca sobie do domu, bo wtedy Żydzi w
całego świata nim się interesują, niczym Watykan feldkuratem Ottonem Katzem.
U nas chyba nie ma Polaków – wrogów narodu polskiego, bo u nas bardzo rzadko ktoś coś robi naprawdę, a szczerze mówiąc, prawie nigdy. Jest natomiast
mnóstwo snobów, którzy o niczym innym nie marzą, tylko żeby uważano ich za
cudzoziemców. Ale to żałosne figury, chociaż oczywiście często zostają celebrytami. I wreszcie niewielka grupka, która znęcona szmalcem, jaki na podstawie
ustawy o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich przekazywany
jest tymże gminom, dla miłego grosza udaje Żydów. Np. w Gdańsku są dwie
gminy żydowskie, które oskarżają się nawzajem o fałszerstwo. Sam znam filuta,
który nie tylko udaje Żyda, ale nawet wkręcił się do władz w jednej gminie 14”.
Jerzy Robert Nowak w pracy Antypolonizm – zdzieranie masek, tom 1 i 2
stwierdza, iż w coraz liczniejszych filmach, książkach, artykułach portretuje się
Polaków jako najgorszych „antysemitów” i „żydobójców”, bez porównania gorszych od Niemców. Ton w tej sprawie nadał żydowski pisarz Leon Uris, autor
bestsellerów. W książkach: „OB. VII”, „Exodus”, „Miła 18” L. Uris zajadle
szkalował Polaków, przedstawiane ich jako najgorszy w świecie naród. W powieści „OB. VII”, czołową postacią był chirurg Adam Kdno, Polak, chrześcijanin, antykomunista. Po wojnie czczony jako bohater AK, Kelno został „zdemaskowany” przez „dzielnego Żyda” - ubowca Nathana Goldmarka, jako rzekomy
14

http://nczas.com/publicystyka/antypolonizm-rozmowy-sommera-zmichalkiewiczem-o-nienawisci-wobec-polakow/
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zbrodniczy eksperymentator na więźniach żydowskich. Akcja powieści skupia
się wokół działań wspomnianego Żyda-ubowca, który wytropił w Anglii krwiożerczego Polaka i robił, co tylko mógł dla skazania go przez sąd brytyjski jako
prawdziwego monstrum moralnego. Dowiadujemy się z powieści L. Urisa, że
Polak był w obozie koncentracyjnym głównym współpracownikiem Niemca,
pułkownika SS, dla którego historycznym pierwowzorem był doktor Mengele.
Polak miał jakoby cieszyć się łaskami nawet samego Himmlera.
Zachodnia prasa przedstawia Polaków jako ksenofobów, rasistów i nacjonalistów. „Eurodeputowani przyjęli rezolucję potępiającą w Polsce homofobię i
rasizm. Polakom obserwującym różnorodność postaw we własnym kraju takie
opinie mogą wydawać się krzywdzące. Niestety, cudzoziemcy widzą Polskę z
odległości, z której zacierają się niuanse, a najbardziej uderzają odmienności i
dysonanse w stosunku do tego, co obserwator z zewnątrz uważa za normę własną
i europejską. Oczywiście, Polska nie zawali się z powodu powtarzania uproszczonych opinii, nie możemy jednak udawać, że nic się nie dzieje. Powinniśmy
próbować zmienić swój wizerunek. Tym bardziej że dla obserwatora z zewnątrz
nie jest ważne, czy Polska jest bardziej na prawo, czy bardziej na lewo albo czy
jest bardziej parafialna, czy bardziej świecka”15.
Zdaniem badaczy „polski nacjonalizm jest względnie słaby w porównaniu z
innymi nacjonalizmami. Ponieważ jednak Polska w wielu krajach nie cieszy się
sympatią tamtejszych establishmentów, więc wyciąga się Polakom nacjonalizm i
się go piętnuje. Ale na tle innych nacjonalizmów jest on nie tylko słaby - jest też
łagodny. Kolonialiści dokładali specjalnych starań, by polskiemu społeczeństwu
zohydzić bycie Polakiem. To się działo i w wieku XIX i w XX. Resentyment się
nawarstwiał. Ale mimo to polski nacjonalizm pozostał łagodny i defensywny. To
spadek sarmatyzmu: pozwolić ludziom żyć na własnych śmieciach, nie myśleć o
zdobyczach terytorialnych, o tym, by być numerem jeden, nie konkurować wciąż
z innymi. Niestety w slawistyce amerykańskiej wciąż pokutuje wizerunek nacjonalizmu polskiego jako agresywnego”16.
Podsumowanie
Badacze źródeł antypolonizmu upatrują w polityce germanizacji i rusyfikacji
prowadzonej przez zaborców. Otto von Bismarck, premier Prus i późniejszy
kanclerz Rzeszy powiedział o Polakach: „Bijcie Polaków tak długo, dopóki nie
utracą wiary w sens życia. Współczuję sytuacji, w jakiej się znajdują. Jeżeli
wszakże chcemy przetrwać, mamy tylko jedno wyjście – wytępić ich”17. Według
późniejszej teorii nazistowskiej Polacy należą do kategorii podludzi niezdolnych
do samodzielnego rządzenia. Dyrektywa nr 1306 Ministerstwa Propagandy Rze15

P. Moszyński, Jak nas widzą..,” Newsweek”, 2006 nr 25, s. 59.
E. M. Thompson, Polski nacjonalizm jest niezwykle łagodny,
http://www.dziennik.pl/dziennik/europa/article46357/Polski_nacjonalizm_jest_niezwykle
_lagodny.html
17
E. Guz, Winni szukają winnych, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1984
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szy z dnia 24.10.1933 roku nakazywała oficjalne traktowanie Polaków jako podludzi – „Nawet dojarka musi mieć jasność sytuacji, że polskość jest równoznaczna z niższą ludzką wartością”18.
Podsumowując antypolonizm jest – jak stwierdzają badacze – zjawiskiem,
które jest historycznie uwarunkowane. Przejawy antypolonizmu w zagranicznych
mediach opiniotwórczych nie znajdują jednak wielu komentarzy w polskojęzycznych mediach. Zdaniem autorki niniejszego tekstu polskojęzyczna prasa
opiniotwórcza w Polsce dzieli się ze względu na ustosunkowanie się do antypolonizmu. Publicyści tacy jak Tomasz Sommer i Rafał Ziemkiewicz krytykują
antypolonizm, występuje również grupa publicystów krytykująca ich postawę.
Streszczenie
Tematem niniejszego tekstu jest antypolonizm. Antypolonizm wyjaśnia się
jako wszelkie uprzedzenia i postawy wrogości wobec Polaków. Tekst prezentuje
historyczne uwarunkowania tejże postawy oraz przejawy antypolonizmu w historii narodu Polskiego. Analiza informacji pojawiających się polskich mediach
opiniotwórczych na temat antypolonizmu pokazuje, iż w Polskich mediach ów
temat jest bagatelizowany. Występuje także podział na media przedstawiające
antypolonizm i te media opiniotwórcze, które neguje lub tłumaczą antypolonizm.
Summary
Anti-Polonism Polish-language media and opinion leaders
The theme of this text is anti-Polonism. Anti-Polonism explained as the
prejudices and attitudes of hostility to Poles. The text presents historical
determination of that anti-Polish attitudes and manifestations in the history of the
Polish nation. Analysis of information emerging Polish media, opinion leaders
about the anti-Polish show them that in the Polish media, this topic is
downplayed. There is also a division of anti-Polonism media and the media
opinion leaders who deny or explain antypolonism.

18

Zbrodnie hitlerowskie wobec dzieci i młodzieży Łodzi, Wyd. Nauk. w Łodzi, Łódź 1979.
C. Madajczyk, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, Warszawa1970.
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Piotr Krzyżanowski (KUL)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - jako organ niezależny
Wprowadzenie
Współcześnie zwykło się określać media mianem czwartej władzy. Istotnie,
media oddziałują na społeczeństwo, jednak siła tego wpływu jest różna, w zależności od rodzaju środków masowego przekazu. Obecnie największe znaczenie
mają media elektroniczne, w tym radio i telewizja. Stały się one nieodłącznym
elementem otaczającej nas rzeczywistości. Mogą wpływać na szeroki krąg odbiorców, kształtując ich światopogląd, preferencje polityczne a nawet system
wartości. Ograniczona ilość wolnych częstotliwości oraz konieczność posiadania
znacznych środków finansowych, powoduje zmniejszenie liczby potencjalnych
nadawców, a to może spowodować ukształtowanie się tendencji monopolistycznych, które zawężają pluralizm zewnętrzny1. Dlatego niezwykle istotna jest odpowiednia regulacja prawna tego sektora gospodarczego. W Polsce wielokrotnie
normowano tę kwestie, stosując różne, czasami skrajne rozwiązania. Aktualnie,
zdaniem L. Garlickiego, polska radiofonia i telewizja opiera się na czterech założeniach:
1. zniesieniu cenzury prewencyjnej,
2. demonopolizacji sektora medialnego,
3. przekształceniu nadawców państwowych w publicznych,
4. stworzeniu organu konstytucyjnego, sprawującego opiekę nad całokształtem działalności mediów elektronicznych,
Obecnie, nad wolnością słowa w radiu i telewizji, czuwa niezależny organ
państwowy, jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Rada jest klasycznym regulatorem mediów, to znaczy, że zajmuje się tylko mediami elektronicznymi, jej nadzór nie obejmuje telekomunikacji2.Niezależność Krajowej Rady
gwarantuje realizacje zasady demokratycznego państwa prawa, porządku prawnego, zapewnia wolność słowa, prawo do informacji oraz bezpieczeństwo gospodarcze. Niestety działalność tego organu wzbudza dość liczne kontrowersje.
Bardzo często zarzuca się Radzie upolitycznienie. Dlatego należy poddać szczegółowej analizie, kwestie związane z pozycją ustrojową i działalnością KRRiT.
1. Rys historyczny regulacji mediów w Polsce
Pierwsze regulacje, co zrozumiałe, dotyczą radia. W 1924 r rozpisano konkurs na prawo budowy i eksploatacji urządzeń radiofonicznych na terytorium
Rzeczypospolitej. Rozstrzygnięcie konkursu i nadanie koncesji nastąpiło 18
1

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2010,s. 328 i n.
P. Stępka, Przegląd modeli ciał regulacyjnych na przykładzie wybranych państw europejskich, grudzień 2005, www.krrit.gov.pl [dostęp: 08.05.2014 r.], s.5.
2
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sierpnia 1925 r, zwycięzcą okazała się założona niespełna rok wcześniej, spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, działająca pod firmą ,, Polskie Radio”. Ministerstwo Przemysłu i Handlu, które przyznało spółce koncesje, stało się pierwszym regulatorem mediów elektronicznych w Polsce3. 17 czerwca 1926 r, przekształcono Polskie Radio w spółkę akcyjną, 40 % akcji nabył Skarb Państwa.
Według Stanisława Odyńca, w tym momencie można mówić o prywatnorządowej spółce akcyjnej4. Ten monopol państwowy został wzmocniony w 1935
r, kiedy to Skarb Państwa wykupił pakiet większościowy spółki. Gdy Polskie
Radio stało się spółką akcyjną Skarbu Państwa, funkcje regulatora przejęło Ministerstwo Poczt i Telegrafów5. W II RP władza nieznacznie ingerowała w wolność
mediów, radio traktowano, jako instytucje zarobkową a nie propagandową6.
W 1944 r utworzono Przedsiębiorstwo Państwowe ,, Polskie Radio’’. Funkcje regulatora, sprawowały trzy podmioty: w kwestiach programowych- Resort
Informacji i Propagandy, w zakresie działalności gospodarczej- Resort Gospodarki Narodowej i Finansów, a w sprawach technicznych- Resort Komunikacji,
Poczt i Telegrafów. Ustawą z 4 lutego 1949 r Państwowe Przedsiębiorstwo
,,Polskie Radio” zastąpiono Centralnym Urzędem Radiofonii. Była to instytucja
finansowana z budżetu państwa, bezpośrednio podlegająca prezesowi Rady Ministrów. W 1951 r utworzono Komitet do Spraw Radiofonii ,, Polskie Radio”. W
uchwalonej w 1952 r Konstytucji PRL pominięto kwestie związane z funkcjonowaniem mediów7. Uznano, że ta dziedzina nie wymaga uregulowań rangi konstytucyjnej. Ustawą z 2 grudnia 1960 r utworzono Komitet do Spraw Radia i Telewizji ,, Polskie Radio i Telewizja”, który przejął funkcje regulatora. W PRL partia rządząca uczyniła media narzędziem propagandowym, służącym do rozpowszechniania i popularyzowania założeń ideologicznych, fałszowania rzeczywistości i gloryfikowania przyjętego systemu.

3

Warto wspomnieć, iż prawo nadawania, obwarowane zostało szeregiem obowiązków, min. organizowanie własnymi środkami repertuaru; wpłacanie na rzecz Skarbu
Państwa opłaty koncesyjnej w wysokości 20 proc. pobieranych brutto opłat abonamentowych; zbudowanie w wyznaczonych terminach i utrzymywanie z własnych środków,
odpowiedniej liczby radiostacji nadawczych.
4
S. Odyniec, Nowy rok [w:] ,,Radioamator’’, Warszawa 1926, nr 12, s.1.
5
Z. Kosiorowski, Radiofonia publiczna. Prawno-ekonomiczne uwarunkowania misji
radia publicznego realizowanej przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, Szczecin
1999, s. 17.
6
M. J. Kwiatkowski, Narodziny PR, Warszawa 1972, s. 407.
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Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r., Dz. U. 1952
nr 33 poz. 232.
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2. Status prawny KRRiT
Pozycja ustrojowa
Konstytucja z 1952 r. jasno określała Krajową Rade, jako organ administracji
państwowej, któremu powierzono liczne kompetencje wykonawcze 8. Konstytucja
RP nie precyzuje charakteru prawnego Krajowej Rady. Próbę określenia pozycji
ustrojowej podjęli przedstawiciele doktryny. Według L. Garlickiego Krajowa
Rada jest ,,organem konstytucyjnym, pozostawionym poza schematem trójpodziału władzy9. Pomimo działalności wykonawczo- administracyjnej, należy
ulokować ją między władzą wykonawczą a ustawodawczą. J. Kuciński uznaje
Rade za niezależny od rządu organ regulacyjny10. Zdaniem Rakowskiego Krajowa Rada jest organem administracji państwowej11. Według J. Górala, Krajowa
Rada jest organem administracji państwowej, umieszczonym w sferze organów
władzy wykonawczej, ale niedziałającym w ramach administracji rządowej 12.
W doktrynie przedstawianych jest wiele poglądów na temat pozycji ustrojowej Krajowej Rady13. Na te wszystkie stanowiska można znaleźć argumenty
aprobujące jak i negujące. Taka skrajność w ocenie charakteru Rady nie zbyt
dobrze świadczy o poziomie regulacji konstytucyjnej i ustawowej. Należy zgodzić się z H. Ziębą, że jedyne o czym Konstytucja RP jednoznacznie przesądza,
to fakt że ,,Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji , jest organem kontroli państwowej i ochrony działającym przy pomocy środków prawnoadministracyjnych”14.
W omawianej problematyce swoje stanowisko przedstawił także Trybunał
Konstytucyjny, stwierdzając że, Krajowa Rada ,, jest usytuowana jak gdyby pomiędzy egzekutywa a legislatywą, przy zachowaniu wyraźnego dystansu od rządu’ 15. Ten pogląd wydaje się być słuszny. Krajową Radę wyposażono w kompetencje mieszane z punktu widzenia trójpodziału władzy16. Rada wykonuje władze
legislacyjną poprzez określanie warunków prowadzenia działalności przez
nadawcę. Do typowych uprawnień wykonawczych należy zaliczyć koncesjono8

H. Zięba-Załucka, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji a regulatory mediów w państwach współczesnych, Rzeszów 2007, s. 36.
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L. Garlicki, op. cit., s. 330.
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J. Kuciński, Konstytucyjny ustrój państwowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa
2003, s. 376.
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M. Rakowski, Uwagi o ustawowej regulacji instytucji Krajowej Rady Radiofonii i
Telewizji, ,, Państwo i Prawo’’ 1996, nr 10, s. 58.
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J. Góral, Radiofonia i telewizja. Komentarz, Warszawa 1996, s. 7
13
W doktrynie dominuje pogląd, iż Krajowa Rada jest organem administracji. Vide,
H. Zięba-Załucka, op. cit., s. 30.
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H. Zięba-Załucka, op. cit., s.36.
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B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012 s.
1032.
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wanie i kontrole. Przyznano Radzie także uprawnienia sądownicze w postaci
nadawania kar. Mimo tych kompetencji Krajowa Rada jest zupełnie niezależna
od judykatury. Widoczne są za to powiązania z legislatywą i egzekutywą. Jednak
w przypadku władzy wykonawczej, jest to związek wyłącznie z prezydentem.
Rada Ministrów nie ma wpływu na wybór członków Krajowej Rady. Prezes Rady Ministrów nie może odrzucić corocznej informacji o działalności Rady. Krajowa Rada jest za to bardzo silnie powiązana z Parlamentem i Prezydentem. Te
podmioty wybierają członków Rady a także kontrolują jej działalność oraz mogą
skrócić jej kadencje. To podporządkowanie a także fakt, iż, w Konstytucji nie
znajduje się przepis expressis verbis gwarantujący Krajowej Radzie niezależności, rodzą wątpliwości, co do pełnej niezależności Krajowej Rady.
Członkostwo
W skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wchodzi pięciu członków
powoływanych: 2 przez Sejm, 1 przez Senat, 2 przez Prezydenta. Członkiem
Rady może zostać osoba wyróżniająca się wiedzą i doświadczeniem w zakresie
środków społecznego przekazu17. Kadencja członków Krajowej Rady trwa 6 lat,
licząc od dnia powołania ostatniego członka. Członkowie Rady pełnią swe funkcje do czasu powołania następców. Członek Krajowej Rady nie może być powołany na kolejną pełną kadencję. Organ uprawniony do powołania członka Krajowej Rady odwołuje go wyłącznie w przypadku:
1. zrzeczenia się funkcji,
2. choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie funkcji,
3. skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy
umyślnej,
4. złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego,
5. naruszenia przepisów ustawy stwierdzonego orzeczeniem Trybunał Stanu.
Konstytucja RP stanowi, iż, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z godnością pełnionej funkcji. Jeżeli
przed rozpoczęciem kadencji członek Rady był zatrudniony, pracodawca zobligowany jest udzielić mu urlopu bezpłatnego na czas sprawowania funkcji. Okres
urlopu wlicza się do stażu pracy. W czasie kadencji, zawieszeniu ulega jego
członkostwo we władzach stowarzyszeń, związków zawodowych, związków
pracodawców, organizacji kościelnych lub związków wyznaniowych. Członek
Rady nie może prowadzić działalności zarobkowej z wyjątkiem pracy twórczej
lub pracy dydaktyczno-naukowej w charakterze nauczyciela akademickiego.
Członek Rady nie może posiadać udziałów lub akcji spółki lub w inny sposób
uczestniczyć w podmiocie będącym dostawcą usługi medialnej lub producentem
radiowym lub telewizyjnym.
Na czele Krajowej Rady stoi przewodniczący, który kieruje jej pracami, reprezentuje Krajową Radę oraz wykonuje zadania określone w ustawie. Przewod17
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Ustawa o radiofonii i telewizji z dnia 29.12.1992 r.,Dz. U. 1993 Nr7, poz.34 ze zm., art. 7.

niczący Rady jest powoływany i odwoływany przez pozostałych członków Rady.
Ustawodawca ustanowił odrębny, wyposażony w samodzielne kompetencje,
organ administracji publicznej, czyniąc tym samym odstępstwo od zasady kolegialności Rady. Do zadań Przewodniczącego w szczególności należą:
1. żądanie od dostawcy usługi medialnej, przedstawienia materiałów, dokumentów i udzielenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym dla kontroli zgodności
działania tego dostawcy z przepisami ustawy, warunkami koncesji lub wiążącymi
go aktami samoregulacji,
2. wzywanie dostawcy usługi medialnej do zaniechania działań w zakresie
dostarczania usług medialnych, jeżeli naruszają one przepisy ustaw, uchwały
Krajowej Rady lub warunki koncesji,
3. wydawanie, na podstawie uchwał Rady, decyzji nakazującej dostawcy
usług medialnej, zaniechania działań naruszających przepisy ustaw, uchwały
Krajowej Rady lub warunki koncesji.
Zasada niezależności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie jest wyrażona expressis verbis w żadnym przepisie prawnym. Jednak Konstytucja RP i
ustawa o radiofonii i telewizji przewidują cały system gwarancji statusu i niezależności członków Rady18. Pierwszy gwarant to niezależność od organu powołującego. Członka Rady można odwołać wyłącznie w enumeratywnie wskazanych
przypadkach, wyłączono w ten sposób możliwość swobodnego uznania, organu
powołującego. Podczas kadencji nie można sprawować mandatu posła lub senatora, to także gwarancja bezstronności wobec władz. Zakaz reelekcji sprawia, iż,
członkowie nie muszą zabiegać o ponowne poparcie i są niezależni w swoich
decyzjach od organu, który ich powołał. Drugie zabezpieczenie, to niezależność
od nadawców programów. Jest ona wyrażona w zakazie zajmowania się działalnością w zakresie emitowania programów w czasie kadencji. Trzeci gwarant to
niezależność od partii politycznych i niektórych grup nacisku. Odzwierciedlona
w zakazie przynależności do partii politycznych, stowarzyszeń, związków zawodowych. Niezależność zapewnia także odpowiedzialność konstytucyjna członków Rady. Niewątpliwym ograniczeniem niezależności jest instytucja solidarnej
odpowiedzialności politycznej Rady19. Praktyka funkcjonowania Rady pokazała,
że te zabezpieczenia są niewystarczające. Rada jest gremium politycznym, nawet, jeśli członkowie Rady nie przynależą do żadnej partii 20. Procedura politycznej odpowiedzialności, jest najczęściej wykorzystywana po wyborach, kiedy to
zwycięska partia odwołuje członków, głosząc przy tym hasła ,,odpolitycznienia
Rady” .

18

H. Zięba-Załucka, op. cit., s. 47.
Vide, pkt. 3.5.
20
J. Parandowska, Program telewizji programem narodu, Polityka 2002, nr 16, s. 24 i
n.; cf. M. Safjan, Zmiana prawa czy obyczaju, czyli o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, Rzeczpospolita 2003, nr 70, s.C2.
19
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Struktura organizacyjna
Krajowa Rada wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Krajowej Rady.
Biuro stanowi zaplecze organizacyjne i merytoryczne Rady. Biuro, jako organ
pomocniczy, nie posiada własnych wyodrębnionych kompetencji, a jedynie zadania powierzone mu w regulaminie21. Biuro realizuje swoje zadania przez wyspecjalizowane komórki organizacyjne. Samodzielnymi komórkami organizacyjnymi Biura mogą być departamenty, samodzielne wydziały, zespoły, gabinety,
audytor wewnętrzny i pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych.
Pracą Biura kieruje Dyrektor Biura, który bezpośrednio podlega Przewodniczącemu Krajowej Rady. Przewodniczący powołuje i odwołuje Dyrektora na podstawie stosownej uchwały Krajowej Rady. Dyrektor nadzoruje działalność komórek organizacyjnych Biura Krajowej Rady oraz wykonuje decyzje Przewodniczącego i uchwały Krajowej Rady. Do zadań Dyrektora należy także:
1. koordynowanie prac komórek organizacyjnych,
2. sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem zasad prawidłowej
gospodarki finansowej, w tym nad projektowaniem i realizacją budżetu Rady,
3. nadzorowanie spraw kadrowych pracowników Biura oraz wykonywanie
decyzji kadrowych Przewodniczącego,
4. zapewnianie właściwych warunków pracy członków Krajowej Rady i pracownikom Biura,
5. planowanie i organizowanie szkoleń członków Krajowej Rady i Biura,
6. nadzorowanie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
7. nadzorowanie prowadzenia archiwum zakładowego,
8. przeprowadzanie kontroli dyscypliny pracy,
9. nadzorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
10. wydawanie instrukcji i okólników,
Biuro realizuje swoje zadania przez wyspecjalizowane komórki organizacyjne. Samodzielnymi komórkami organizacyjnymi Biura mogą być departamenty,
samodzielne wydziały, zespoły, gabinety, audytor wewnętrzny i pełnomocnik do
spraw ochrony informacji niejawnych. Obecnie funkcjonuje siedem departamentów i sześć gabinetów22. O niezależności Krajowej Rady może świadczć fakt, że
Biuro i jego komórki organizacyjne, mimo że są finansowane z budżetu państwa,
podlegają wyłącznie Radzie.
Zadania i funkcje
Ustawodawca nałożył na Krajową Rade Radiofonii i Telewizji wiele istotnych obowiązków. Można dokonać podziału tych zadań ze względu na źródła
prawa, w których dokonano powierzenia. Konstytucyjne zadania Krajowej Rady
21

Tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przyjętego uchwałą KRRiT Nr 472/2011 z dnia 28 września 2011 r., passim.
22
Schemat organizacyjny, jako załącznik do regulaminu organizacyjnego Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
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to: stanie na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji23. Warto zauważyć, iż ustawodawca w bardzo ogólny
sposób określił zadania rangi konstytucyjnej. Szerzej i bardziej precyzyjnie określono zadania rangi ustawowej24. Art. 6 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji,
stanowi, iż, Krajowa Rada stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności dostawców usług medialnych i interesów odbiorców oraz zapewnienia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji. W art. 6 ust.2
ustawy dokonano szczegółowego wyliczenia zadań Krajowej Rady, są to min.:
1. projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków
polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji,
2. określanie, w granicach ustawowych upoważnień, warunków prowadzenia
działalności przez dostawców usług medialnych,
3. podejmowanie, w zakresie przewidzianym ustawą, rozstrzygnięć w sprawach koncesji na rozpowszechnianie programów,
4. prowadzenie rejestru programów,
5. uznawanie za nadawcę społecznego lub odbieranie tego przymiotu,
6. sprawowanie w granicach określonych ustawą kontroli działalności dostawców usług medialnych,
7. organizowanie badań treści i odbioru usług medialnych,
8. prowadzenie monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na
żądanie w celu ustalenia kręgu podmiotów dostarczających audiowizualne usługi
medialne na żądanie oraz oceny wykonania obowiązków wynikających z ustawy
przez te podmioty,
9. określanie wysokości opłat abonamentowych, opłat za udzielenie koncesji
oraz wpis do rejestru,
10. opiniowanie projektów aktów prawnych oraz umów międzynarodowych
dotyczących radiofonii i telewizji lub audiowizualnych usług medialnych na żądanie,
11. inicjowanie postępu naukowo- technicznego i kształcenia kadr w dziedzinie radiofonii i telewizji,
12. organizowanie i inicjowanie współpracy z zagranicą w dziedzinie radiofonii i telewizji, w tym współpracy z organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej, właściwymi w sprawach usług medialnych,
13. przeprowadzanie jawnych i otwartych konkursów na stanowiska członków rad nadzorczych w jednostkach radiofonii i telewizji,
14. upowszechnianie umiejętności świadomego korzystania z mediów ( edukacji medialnej) oraz współpraca z innymi organami państwowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie edukacji medialnej.

23

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997 nr 78
poz. 483 z późn. zm., zwana dalej Konstytucją RP, art. 213 ust 1.
24
H. Zięba-Załucka, op. cit., s. 60.
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Ten katalog zadań ma charakter otwarty ,o czym świadczy zwrot: „w szczególności”. W doktrynie przyjmuje się, że ten przepis uprawnia do podejmowania
zadań o charakterze inicjującym, badawczym, organizatorskim, natomiast działania władcze w stosunkach z podmiotami zewnętrznymi wymagają wyraźnej podstawy materialno- prawnej25.
Na podstawie przedstawionych zadań, można wskazać funkcje, które ma realizować Krajowa Rada. Według M. Zdyba trzy zasadnicze funkcje to: zarządzanie, kontrola, prawodawstwo. P. Czarny wyróżnia następujące funkcje: kreacyjną, finansową, kontrolną, prawodawczą, opiniodawczo – programową oraz koncesyjną26. B. Banaszak dodaje jeszcze funkcje orzekającą, związaną z nakładaniem kar27.
Sprawozdania
Ustawa obliguje Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do przedstawiania corocznie do końca marca Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi sprawozdania ze
swej działalności za rok poprzedzający oraz informacji o podstawowych problemach radiofonii i telewizji. Informację o swej działalności oraz o podstawowych
problemach radiofonii i telewizji Krajowa Rada przedstawia także Prezesowi
Rady Ministrów28.
Obowiązek składania sprawozdań jest istotnym elementem ustrojowo- prawnym pozycji Krajowej Rady29. Wiąże się to z możliwością uruchomienia procedury odpowiedzialności politycznej Rady in corpore30. Sejm i Senat uchwałami
mogą przyjąć lub odrzucić sprawozdanie. Uchwała o przyjęciu może zawierać
uwagi i zastrzeżenia. W przypadku odrzucenia sprawozdania przez Sejm i Senat,
kadencja Krajowej Rady wygasa w ciągu 14 dni od dnia ostatniej uchwały. Wygaśnięcie nie nastąpi, jeżeli nie zostanie potwierdzone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej31. Jak można zauważyć, procedura politycznej odpowiedzialności Rady jest trudna do zrealizowania, ponieważ wymaga współdziałania
trzech organów władzy. Nie zmienia to jednak faktu, iż instrument ten godzi w
niezależność Krajowej Rady. Rządząca partia zyskuje możliwość legalnego zakończenia kadencji Rady i wybrania nowych członków. Dlatego należy się zgodzić z H. Ziębą, że pozostawienie wyłącznie konstytucyjnej odpowiedzialności
członków Krajowej Rady znacznie wzmocniłoby niezależność tego organu32.
Moim zdaniem należałoby wprowadzić rozwiązanie francuskie. Najwyższa Rada
25

S. Piątek, Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz, Warszawa, 1993, s. 25.
P. Czarny, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, [w:] Prawo konstytucyjne, red. P.
Sarnecki, Warszawa 1999, s. 310.
27
B. Banaszak, op. cit., s.1035.
28
Art. 12 ustawy o radiofonii.
29
J. Góral, op. cit., s.12.
30
J. Garlicki, op. cit., s. 330.
31
Jak słusznie zauważa Garlicki, do kontynuowania kadencji Krajowej Rady wystarczy bierność prezydenta.
32
H. Zięba-Załucka, op.cit., s. 66.
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Radiofonii i Telewizji (CSA), zobligowana jest do przedstawiania corocznych
raportów Prezydentowi, Rządowi i Parlamentowi. Jednak raport ten nie może być
zmieniony ani odrzucony33.
3. Działalność KRRiT w zakresie prawodawstwa
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji realizuje swoje konstytucyjne i ustawowe zadania, przede wszystkim poprzez działalność prawotwórczą. Jest ona
wykonywana bezpośrednio lub w sposób pośredni. Pierwszy dotyczy indywidualnej działalności Krajowej Rady, drugi wpływu Rady na działalność innych
organów państwowych.
Konstytucja RP wyposażyła Krajową Radę w prawo wydawania rozporządzeń i podejmowania uchwał w indywidualnych sprawach34. Powszechnie
przyjmuje się, że rozporządzenia kierowane są podmiotów niepodporządkowanych Krajowej Radzie, natomiast uchwały dotyczą funkcjonowania publicznej
radiofonii i telewizji a także samej Rady, Obecnie rozporządzenia stanowią zasadniczą formę działalności prawotwórczej Krajowej Rady. Zgodnie z zasadą
kolegialności, Rada podejmuje uchwałę ustalającą treść rozporządzenia a Przewodniczący jedynie ją podpisuje, Wydanie rozporządzenia może nastąpić wyłącznie na podstawie wyraźnej delegacji ustawowej i w granicach przydzielonego
upoważnienia35. Sama ustawa o radiofonii i telewizji zawiera ponad 30 upoważnień dla Rady. Również w innych źródłach prawa rangi ustawowej, znajdują się
delegacje dla Rady do wydawania rozporządzeń. Natomiast uchwały takiego
upoważnienia nie wymagają. Jedyne kryterium to wymóg podjęcia uchwały
większością 2/3 głosów ustawowej liczby członków36. Obok rozporządzeń i
uchwał, formą bezpośredniej działalności Krajowej Rady są także decyzje Przewodniczącego. Są to decyzje wydawane w indywidualnych sprawach, realizujące
uchwały Rady. Od każdej decyzji Przewodniczącego służy odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie37.
W tym miejscu warto podkreślić, że do wszelkich form działalności prawotwórczej Krajowej Rady mają odpowiednie zastosowanie ogólne zasady procedury i techniki prawodawczej a także zasady kontroli legalności. Niemniej sam fakt
powierzenia zadania, uregulowania wielu istotnych kwestii dotyczących min.
polityki audiowizualnej, treści i sposobu rozpowszechniania programów, świadczy o wysokiej randze i pozycji ustrojowej Krajowej Rady.
Pośrednie wykonywanie funkcji prawotwórczych dotyczy przepisów rangi
ustawowej. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie posiada prawa inicjatywy
33

P. Stępka, Obowiązek składania sprawozdań przez niezależne ciała regulujące na
przykładzie wybranych państw europejskich, styczeń 2004. www.krrit.gov.pl. [dostęp:
08.05.2014 r.], s.3.
34
Art. 213 ust 2 Konstytucji RP.
35
Art. 92 Konstytucji RP.
36
Art. 9 ust 2 ustawy o radiofonii i telewizji.
37
Wyrok Sądu Najwyższego z 07.11.2002 r.,III RN 60/02.
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ustawodawczej, ma jednak wpływ na działalność legislacyjną. Rada w składanych, co roku sprawozdaniach i informacji, ma możliwość wskazania koniecznych zmian uregulowań prawnych. Rada może także zwrócić się z wnioskiem do
odpowiedniego organu, o podjęcie stosownej inicjatywy.
Koncesjonowanie
Znaczenie koncesji
Nadawanie koncesji stanowi jedno z najważniejszych i jednocześnie najbardziej znanych, zadań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wpływa na kształt
polskiej radiofonii i telewizji, ma także duże znaczenie ekonomiczne. Koncesja
jest aktem administracyjnym, stanowiącym formę reglamentacji gospodarki 38.
Koncesja w pewien sposób ogranicza dwie fundamentalne zasady konstytucji:
wolność podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej i wolności
słowa39. Konstytucja RP dopuszcza koncesjonowanie mediów elektronicznych.
Jest to związane z technicznymi aspektami działalności audiowizualnej, a dokładnie z ograniczoną liczbą ,,wolnych” częstotliwości. Takie rozwiązanie nie
ogranicza swobody wypowiedzi40.
Procedura koncesjonowania
Uzyskania koncesji wymaga rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, rozprowadzanych naziemnie, satelitarnie lub w sieciach kablowych.
Obowiązek ten nie dotyczy publicznej radiofonii i telewizji. Organem właściwym w sprawach koncesji jest Przewodniczący Krajowej Rady. Przewodniczący
podejmuje ostateczną decyzje na podstawie Uchwały Krajowej Rady. Wszelkie
informacje dotyczące warunków uzyskania koncesji, liczby koncesji, terminu i
miejsca składania wniosków Przewodniczący zamieszcza w specjalnym ogłoszeniu, które jest publikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej ,,
Monitor Polski’ i w czasopismach o znaczeniu ogólnopolskim. Zapewne w trosce
o bezpieczeństwo polskiego sektora medialnego, ustawodawca pozbawił zagraniczne podmioty gospodarcze możliwości samodzielnego ubiegania się o koncesje41. W postępowaniu o udzielenie koncesji ocenia się przede wszystkim stopień
zgodności zamierzonej działalności programowej z zadaniami radiofonii i telewizji, a także realne możliwości dokonania przez wnioskodawcę koniecznych inwestycji i finansowania programu42. Jeżeli wszystkie oferty spełniają określone
wymogi, organ koncesyjny ogłasza przetarg, w którym dokonuje się wyboru w
38

Z. Snażyk, A. Szafrański, Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2013, s. 120 i n
Vide, art. 22 i 54 ust.1 Konstytucji RP.
40
W. Lis, Koncesjonowanie działalności gospodarczej w zakresie rozpowszechniania
programów radiowych i telewizyjnych, Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy, Kielce
2012, s. 184.
41
Art. 35 ust.2 ustawy o radiofonii i telewizji.
42
Sposób oceniania przez Krajową Rade, możliwości zabezpieczenia finansowego,
budzi kontrowersje. Vide, M. Szułdrzyński, Podwójne standardy Krajowej Rady Radiofonii, blog.rp.pl, [dostęp: 08.05.2014 r.].
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oparciu o wysokość zadeklarowanej opłaty za udzielenie koncesji43. W przypadku, gdy kilku przedsiębiorców zadeklarowało opłatę w takiej samej wysokości,
Przewodniczący wzywa tych przedsiębiorców do ponownego zadeklarowania
wysokości opłaty i wybiera ofertę przedsiębiorcy, który zadeklarował wyższą
opłatę44. Koncesja udzielana jest na 10 lat, w tym okresie dostawca usługi medialnej zobowiązany jest do przestrzegania warunków uzyskania koncesji i składania corocznych sprawozdań finansowych. Ustawodawca przewidział obligatoryjne i fakultatywne przesłanki cofnięcia koncesji.
Obligatoryjne przesłanki występują, gdy:
1. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące nadawcy wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją,
2. nadawca rażąco narusza warunki określone w ustawie i koncesji,
3. gdy nadawca, mimo wezwania Przewodniczącego Krajowej Rady, nie
usunął w wyznaczonym terminie stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z
warunkami określonymi w koncesji lub w ustawie,
4. nadawca, mimo wezwania Przewodniczącego Krajowej Rady nie rozpoczął rozpowszechniania programu w terminie ustalonym w koncesji lub trwale
zaprzestał działalności,
Koncesja może być cofnięta, gdy:
1. rozpowszechnianie programu powoduje zagrożenie interesów kultury narodowej, bezpieczeństwa i obronności państwa lub narusza normy dobrego obyczaju,
2. nastąpi ogłoszenie upadłości nadawcy,
3. rozpowszechnianie programu powoduje osiągnięcie przez nadawcę pozycji dominującej w dziedzinie środków masowego przekazu na danym rynku,
4. nastąpi przejęcie bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad działalnością
nadawcy przez inną osobę,
Koncesja odgrywa istotną role w polityce medialnej, zapewnia ład w eterze,
pozwala Radzie na pośrednie kontrolowanie treści nadawanych programów, w
konsekwencji wpływa na kształtowanie światopoglądu i preferencji społeczeństwa. Koncesja jest uznaniową decyzją administracyjną. Przewodniczący Krajowej Rady ma pewien zakres luzu decyzyjnego. Widoczne jest to zwłaszcza w
przypadku przesłanek odmowy udzielenia koncesji, kiedy to ustawodawca odwołał się do klauzul generalnych. Powierzenie Radzie tak istotnej funkcji a także
obdarzenie swobodą w jej wykonywaniu wymagają, aby z jeszcze większą atencją czuwać nad bezstronnością i niezależnością Krajowej Rady. Jeżeli większość
rządząca będzie miała znaczny wpływ na działalność Rady, będzie mogła kształtować w mediach swoją wizje państwa. To z kolei będzie oznaczało naruszenie
43

Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tekst jednolity. Dz.
U. 2010, nr 220, poz. 1447 z późn. zm., art. 54.
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zasady demokratycznego państwa prawnego, która jest fundamentem ustroju III
Rzeczypospolitej Polskiej.
Konflikt kompetencyjny
Ustawą z 29 grudnia 2005 r. utworzono centralny organ administracji rządowej – Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej45. Do zakresu działania Prezesa UKE przeszły wszystkie dotychczasowe zadania i kompetencje Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, a także niektóre kompetencje Przewodniczącego KRRiT. Zadania przejęte od Krajowej Rady obejmują w szczególności
sprawy związane z:
• rezerwacją częstotliwości na cele rozpowszechniania lub rozprowadzania
programów radiofonicznych lub telewizyjnych (w porozumieniu z Przewodniczącym KRRiT),
• przeprowadzaniem konkursu na rezerwacje częstotliwości na cele rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych w sposób cyfrowy,
• prowadzeniem rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie
dostarczania systemów dostępu warunkowego, elektronicznych przewodników
po programach i multipleksowania sygnałów cyfrowych,
• analizą rynków właściwych oraz nakładaniem, utrzymywaniem, zmianą
lub znoszeniem obowiązków regulacyjnych w stosunku do przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie dostarczania systemów dostępu warunkowego,
elektronicznych przewodników po programach i multipleksowania sygnałów
cyfrowych.
Prezes UKE, w porozumieniu z Przewodniczącym Krajowej Rady dokonuje,
zmienia lub cofa rezerwacje częstotliwości. W zakresie sposobu rozpowszechniania programu, koncesja jest przyznawana w porozumieniu z Prezesem UKE.
Zajęcie stanowiska przez Prezesa UKE nie należy identyfikować z wyrażeniem
opinii, sugestii. Zgodnie ze wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, postanowienie Prezesa UKE w tej sprawie, jest wiążącym uzgodnieniem, co do
warunków technicznych koncesji46. Przewodniczący KKRiT w treści decyzji
musi uwzględnić to stanowisko.
Nowelizacje Prawa telekomunikacyjnego spowodowały pewien podział władzy w zakresie polityki audiowizualnej. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,
jako organ konstytucyjny, uprawniona jest do projektowania w porozumieniu z
Prezesem Rady Ministrów, kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii i
telewizji. Natomiast Prezes UKE stał się decydentem w zakresie zarządzania
wolnymi częstotliwościami, pozbawiając kompetencji Krajową Radę Radiofonii i
Telewizji. Zdaniem Katarzyny Chałubińskiej – Jentkiewicz, taka sytuacja może
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Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i
kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji (Dz. U. z 30 grudnia 2005 r. Nr 267, poz. 2258).
46
Wyrok NSA z dnia 19.10.2010 r,. II GSK 941/09.
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osłabić wpływ Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, na realizacje polityki państwa w dziedzinie mediów elektronicznych47.
Zakończenie
Działalność mediów ze względu na duży wpływ na społeczeństwo i znaczne
przychody finansowe, jest bardzo istotnym sektorem gospodarki. Dziedzina ta
wymaga kontroli ze strony państwa. Zadanie to ustawodawca powierzył Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Rada obdarzona została znacznymi kompetencjami, takimi jak prawo wydawania rozporządzeń czy udzielania koncesji.
Ustawodawca zastosował szereg rozwiązań prawnych, gwarantujących właściwy
status i niezależność Krajowej Rady. Regulacje te spełniają standardy zarówno
europejskie jak i światowe. Jednak praktyka funkcjonowania Rady, pokazała, że
system zapewniający fachowość, rzetelność i odpolitycznienie tej instytucji, nie
jest w pełni skuteczny. W zakresie regulacji prawnych naprawdę mało jest do
poprawienia,. Moim zdaniem decydujący wpływ na obecną sytuacje ma przede
wszystkim tzw. czynnik ludzki. Aby zagwarantować zupełną niezależność Krajowej Rady należy zmienić mentalność i postawy osób rządzących jak i członków Rady.
Streszczenie
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem konstytucyjnym. Zgodnie
z art. 6 ustawy z 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji, Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności nadawców i interesów odbiorców oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
wydaje rozporządzenia, a w sprawach indywidualnych podejmuje uchwały.
Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji są powoływani przez Sejm,
Senat i Prezydenta Rzeczypospolitej. Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić
działalności publicznej niedającej się pogodzić z godnością pełnionej funkcji.
Działalność Rady opiera się na zasadzie kolegialności. Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji Krajowa Rada przedstawia corocznie do końca marca Sejmowi,
Senatowi i Prezydentowi RP sprawozdanie ze swej działalności za rok poprzedzający oraz informację o podstawowych problemach radiofonii i telewizji. W
wypadku odrzucenia sprawozdania przez Sejm i Senat kadencja wszystkich
członków Krajowej Rady wygasa w ciągu 14 dni, liczonych od dnia ostatniej
uchwały. Przy czym wygaśnięcie kadencji Krajowej Rady nie następuje, jeżeli
nie zostanie potwierdzone przez Prezydenta RP. Rada ponosi także odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu. Jednym z najważniejszych
zadań Rady jest udzielanie koncesji. W świetle prawa Rada jest organem nieza47

K. Chałubińska- Jentkiewicz, Media audiowizualne. Konflikt regulacyjny w dobie
cyfryzacji, Warszawa 2011, s. 245 i n.
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leżnym, jednak doświadczenie pokazuje, że możemy mieć, co do tego poważne
wątpliwości.
Summary
The independence of the National Broadcasting Council
The National Broadcasting Council is a Constitutional body. The Broadcasting Act of December 29, 1992 defines the National Broadcasting Council as a
supreme state body charged with broadcasting matters and sets forth the tasks to
be implemented by the Council and as well as the legal instruments it may apply.
The main task of the Council is to protect freedom of speech and broadcaster
independence, interests of viewers and listeners, open and pluralistic character of
radio and television The National Council of Radio Broadcasting and Television
shall issue regulations and, in individual cases, adopt resolutions. The members
of the National Council of Radio Broadcasting and Television shall be appointed
by the Sejm, the Senate and the President of the Republic. A member of the National Council of Radio Broadcasting and Television shall not belong to a political party, a trade union or perform public activities incompatible with the dignity
of his function. The main rule of Council's activity is collegiate work based on
professional distribution of responsibilities and authority among all its members.
Following the Act on radio and television broadcasting, the Council submits,
until the end of March, an annual report on its activities for the preceding year
and information on the basic problems of the radio and television broadcasting –
to the Sejm, the Senate and the President of the Republic of Poland. If the annual
report is rejected by the Sejm and the Senate, the term of all Council members
expires within 14 days as of the date of the last resolution. However, the Council’s term shall not expire if the expiry is not acknowledged by the President of
the Republic of Poland. The Tribunal of State adjudicates upon the constitutional
accountability of the National Broadcasting Council. The most important Council’ tasks is grant the concessions for the distribution of radio and television programmes. As per Constitution and Act, the council is independence body, but
experience showed that we could be dubious about this.
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Ewelina Bal-Kargol (KUL)
Kłamstwo ma krótkie nogi
Wprowadzenie
Kłamstwo jest to niezgodność z obiektywnym stanem rzeczy. Jest ono twierdzeniem rozbieżnym z prawdą. Do odrzucenia kłamstwa wyraźnie wzywa ósme
przykazanie Dekalogu, które brzmi: „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw
bliźniemu swemu”. Kłamstwo jest najbardziej bezpośrednim wykroczeniem
przeciwko prawdzie. Z fałszem można się spotkać, na co dzień. Fałszowanie cen,
danych dewaluacja słowa, to tylko nieliczne przykłady tego powszechnego zjawiska. Kłamstwo ma również miejsce wtedy, gdy coś przeciwnego niż to, co się
myśli, czyli kłamstwo polega na rozdzieleniu słowa i myśli. Ma miejsce również
kłamstwo, które polega na mówieniu czegoś zupełnie innego, niż to, co człowiek
robi bądź odwrotnie, na robieniu czegoś przeciwnego niż to, co mówi. W ten
sposób, co innego dana osoba mówi a co innego robi, bądź myśli, rozmyślnie
wprowadza w błąd, i doprowadza do opacznego interpretowania postępowania
kłamcy1. Dlaczego kłamiemy? Motywów jest dużo z przyzwyczajenia; ponieważ
inni wokół nas kłamią; niekiedy sytuacje nas zmuszają; ponieważ jesteśmy irracjonalni albo nie myślimy jasno. Kłamiemy, ponieważ nie chcemy wyjawiać
naszych przekonań; niekiedy dla rewanżu, czy też bez wyraźnej przyczyny 2.
Papież Jan Paweł II mówił o kłamstwie zawsze w kontekście prawdy. Ukazywał kłamstwo jako przeciwieństwo prawdy, brak bądź jej zafałszowanie. Podkreślał, że kłamstwo jest złem. Narusza ono prawdę i jest niezgodne z nią. Kłamstwo według papieża Polaka nie jest rzeczywistością jednorodną, ale posiada
różne wymiary i poziomy3. Jan Paweł II nie ogranicza kłamstwa tylko do fałszowania informacji. Podkreślał, że kłamstwem są różnego rodzaju niesprawiedliwość, oportunizm, pozbawienie kogoś należnych mu praw. Prawda stanowi fundament wolności, a kłamstwo jako niezgodność z prawdą przyczynia się do
zniewolenia człowieka4.
1. Definicja kłamstwa
W słowniku teologicznym czytamy, że kłamstwo to wypowiadanie twierdzeń
niezgodnych, z prawdą dla wprowadzenia kogoś w błąd. Kłamstwo jest bezprawnym
wykorzystaniem mowy jako zdolności porozumiewania się do celów zupełnie innych. W odniesieniu do prawdy stanowi jej lekceważące pogwałcenie, usiłując
wzbudzić myśl, jakoby wiernie respektowanie jej we wszystkich sytuacjach nie było
1

D. Adamczyk. Czy wolno kłamać. Katecheta 2004 z. 2 s. 58-59.
Por. T. Witkowski. Psychologia kłamstwa. Wydawnictwo UNUS 2002 s. 86.
3
Por. M. Wyrostkiewicz. Kłamstwo. Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2005 s. 258-259.
4
Por. tamże s. 259.
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konieczne. Kłamstwo jest aktem niesprawiedliwości, gdyż odmawia człowiekowi
prawa do informacji zgodnej z rzeczywistością. Jest naruszeniem powinności miłowania bliźniego5. Kłamstwo jest zawsze złe i dlatego zakazane jest nawet wówczas,
gdy się je wypowiada w dobrej intencji ze względu na dobro. Niekiedy kłamstwo
przybiera postać dobrodziejstwa. Często pod pozorami uprzejmych świadczeń, miłych słów, świadomie dobrych gestów ukrywa właściwą intencję6. Kłamstwo bardzo
często płynie z tchórzostwa i egoizmu. Zapatrzony przede wszystkim we własne
dobro człowiek, boi się, że w chwili, gdy ujawni prawdę to może zniweczyć osobiste
egoistycznie pojmowane plany. Dlatego też często człowiek ucieka do kłamstwa, by
przy jego pomocy ratować to, co mu bliskie a do czego właściwie nie ma prawa.
Podobne sytuacje maja miejsce w życiu społecznym, gdy kłamstwo służy za narzędzie walki jednej społeczności przeciw innej. Przyjazne deklaracje mają na celu tylko
i wyłącznie ukrycie wrogich intencji, chęci zdominowania jakiejś grupy czy też całego narodu7.
Mimo że zło zachowań kłamliwych jest widoczne i odrażające. Kłamstwo
poza motywacjami lęku i egoizmu bywa dyskutowane jako zawiły problem moralny. Społeczność z pobłażaniem a niekiedy wręcz z aprobatą traktuje tzw.
kłamstwo dla czyjegoś dobra. Chcąc tym samym zaoszczędzić komuś przykrości,
zwodzi się go chętnie zapewnieniami o pomyślnym stanie spraw, do których
przywiązuje on znaczenie. Niektórzy uważają, że ten rodzaj kłamstwa jest przejawem miłości bliźniego8.
Kłamstwo jest przeciwstawianiem się prawdzie. Warto podkreślić, że błąd jest
tylko brakiem prawdy, to kłamstwo jest jej całkowitą negacją. Osoba, która kłamie
świadomie znieważa innych, traktuje ich jako niższych od siebie i nie potrafiących
właściwie widzieć rzeczywistości. Śmiało można powiedzieć, że kłamca lekceważy
mowę i rzeczywistość, która go otacza. Osoba, która kłamie nie unicestwia samej
prawdy ma świadomość, że ona jest, ale występuje przeciwko niej. Myśli, że można
innych przekonać do swoich słów pozorując prawdę9.
Kłamstwo może istnieć i utrzymywać się tylko w ten sposób, że przybiera
postać prawdy. Możliwe jest kłamstwo tylko wtedy, gdy okłamywany prawdy
nie zna. Inaczej kłamstwo nie miałoby sensu. Wcześniej czy później kłamstwa
wychodzą na jaw. Zawsze celem kłamstwa ma być własna korzyść, przypodobanie się komuś, oszukanie innych, narzucenie swej woli. Można kłamać, aby rozweselić innych. Pascal podkreślał, że można kłamać bez powodu, dla samego
siebie. A. Smith podkreślał, że. ten, kto okłamuje innych, ma świadomość, że
kłamie. Natomiast ten, który okłamuje siebie, kłamie podwójnie, ponieważ nie
chce sobie uświadomić tego, że siebie samego okłamuje. Wówczas, gdy nie chce
5

T. Sikorski. Kłamstwo. Słownik teologiczny T. 1. Red. A. Zubierbier. Katowice:
Księgarnis św. Jacka 1985 s. 248.
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Por. tamże s. 249.
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Por. tamże.
8
T. Sikorski. Kłamstwo s. 249.
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D. Adamczyk. Czy wolno kłamać s. 59.
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widzieć własnych błędów, gdy ucieka od rzeczywistości. Takie samookłamywanie może nieraz przybierać postać faryzeizmu. Osoba, która świadomie okłamuje
innych, jest najczęściej moralnie gorsza od tego, kto jedynie okłamuje siebie
samego, a skutki jego kłamstw są o wiele bardziej niebezpieczne10.
Kłamać można nie tylko słowem, ale również gestem, czynami, całą swoją
istotą. Jeśli kłamstwo słowa bierze się z rozbieżności między tym, co człowiek
myśli, a tym, co mówi, to kłamstwo czynu wypływa z rozbieżności między tym,
co on mówi, a tym, co czyni. Człowiek może kłamać całym swoim istnieniem,
wówczas, gdy wszystko w jego życiu jest udawanie, traktowaniem „na niby”.
Warto podkreślić, że taki człowiek nie jest zdolny do prawdziwej miłości, wierności, radości ani smutku11.
2. Nauka św. Augustyna i św. Tomasz z Akwinu o kłamstwie
Pierwszym autorem, który w sposób systematyczny potraktował zagadnienie
kłamstwa był św. Augustyn. Określił kłamstwo jako mówienie wbrew temu, co
się myśli, z zamiarem wprowadzenia kogoś w błąd. Św. Augustyn uznał je za
wewnętrznie złe i dlatego zawsze moralnie zabronione, we wszelkich okolicznościach. W dziele De mendacio Augustyn pisze „Nikt w to nie wątpi, że kłamie
ten, kto dobrowolnie mówi coś fałszywego, aby wprowadzić kogoś w błąd (falsum enuntiot causa fallendi); dlatego też mówienie tego co jest fałszywe, z wolą
oszukania kogoś, jest jawnym kłamstwem”12. Kłamstwo jest wyrażeniem odwrotności tego, o czym się myśli, a nie zwyczajnym tylko mówieniem nieprawdy. Stwierdzenie obiektywnie fałszywe nie będzie, zatem kłamstwem, o ile ten,
kto je wypowiada, jest przekonany o tym, że mówi nieprawdę. Może się również
zdarzyć, że ktoś kłamie mówiąc prawdę, wcale tego nie chcąc. Zamiar wprowadzenia w błąd jest, więc istotny w definicji kłamstwa 13. Św. Augustyn wyróżnia
osiem rodzajów kłamstwa o różnych odcieniach.
W innym dziele Contra mendacium Augustyn potwierdził, że „kłamstwo jest
nadaniem słowu fałszywego znaczenia z zamiarem wprowadzenia w błąd (mendacium est falsa significatio cum voluntate fallendi). Człowiek dąży z natury
swej do prawdy, język zaś istnieje po to, aby przekazywać myśl, nie oszukiwać
bliźniego. Kłamstwo fałszuje, zatem ten cel naturalny, dla którego słowo zostało
dane człowiekowi. Święty Augustyn podkreślał, że słowa zostały ustalone nie po
to, by ludzie się nawzajem oszukiwali, lecz by przekazywali innym swoją wiedzę. Posługiwanie się słowami po to by oszukać innych, a nie w tym celu, do
jakiego zostały one ustanowione jest grzechem14.

10

Por. T. Gadacz. Wypisy z ksiąg filozoficznych. O prawdzie, o kłamstwie. Radom:
Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2005 s. 137-138.
11
Por. tamże s. 138.
12
J. Trigo. Kłamstwo, prawda miłość. Communio 2000 z. 1. s. 27.
13
Tamże s. 27.
14
Por tamże s. 28.

445

Święty Tomasz z Akwinu kontynuował tradycję św. Augustyna. Zwracał
jednak uwagę na naturalną celowość języka. Podkreślał, że ma on być narzędziem komunikacji i jej społecznym wymiarem. Bóg dał człowiekowi język, by
mógł on wyrażać za jego pomocą swoje myśli. Język spełnia swój cel tylko wtedy, gdy przekazuje je wiernie. Św. Tomasz z Akwinu podkreślał, że zgodność
myślenia z językiem prowadzi do wyeliminowania kłamstwa, dwulicowości,
oszustwa, które niszczą społeczeństwo. Św. Tomasz podkreślał, że mamy do
czynienia z kłamstwem wówczas, gdy ma miejsce: fałsz wypowiedzi, wola powiedzenia fałszu i zamiar wprowadzenia kogoś w błąd15.
3. Manipulacja i oszczerstwo – dwie szczególny formy kłamstwa
3.1 Manipulacja
Manipulacja jest formą zamierzonego, celowego i skrytego wywierania
wpływu na osobę lub grupę w taki sposób, by osoba bądź grupa realizowała zaspokajające potrzeby manipulatora. Manipulator przedstawia jednostce lub grupie obraz pewniej rzeczywistości. Ten zniekształcony obraz nie odnosi się do
całej rzeczywistości, gdyż przekraczałoby to możliwości dysponentów i realizatorów manipulacji. Otóż przedmiotem działań manipulatora staje się jakaś część
pewnej rzeczywistości, która otacza człowieka 16. Manipulować można zarówno
samą treścią, ale również sposobem przekazywania informacji. Otóż tę samą
informację można w różny sposób przekazywać17. Bp. Adam Lepa w książce
„Pedagogika mass mediów” podkreśla, że oprócz manipulacji o charakterze politycznym czy ideologicznym (wielka manipulacja) istnieje również manipulacja,
która funkcjonuje w stosunkach międzyludzkich tzw. mała manipulacja. Współcześnie określając zjawisko manipulacji używa się takich słów jak: intryga, obłudna kokieteria czy bezwstydne oszczerstwo18.
W psychologii manipulacja to celowe działanie, mające na celu oszukanie
osoby manipulowanej i skłonienie do działania w myśl intencji manipulatora,
zazwyczaj sprzecznego z dobrem osoby manipulowanej. Manipulator dąży do
osiągnięcia kosztem osoby manipulowanej pewnych korzyści19. Manipulacja jest
specyficzną formą kłamstwa. Efektem jest funkcjonowanie jest krzywda moralna, jaką wyrządza manipulator drugiemu człowiekowi. Zło moralne jest tym
większe im szerszy krąg zatacza manipulacja. Działania manipulatorskie, uruchomione w ramach tzw. wielkiej manipulacji wykazują znamiona zła społecznego. Jeśli trwają dłużej i w ramach totalnego systemu władzy może manipulacja
przybierać postać swoistej patologii społecznej20.
15

Por. tamże s. 29-30.
A. Lepa. Świat manipulacji. Częstochowa: Tygodnik Katolicki Niedziela 1995 s. 12.
17
S. Kizińczuk. Manipulacja, perswazja czy magia? Wyd. Złote Myśli s. 15.
18
A. Lepa. Pedagogika mass mediów. Częstochowa: Tygodnik Katolicki Niedziela
1995 s. 13
19
S. Kizińczuk. Manipulacja, perswazja czy magia? Wyd. Złote Myśli s. 15.
20
A. Lepa. Świat manipulacji s. 34.
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Ze względu na zakres oddziaływań wyróżnia się manipulację wielką i małą. Zakres oddziaływań to przede wszystkim zróżnicowana liczba osób, które uczestniczą w
działaniach manipulatora jako ich (przedmiot i podmiot), zróżnicowanie różnych środków (np. rozmowa telefoniczna, prywatna i publiczna wypowiedz w studio telewizyjnym), różny zasięg terytorialny (np. sąsiedzi we wspólnym domu i całe społeczeństwo), ale również różnorakie skutki manipulacji (zniekształcony obraz przyjaźni u
jednostki i sfałszowany obraz historii narodu). Manipulacja wielka odnosi się do całego
społeczeństwa bądź do pewnej jego części. Manipulacja mała występuje przede
wszystkim w różnych układach stosunków międzyludzkich. Można ją spotkać w kręgach rodzinnych, wśród sąsiadów, kolegów, zespołów pracowniczych. Wszędzie tam
gdzie przebywają i spotykają się ze sobą ludzie mogą uruchomić się pewne mechanizmy manipulacyjne. Okazją do manipulowania innymi mogą stać się sytuację, gdy
ktoś ubiega się o wyższe stanowisko w instytucji; sytuacja „trójkąta małżeńskiego” czy
też kandydowanie do prestiżowej nagrody itp21.
3.2 Oszczerstwo
Można powiedzieć, że stało się chlebem powszednim dzisiejszego świata.
Przelewa się ono przez łamy gazet, czasopism, jest obecne w programach telewizyjnych i radiowych. Można powiedzieć, że wszechobecnie króluje wśród opinii
publicznej22. Oszczerstwo to zakłamanie rzeczywistości o drugim człowieku,
przyjmuje bardzo często postać fałszywego świadectwa. Oszczerca wyolbrzymia
wady oraz błędy, innej osoby, albo bezprawnie przypisuje mu takie, których nie
posiada. Jest to wyjątkowa niegodziwość, ponieważ u jej podstaw leży przede
wszystkim nienawiść, zazdrość albo chęć wybielenia się kosztem innej osoby.
Oszczerca rozmija się z prawdą, aby zaszkodzić drugiemu i wyrządzić krzywdę,
odbierając mu cześć oraz dobre imię. Poprzez oszczerstwo można skrzywdzonego człowieka doprowadzić do nieprzewidywalnych strat materialnych, a czasem
nawet do śmierci23.
4. Rodzaje i motywy kłamstw
Pierwszej próby sklasyfikowania kłamstwa podjął Tomasz z Akwinu.
Wprowadził on rozróżnienie na: kłamstwo żartobliwe, kłamstwo konieczne oraz
kłamstwo świadomie obliczone na szkodę. Wypowiedział się on również jednoznacznie na temat motywów, które nakłaniają do wprowadzania bliźnich w błąd.
Św. Augustyn podzielił kłamstwa na dziewięć kategorii, począwszy od kłamstwa, które służy pomocy poprzez takie, które rani innych. Najgorsze według św.
Augustyna jest kłamstwo dotyczące religii. Wszystkie rodzaje kłamstwa bardzo
wyraźnie określił jako grzech24.
21

A. Lepa. Świat manipulacji s. 34.

22

http://gdynia.piusx.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=613%3A3niedziela-wielkiego-postu-11032012&Itemid=14.
23
http://www.przewodnik-katolicki.pl/nr/wiara/zlosc_oszczerstwa_i_obmowy.html.
24
Por. T. Witkowski. Psychologia kłamstwa s. 85.
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Pierre Abelard mówił, że są dwa rodzaje kłamstw, w których jest wina niewielka, wówczas, gdy żartujemy albo kłamiemy dla dobra bliźniego. Pierwszy
rodzaj kłamstwa w formie żartu nie jest szkodliwy, jeżeli nie wprowadza w błąd
innych. Otóż osoba, do której mówimy wie, że to żart. Okolicznością łagodzącą
dla drugiego rodzaju kłamstwa jest to, że zawiera pewną życzliwość. Takie
kłamstwo, w którym nie ma chęci oszukania, nie można według Abelarda nazwać kłamstwem25.
Można wyróżnić następujące rodzaje kłamstw:
Kłamstwo mimowolne. Dlaczego ludzie kłamią? Z wielu popełnianych
kłamstw zdajemy sobie sprawę dopiero po tym, jak je wypowiadamy albo w
samym momencie wypowiadania. Część wypowiedzi kłamliwych ze względu na
ich subiektywnie określoną – wagę – zdajemy się nawet nie zauważać. Stwierdzenie dotyczące samopoczucia, drobne przesady i szereg innych kłamstewek
wypowiadanych mimowolnie. Warto podkreślić, że nawet zagorzałemu katolikowi nie przyjdzie do głowy, aby o nich sobie przypominać podczas rachunku
sumienia. Ludzie kłamią mimowolnie i odruchowo, ponieważ, chcę zwrócić na
siebie uwagę – czynią to dorośli i dzieci. Wydaje się, że jest to odruch, który
umożliwia zapoczątkowanie bardziej złożonej i często świadomie już kontrolowanej strategii autoprezentacyjnej, która również nie stroni od mijania się z
prawdą”26.
Kłamstwo grzecznościowe. Kiedy ktoś pyta nas: Co u nas słychać? Jak się
czujemy? Jak leci?, rzadko zastanawiamy się nad odpowiedzią. Najprawdopodobniej kierujemy się wówczas konwencją i odpowiadamy zgodnie z zasadami
grzeczności, nie zaprzątając sobie głowy ustalaniem prawdy czy fałszu. Z tego
rodzaju kłamstwa najczęściej ludzie korzystają27. Uzasadnienie kłamstwa
grzecznościowego można doszukiwać się w mechanizmach psychologicznych, a
nawet biologicznych. Jedną z zasad powodujących funkcjonowania kłamstw
grzecznościowych jest zasada wzajemności. Ludzie obawiają się, że „asertywne”
przerywanie wymiany zdań mogłaby doprowadzić do zerwania więzi. Innym
mechanizm, który utrzymuje wymianę kłamstw grzecznościowych to konformizm – zjawisko bardzo dobrze poznane i opisane przez psychologów. Rozróżniają oni dwa rodzaje konformizmu: normatywny i informacyjny. W największym skrócie rzecz ujmując konformizm normatywny polega na naśladowaniu
innych ludzi, zgadzaniu się z ich poglądami, potwierdzaniu ich opinii wbrew
własnym przekonaniom. Konformizm ten jest uwarunkowany przede wszystkim
potrzebą akceptacji, potrzebą nie wyróżniania się, niezakłócania przebiegu interakcji. Konformizm informacyjny polega na dostosowaniu naszych zachowań do
sytuacji na podstawie obserwacji innych, co do których żywimy przekonanie, że
ich interpretacja niejasnej dla nas sytuacji jest bardziej poprawna od naszej. Naj25

Por. T. Witkowski. Psychologia kłamstwa s. 156.
Tamże, s. 89-90.
27
Por. tamże s. 91.
26
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głośniejszym przykładem wydarzenia spowodowanego konformizmem informacyjnym była masowa panika wywołana nadaniem przez radio słuchowiska Wellsa o lądowaniu Marsjan na Ziemi pt. Wojna światów był to w roku 1938. Słuchowisko prowadzone w niezwykle realistycznej formie radiowej relacji doprowadziło około milion osób do błędnego przekonania o prawdziwości tych faktów. Niektórzy powzięli decyzję o ucieczce i pojawili się na ulicach pierwsze
grupy uciekinierów, część słuchających audycję zaczęła również rozważać możliwość, która jeszcze nie pojawiła się w ich głowach. Osoby, które szybciej ulegli, uciekając, dostarczyli tym bardziej podejrzliwym informacji, że relacjonowane zdarzenia to fakty. Kłamstwa grzecznościowe są wyraźnym przejawem
konformizmu normatywnego28.
Kłamstwo operacyjne. „Kłamstwem można zajść daleko, ale nie można wrócić”. To jedno z wielu przysłów pokazujących niewielka moc kłamstwa. Można
powiedzieć, że podobne stwierdzenia biorą się stąd, że wiele kłamstw wypowiadamy
często operacyjnie, kiedy jesteśmy zaskoczeni, kiedy nie przygotowaliśmy sobie
jakiejś wiarygodnej wersji zdarzeń albo jesteśmy zaskakiwani pytaniem o prawdę
wcześniej, niż postanowiliśmy ją ujawnić. Innym powodem, dla którego kłamiemy
jest chęć uniknięcia kary albo chociażby jej przełożenia w czasie, doprowadzenia do
sytuacji, kiedy być może ktoś, komu zależy na ukaraniu rzecz całą przemyśli, ostudzi
emocje29.
Kłamstwo altruistyczne. Stosuje się ten rodzaj kłamstwa w sytuacji, gdy
prawda o jakimś zdarzeniu jest zbyt bolesna by można ją było powiedzieć
wprost. Kierujemy się szeroko rozumianym altruizmem bądź też naszą interpretacją tego, co jest dobre a co złe po to by komuś ulżyć.
Kłamstwa egoistyczne. Kłamstwo to związane jest z nieustanną potrzebą
podwyższania samooceny. Jak się ją tworzy i dlaczego jest ona taka ważna? Początkowo nasze funkcjonowanie w społeczeństwie całkowicie zależy od rodziców. Z czasem ich stosunek do nas się zmienia, wówczas, gdy zaczynamy być
świadomi skutków naszych zachowań. Od tego momentu to, w jaki sposób traktują nas rodzice zależy od skutków naszego zachowania. Jest do mechanizm
rozwoju samooceny. W momencie, gdy dorastamy rodzice przestają być dla nas
jedynym wzorem tego co jest dobre a co jest złe. Wówczas dochodzi wpływ grupy rówieśniczej oraz normy kulturowe, w których wzrastaliśmy. Przynoszą one
coraz to nowe wzorce dla samooceny, która utworzona działa u wszystkich ludzi
zdrowych psychicznie przez całe życie. Kłamstwa, które bronią samooceny mogą
przybierać różne formy. Możemy koloryzować przeszłość, stosować drobne zabiegi, po to tylko by uniknąć dezaprobaty i krytyki, pokazywać się w lepszym
świetle lub nawet stosować świadomą manipulację własnym wizerunkiem30.

28

por. tamże s. 99-101.
Por. tamże s. 102.
30
Por. Tamże, s. 110-117.
29

449

Kłamstwo manipulacyjne. Motto dla tego rodzaju kłamstw powinno brzmieć w
ten sposób: „poprzez kłamstwo kłamca uzyskuje określone korzyści ze strony innych
osób”. Ludzie dopuszczają się tego rodzaju kłamstw, aby uzyskać konkretny cel np.
prestiż czy korzyści materialne. Tym rodzajem kłamstwo wkradają się w czyjeś łaski. Mogą zdobyć nad drugą osobą kontrolę np. przez wywołanie w nim poczucia
winy albo współczucia. Bardzo często stoi za tym silny motyw jakim jest potrzeba
kontroli. Motyw bardzo szczególny, gdyż pozbawianie człowieka przekonania, że
jego działania maja wpływ na otoczenie, często kończy się bezkarnością, apatią a
nawet depresją 31.
Kłamstwa destrukcyjne. To taki rodzaj kłamstwa, w których kłamca nie zyskuje nic tylko wyrządza komuś krzywdę. Może za tym stać celowe wprowadzenie kogoś w błąd, pragnienie zemsty, chęć wyrządzenia komuś krzywdy32.
5. Typy kłamców według Dietricha von Hildebranda
W dziele Wobec wartości Dietrich von Hildebrand wyróżnił trzy typy kłamców:
5.1 Kłamca przebiegły.
Bez najmniejszego skrępowania mówi to, co jest niezgodne z prawdą, jeśli to
odpowiada tylko jego celom i zamiarom. Jest to typ, który dokładnie wie, czego
chce, oszukuje i okłamuje innych tylko po to by osiągnąć cel. Tego rodzaju
kłamca zaprzecza faktom, ale nie zaprzecza, że kłamie 33.
5.2. Człowiek okłamujący samego siebie, a przez to okłamuje innych.
To człowiek, który usuwa ze swojego życia wszystko, co sprawia mu trudności lub czego nie lubi. To osoba, która wmawia sobie, że rzeczywistość jest inna
niż jest, lub że jest w stanie coś osiągnąć, chociaż powinien wiedzieć, że nie ma
na to w ogóle sił. To człowiek, który nie chce widzieć własnych błędów, których
tak potrafi ustawić upokarzające lub przykre dla siebie sytuacje, że przestają być
przykre. Kłamstwa, których dokonuje uderzają przede wszystkim w niego samego a dopiero pośrednia w inne osoby. Kłamstwa takiej osoby nie prowadzą świadomie i jasno do określonego celu. Tego typu kłamca obawia się przede wszystkim odpowiedzialności za swoje kłamstwo. Żyje samo-okłamywaniem się, zaprzecza przede wszystkim temu, że ignoruje istnienie prawdy. Osoba taka przekręca fakty i zupełnie inaczej je tłumaczy, wskazuje zakłamania, nie uświadamia
sobie zupełnie tego, że wchodzi w konflikt z prawdą34.
5.3. Człowiek fałszywy.
Ten trzeci typ kłamcy nie jest zdolny do odczuwania prawdziwej radości, zachwytu ani miłości. W momencie, gdy zajmuje jakieś stanowisko względem
czegoś czy kogoś to jest tylko pozór stanowiska. Wszystko w życiu traktuje „na
niby”. Takie osoby nie zamierzają nikogo zwodzić ani podchodzić podstępnie,
nie okłamują również samych siebie. Człowiek fałszywy nie potrafi jednak wejść
31

Tamże, s. 117-120.
Tamże, s. 124-126.
33
Por. T. Gadacz. Wypisy z ksiąg filozoficznych. O prawdzie, o kłamstwie s. 182-183.
34
Por. tamże s. 183.
32
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w prawdziwy kontakt ze światem, ponieważ jest zajęty samym sobą. Osoby takie
nieustannie obserwują siebie, przez co swój stosunek do wszystkiego pozbawiają
treści. Postępowanie takich osób jest zawsze nieszczere, a ich żal i radość są
sztuczne35.
Zakończenie
W Katechizmie Kościoła katolickiego czytamy, że kłamstwo jest najbardziej
bezpośrednim wykroczeniem przeciw prawdzie. Kłamać oznacza mówić lub
działać przeciw prawdzie by wprowadzić kogoś w błąd36. Zawsze kłamstwo jest
wykroczeniem przeciw cnocie prawdomówności i jest wyrazem naruszenia tej
wartości moralnej. W pełnym znaczeniu, w sensie moralnym polega ona przede
wszystkim na błędnym informowaniu innych ludzi. Dokonuje się to wbrew
swemu osądowi, gdyż każdy człowiek ma prawo do prawdy. Kłamstwo to niezgodność życia z przykazaniami Bożymi. Kłamstwo zawsze jest godne potępienia. Jest ono przede wszystkim profanacją słowa, którego zadaniem jest komunikować innym poznaną prawdę. Wprowadzenie bliźniego w błąd poprzez wypowiedzi sprzeczne z prawdą narusza przede wszystkim sprawiedliwość i miłość 37.
Katechizm Kościoła katolickiego podkreśla, że kłamstwo jest prawdziwym wykroczeniem przeciw drugiemu człowiekowi. Dotyka tym samym jego zdolności
poznania, która jest warunkiem każdego sądu i każdej decyzji. Kłamstwo jest
zgubne dla każdej społeczności gdyż podważa zaufanie między ludźmi i niszczy
relacje społeczne38.
Streszczenie
Współcześnie wśród społeczeństwa można zauważyć brak wrażliwości na
prawdę. Prawda to zgodność z rzeczywistością, prawdziwość, brak kłamstwa,
fałszu czy udawania. Współcześnie wśród społeczeństwa można zauważyć brak
wrażliwości na prawdę. Najbardziej bezpośrednim wykroczeniem przeciwko
prawdzie jest kłamstwo. W słowniku teologicznym czytamy, że kłamstwo to
wypowiadanie twierdzeń niezgodnych, z prawdą dla wprowadzenia kogoś w
błąd. Kłamstwo jest bezprawnym wykorzystaniem mowy jako zdolności porozumiewania się do celów zupełnie innych. Św. Augustyn uznał kłamstwo za wewnętrznie złe i dlatego zawsze moralnie zabronione, we wszelkich okolicznościach. Celem mniejszego artykułu jest wyjaśnienie pojęcia kłamstwa, przedstawianie nauki św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu na temat kłamstwa. W
kolejnym punkcie autorka zaprezentowała klasyfikację kłamstwa.
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Abstract
A lie has no legs
Today, there is a more pronounced lack of sensitivity to the truth among the
society. The truth is a correspondence to reality, truthfulness, no lies, deceit or
pretense. Presently, society tends to lack sensitivity to the truth. The most direct
offense against the truth is a lie. The theological dictionary says that a lie is a false
statement made with the intention of deceiving. Lying is an unauthorized use of
speech as the ability to communicate for quite different purposes. St . Augustine
considered a lie as intrinsically evil, and therefore, always morally forbidden in all
circumstances. The purpose of this article is to explain the concept of a lie, and to
present the teachings of St . Augustine and St . Thomas Aquinas on lies. In the
subsequent section the author presented a classification of lies.
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Joanna Garbulińska-Charchut (AI)
Rola e-learningu w edukacji ustawicznej
Wstęp
Współczesnym trendem i wymogiem społecznym jest dążenie do nieustannego, wielopłaszczyznowego rozwoju, także intelektualnego. Naturalnym jest
podnoszenie kwalifikacji, zdobywanie nowych uprawnień, które mają np. pomóc
w karierze zawodowej, poznaniu zmieniającej się rzeczywistości, czy rozwijaniu
pasji. To sprawia, że część osób decyduje się na korzystanie z oferty edukacji
ustawicznej. Równocześnie wielu dorosłych uczniów, słuchaczy, studentów, z
różnego powodu nie ma możliwości pełnego, czy regularnego uczestnictwa w
zorganizowanych zajęciach w szkole, czy uczelni. Dlatego nierzadko wybierają
e-learning jako formę zdalnego edukowania się.
Warto jednak wspomnieć, że sama idea kształcenia zdalnego nie jest wynalazkiem obecnego, czy choćby poprzedniego stulecia. Jego początki datuje się na
XIX wiek, kiedy w Anglii Pitman zaczął rozwijać kolegia korespondencyjne 1. W
latach 20. XX wieku do kształcenia zdalnego zaczęto wykorzystywać radio, natomiast od 1945 r. – telewizję2. Jednak o największej i najbardziej różnorodnej
formie edukacji zdalnej, można mówić w kontekście wynalezienia i upowszechnienia Internetu.
Artykuł stanowi próbę podsumowania zalet i wad e-learningu w procesie
edukacji ustawicznej. Tekst został oparty o: dostępną literaturę, doświadczenie w
pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych oraz badania własne, w których
wzięło udział 30 respondentów, korzystających z edukacji zdalnej.
1. Definicja e-learningu
Katarzyna Mikołajczyk i Roksana Neczaj-Świderska określiły e-learning jako „typ kształcenia, w którym wykorzystywany jest bogaty zestaw środków elektronicznej transmisji informacji, w tym Internet, ekstranet/intranet, taśmy audio i
wideo, telewizja interaktywna, przekaz satelitarny, CD ROM-y. Obejmuje także
takie techniki kształcenia, jak nauczanie z wykorzystaniem środowiska Internetu,
nauczanie wspomagane komputerem czy wirtualną klasę, której uczniowie kontaktują się ze sobą i wykładowcą za pośrednictwem Internetu, uczestnicząc we
wspólnych dyskusjach i wideokonferencjach”3.

1

K. Mikołajczyk, R Neczaj-Świderska, E-learning jako efektywny sposób kształcenia
na odległość, [w:] Edukacja ustawiczna – idee i doświadczenia, A. Frąckowiak, Z. P.
Kruszewski, J. Półturzycki, E. A. Wesołowska, Płock 2010, s. 521.
2
Tamże, s. 522.
3
Tamże, s. 522

453

Z pragmatycznego punktu widzenia, e-learning stanowi wartościowe źródło
zdobywania wiedzy z racji tego, że:
- umożliwia szybki kontakt z edukatorem, nauczycielem, wykładowcą, a także np. przesłanie efektów własnej pracy o dowolnej porze dnia lub nocy. To daje
możliwość m.in. pracy zawodowej, czy wychowywania dzieci oraz sprawia, że w
stosunkowo krótkim czasie, zwłaszcza w przypadku kursów, można uzupełnić
określone umiejętności,
- ponadto e-learning likwiduje barierę czasu i przestrzeni – zainteresowani
nauką, mogą podjąć ją z niemal każdego miejsca na Ziemi,
- nie ma sztywnych ram czasowych nauki – uczeń/student/kursant może
przyswajać wiedzę o najbardziej wygodnej dla niego porze, ma również możliwość indywidualnego kontrolowania przerw w nauce,
- w zależności od programu, uczeń/kursant/student może także na bieżąco
kontrolować swoje postępy w nauce, otrzymać odpowiedź dotyczącą prawidłowego lub błędnego rozwiązania danego zadania,
- ponadto - głównie w przypadku nauki w formie kursów, istnieją różnorodne
promocje cenowe, co sprawia, że są one konkurencyjne w zestawieniu z kursami,
prowadzonymi w trybie stacjonarnym lub zaocznym,
- e-learning ogranicza koszty i czas podróży do uczelni, także wydatki związane z zakwaterowaniem itp.,
- daje możliwość kształcenia się osobom niepełnosprawnym, pochodzącym z małych miejscowości, oddalonych od ośrodków szkoleniowych i uniwersyteckich,
Prezentując specyfikę e-learningu, nie sposób nie wspomnieć jednak również
o jego wadach. W kwestii kilku z nich nadmienię, że wady nie leżą w specyfice
samego sposobu przekazywania określonych wiadomości, ale przede wszystkim
w czynnikach, które tkwią w osobach, korzystających z tego typu kształcenia.
Mam tutaj na myśli np.:
- ograniczoną mobilizację, odkładanie aktywności edukacyjnych na przyszłość, co
powoduje możliwość narastania zaległości – z własnego doświadczenia nauczyciela
przedmiotów zawodowych w Europejskiej Szkole Nowych Technologii i Turystyki w
Dębicy, wiem, że prowadzący zajęcia powinien racjonalnie rozporządzać ilością materiału, którą udostępnia słuchaczom w ramach e-learningu. Niestety, część osób mając
wysyłane np. notatki, czy prezentacje, ogranicza swoją obecność na zajęciach do minimum lub zostawia naukę na ostatnią chwilę przed egzaminem. To w niektórych
zawodach stanowi duże utrudnienie w płynnym nabywaniu nowych umiejętności.
- oprócz tego e-learning może powodować odizolowanie osoby od grupy, co
może działać demobilizująco,
- ponadto jednostka traci możliwość szkolnej interakcji, co w skrajnych sytuacjach może przyczynić się do poczucia osamotnienia, czy przekonania o niepełnym uczestnictwie w systemie edukacji ustawicznej,
- również część nauczycieli, którzy nie mają doświadczenia w tworzeniu materiałów przystosowanych do e-learningu oraz posługiwaniu się nowoczesnymi
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technologiami, mogą być niezrozumiani przez grupę docelową lub mogą działać
zniechęcająco na kursanta/ucznia/studenta,
- także rozproszenie uwagi jednostki stanowi potencjalne zagrożenie dla koncentracji i postępów w przyswajaniu materiału – określone osoby zamiast zapoznawać
się z zadaniami, informacjami itd., mogą trwonić czas na rozrywkę, którą oferuje
Internet, czy sprawdzanie wiadomości, które nie są niezbędne dla danego np. kursu, czy szkolenia.
2. Rola e-learningu w świetle badań własnych
W lutym 2014 roku przeprowadziłam badania ilościowe na temat znaczenia
e-learningu wśród osób deklarujących naukę w ramach edukacji ustawicznej.
Głównym problemem badawczym było określenie roli e-learningu w procesie
przyswajania wiedzy przez osoby dorosłe. W badaniu wzięło udział 30 respondentów z powiatu dębickiego, którzy aktywnie uczestniczyli w kursach elearningowych lub studiowali w uczelniach, które stosowały e-learning jako jedną z form zdobywania i wymiany informacji.
Badani – 15 kobiet i 15 mężczyzn, byli w wieku od 30 do 45 lat. Wszyscy
posiadali co najmniej średnie wykształcenie. Ankieta składała się w sumie z 17
pytań zamkniętych i otwartych, jedno i wielokrotnego wyboru. W niniejszej pracy zostały zaprezentowane wybrane odpowiedzi ankietowanych.

Tabela 1. Uzasadnienie wyboru e-learningu jako formy nabywania wiedzy
Możliwe odpowiedzi
Łatwy dostęp do platform
e-learningowych
Możliwość indywidualnego dostosowania
nauki do czasu i miejsca
Możliwość uczestniczenia w kilku kursach
jednocześnie, bez konieczności wyboru jednych
zajęć kosztem innych
Sposób zdobycia wiedzy bez zaniedbywania
obowiązków zawodowych i rodzinnych
Innowacyjna forma kształcenia
Niska cena kursu
Konieczność płynąca z zewnątrz (ze strony
firmy, otoczenia, ect.)
Odpowiedzi ogółem

Odpowiedzi w
liczbach
20

%
19,2%

30

28,9%

5

4,8%

21

20,2%

8
18
2

7,7%
17,3%
1,9%

104

100%

Jako uzasadnienie wyboru e-learningu jako formy nabywania wiedzy, ankietowani najczęściej deklarowali możliwość indywidualnego dostosowania nauki
do czasu i miejsca (28,9% odpowiedzi). Jest to niewątpliwie duża zaleta wspo-
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mnianej formy kształcenia, która w założeniu sprzyja zdobywaniu wiedzy w
miejscach i porze wybranej przez daną osobę. Możliwość nauki o dowolnej godzinie i w wybranym miejscu (w domu, pociągu, tramwaju, ect.), jest atutem
również w przypadku korelacji kształcenia z powinnościami związanymi z pracą
i/lub prowadzeniem domu. Odzwierciedleniem tego jest wybór odpowiedzi
wskazującej na to, że e-learning to również sposób zdobycia wiedzy bez zaniedbywania obowiązków zawodowych i rodzinnych (20,2% odpowiedzi).
Ankietowani zauważyli również łatwość dostępu do platform elearningowych (19,2& odpowiedzi). Być może wynika to z faktu, iż wiele firm
szkoleniowych ma w ofercie kursy internetowe. Również część wykładowców
docenia wartość nauki realizowanej przy użyciu Internetu. Ponadto zainteresowani mogą zakupić vouchery, dające możliwość nabycia kursu w promocyjnej
cenie. Również funkcjonują kursy współ lub finansowane ze środków Unii Europejskiej. Ankietowani podkreślali również niską cenę kursu e-learningowego
(17,3%). Na dalszych miejscach znalazły się: innowacyjna forma kursu (7,7%),
możliwość uczestniczenia w kilku kursach jednocześnie, bez konieczności wyboru jednych zajęć kosztem innych (4,8%) oraz konieczność płynąca z zewnątrz (ze
strony firmy, otoczenia, ect.) – 1,9% odpowiedzi. Ciekawym zjawiskiem jest to,
że tylko dwie osoby zaznaczyły odpowiedź sugerującą, że e-learning jest dla nich
formą obowiązku/przymusu z zewnątrz. Być może wynikało to z konieczności
podniesienia kwalifikacji lub wskazania konkretnej formy kształcenia, przy jednoczesnym braku alternatywnych form.
Tabela 2. Źródło informacji o e-learningu, jako możliwej formie kształcenia
Możliwe odpowiedzi
Odpowiedzi w
%
liczbach
Internet
14
46,7%
Prasa/radio/TV
5
16,7%
Znajomi, rodzina
9
30%
Miejsce pracy
1
3,3%
Miejscowy urząd pracy
0
0
Ulotki, plakaty
1
3,3%
Odpowiedzi ogółem
30
100%
Na pytanie o źródło informacji na temat e-learningu, jako o możliwej formie
kształcenia, 46,7% badanych odpowiedziało, że w tej kwestii to Internet był dla
nich głównym źródłem wiedzy. 30% respondentów zaznaczyło odpowiedź „znajomi, rodzina”. 16,7% ankietowanych informacje o e-learningu znalazło w prasie/radiu/telewizji. Po 3,3% badanych wiedzę o zjawisku nabyło w miejscu pracy
lub dzięki ulotkom i/lub plakatom. Żadna z badanych osób nie zaznaczyła odpowiedzi wskazującej, że zdobyła informacje w miejscowym urzędzie pracy. Zrozumiałym jest wielopłaszczyznowość rozprzestrzeniania się informacji na temat
zjawiska e-learningu, w tym najczęstszy wybór Internetu, jako źródła wiedzy.
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Zastanawiającym jest jednak brak informacji o możliwościach podniesienia kwalifikacji i zdobycia wiedzy w miejscowym urzędzie pracy. Wnika to być może z
tego, że ponad połowa ankietowanych miała stałą pracę lub – w przypadku osób
korzystających z usług PUP-u, z braku wiadomości na temat zalet tej formy
kształcenia.
Tabela 3. E-learning i trudności z nim związane
Odpowiedzi
Odpowiedzi w
%
liczbach
Ograniczony dostęp do sprzętu
5
16,7%
(komputera, tabletu, ect.)
Słaba jakość merytoryczna materia2
6,7%
łów
Brak atmosfery mobilizującej do
9
30%
nauki, charakterystycznej dla szkoły,
grupy
Rozproszona uwaga
8
26,6%
Inne, jakie?
4
13,3%
Brak trudności
2
6,7
Odpowiedzi ogółem
30
100%
Rozważając zagadnienia związane z e-learningiem, warto również wspomnieć o jego wadach. Wśród nich ankietowani najczęściej wymieniali brak atmosfery mobilizującej do nauki, charakterystycznej dla szkoły i grupy (30% odpowiedzi). Wynika to z nierzadkiego zjawiska ograniczonej mobilizacji, kiedy
jednostka nie posiada wystarczającej ilości bodźców do nauki. Mogą nimi być
np. konkurencja ze strony innych osób, mobilizacja poprzez grupę lub nauczyciela widzianego twarzą w twarz, ściśle określone terminy spotkań, ect. Rozproszona uwaga to odpowiedź, którą wybrało 26,6% respondentów. Taka sytuacja ma
miejsce np. wówczas, kiedy kursant zamiast zapoznawać się z określonym materiałem edukacyjnym, przegląda strony internetowe lub prowadzi rozmowy telefoniczne, poprzez komunikatory, ect. 16,7% ankietowanych jako wadę elearningu określiło ograniczony dostęp do sprzętu (komputera, tabletu, ect.).
Warto jednak zastanowić się, czy w stu procentach jest to wada wypływająca
tylko i wyłącznie z założeń e-learningu. Być może wynika ona z ograniczeń leżących po stronie osób korzystających z niego. 13,3% osób wymieniało inne, niż
zaproponowane odpowiedzi. Wśród nich znalazły się: brak wiary we własne
możliwości, mała wytrwałość, niemożność sprawdzenia swojej wiedzy z innymi
uczestnikami oraz niedogodności psycho-fizyczne, związane z czasem spędzonym przed ekranem monitora komputera. Natomiast po 6,7% ogółu badanych
osób zaznaczyło odpowiedź: słaba jakość merytoryczna materiałów oraz brak
trudności. Być może niewystarczający poziom naukowy materiałów wynika np. z
niewłaściwego wyboru poziomu nauczania, szczególnie w przypadku języków
obcych, jednak w dużej mierze taki wybór jest konsekwencją decyzji samych
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zainteresowanych. Innych przyczyn można upatrywać w nierzetelnej ofercie
części jednostek edukacyjnych, jednak jest to zjawisko, które jest obecne w niemal każdej dziedzinie oferowanych usług i dóbr.
Tabela 4. Czas poświęcany na naukę w systemie e-learning
Odpowiedzi
Odpowiedzi
w liczbach
Codziennie, przez około pół godziny
5
Codziennie, przez około godzinę
4
Codziennie, przez więcej niż godzinę
2
Trzy – pięć razy w tygodniu, każdorazo10
wo co najmniej przed około pół godziny
Raz w tygodniu
7
Rzadziej niż raz w tygodniu
2
Odpowiedzi ogółem
30

%
16,7%
13,3%
6,7%
33,3%
23,3%
6,7%
100%

Na pytanie „Ile czasu poświęca Pani/Pan na naukę w systemie e-learning”,
badani najczęściej deklarowali, że nabywają wiedzę w ten sposób co najmniej od
trzech do pięciu razy w tygodniu, każdorazowo co najmniej przez około pół godziny. Tak odpowiedziało 33,3% osób. Naukę raz w tygodniu zadeklarowało
23,3% badanych. Dużą, bo codzienną aktywność e-learningową wykazało w
sumie ponad 35% respondentów. 16,6% z nich oświadczyło, że korzystają z tego
rodzaju systemu kształcenia codziennie, przez około pół godziny. 13,3% ankietowanych zaznaczyło odpowiedź „codziennie, przez około godzinę”. 6,7% osób
zadeklarowało, że uczą się codziennie przez ponad godzinę. Tyle samo osób
wybrało odpowiedź „rzadziej niż raz w tygodniu”.
Wyniki wskazują na spore zaangażowanie kursantów/studentów w proces
kształcenia, który oferuje system e-learningowy jest zróżnicowany. Jednocześnie
warto podkreślić, że ponad 1/3 z nich uczy się codziennie, a liczba osób, które
sporadycznie korzystają z platform e-learningowych jest relatywnie znikoma.
Być może duże zaangażowanie dorosłych wynika z bardziej konkretnego ukierunkowania na cel i wynik nauki, a edukacja jest przepustką do nowej wiedzy i
umiejętności.
Tabela 5. Rozkład godzinowy uczestnictwa w kursie
Odpowiedzi
Odpowiedzi w liczbach
8.00 – 12.00
4
12.00 – 16.00
5
16.00 – 20.00
8
20.00 – 24.00
11
24.00 – 8.00
2
Odpowiedzi ogółem
30
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%
13,3%
16,7%
26,6%
36,7%
6,7%
100%

Respondenci zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie „W których godzinach Pani/Pan najczęściej korzysta z systemu e-learningowego?” Badani najchętniej korzystali z formy edukacji zdalnej w godzinach od 20 do 24. Tak odpowiedziało 36,7% ankietowanych. 26,6% dorosłych zadeklarowało, że najczęściej podejmuje tego typu naukę w godzinach od 16 do 20. Równocześnie 16,7%
osób korzystała z platform e-learningowych między 12 a 16. Ponad 13,3% badanych zaznaczyła odpowiedź „między 8 a 12”. Najmniej osób (6,7%) kształciło
się między 24 a 8 rano. Największy odsetek użytkowników platform edukacyjnych korzystało z nich popołudniami i wieczorami. Najprawdopodobniej było to
spowodowane koniecznością wywiązania się przede wszystkim z obowiązków
zawodowych. Ponadto czas wieczorny mógł być powiązany z większą ilością
indywidualnego wolnego czasu.
Tabela 6. Preferencje dotyczące form komunikacji z prowadzącym i innymi
studentami/kursantami
Odpowiedzi
Odpowiedzi
%
w liczbach
Forum dyskusyjne
7
23,3%
E-mail
6
20%
Komunikatory tekstowe
1
3,3%
Wideo rozmowy, wideokonferencje
1
3,3%
Głosowe rozmowy internetowe
2
6,7%
Rozmowy telefoniczne
5
16,7%
Kontakt bezpośredni
8
26,7%
Odpowiedzi ogółem
30
100%
Edukacja zdalna nierzadko wiąże się z koniecznością nawiązania dialogu – z
grupą innych kursantów, tutorem, wykładowcą, twórcą materiału, ect. Respondenci zostali zapytani o ulubioną formę kontaktu. 26,7% badanych preferowało
kontakt bezpośredni. Na drugim miejscu znalazła się wymiana myśli przy użyciu
forum dyskusyjnego (23,3% odpowiedzi). E-mail wybrało 20% ankietowanych, a
rozmowy telefoniczne 16,7% osób. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się
głosowe rozmowy internetowe (6,7% odpowiedzi), a także wideorozowy, wideokonferencje oraz komunikatory tekstowe (po 3,3% odpowiedzi).
Popularność kontaktu bezpośredniego wynika być może z racji tego, iż możliwość interpretacji mowy werbalnej i niewerbalnej służy pełniejszemu uzyskaniu informacji na określony temat. Im więcej zmysłów zostanie poruszonych,
tym łatwiej zapamiętać wiadomości. Jednocześnie duże zainteresowanie forum
dyskusyjnym i e-mailem daje możliwość większego przemyślenia odpowiedzi,
nie stanowi konieczności błyskawicznego udzielenia odpowiedzi, zareagowania
na określoną sytuację. Reakcja na dany problem może zostać odłożona w czasie.
Ponadto zapisane informacje można wielokrotnie odczytywać, nie trzeba sporządzać notatek, można uniknąć błędu.
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Podsumowanie
E-learning to dosyć popularna forma zdobywania wiedzy, swoiście wkomponowana w proces edukacji ustawicznej. Choć ma wady, stanowi bardzo duże
ułatwienie dla osób, które nie tylko zdecydowały się na naukę, ale przede
wszystkim potrafią znaleźć mobilizację do własnej pracy, podpartej otrzymanymi
materiałami i narzędziami. Warto podkreślić, że nawet z pozoru najlepszy system, czy sposób przyswajania wiedzy, jeśli nie spotka się ze staraniami odbiorcy
w wykorzystaniu go, wówczas nie może być określany mianem choćby potencjalnego sukcesu. W e-learningu człowiek dostaje narzędzie pracy, środki, jednak
w dużej mierze to od niego zależy w jaki sposób je wykorzysta i czy dzięki nim
osiągnie określony cel.
Streszczenie
Rozwój intelektualny jest jednym z założeń współczesnego społeczeństwa
wiedzy. Naturalnym jest zdobywanie nowych umiejętności, nauka języków obcych, poszerzanie horyzontów myślowych itd. To m.in. sprawia, że część osób
decyduje się na korzystanie z oferty edukacji ustawicznej, która obejmuje również e-learning, któremu sprzyja powszechny dostęp do Internetu. Artykuł stanowi próbę krótkiej charakterystyki zalet i wad e-learningu w kontekście edukacji ustawicznej. Został oparty o: dostępną literaturę, doświadczenie w pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych, a także o badania własne na grupie 30 respondentów, deklarujących korzystanie z edukacji zdalnej.
Abstract
Intellectual development is one of the foundations of modern knowledge society.
It is natural to learn new skills, learning foreign languages, broadening horizons, etc.
It ia makes some people decide to use the offer of continuing education, which also
includes e-learning, which is promoted by the universal access to the Internet. This
article attempts a brief overview of the advantages and disadvantages of e-learning in
the context of lifelong learning. Was based on: the available literature, experience as
a teacher of vocational subjects, as well as their own research on a group of 30 respondents, declaring the use of distance education.
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Anna Bernacka (UWM)
O seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną
Wstęp
Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną stała się obszarem zainteresowań wielu badaczy. Wciąż pojawiają się nowe doniesienia badawcze
dotyczące zaniedbanej sfery człowieka z niepełnosprawnością jaką jest seksualność. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną wciąż budzi
sprzeczne uczucia, również w środowisku naukowców. Niegdyś była zupełnie
ignorowana, nie mająca racji bytu i tłumiona. Dziś zauważona w środowiskach
naukowych, nadal jednak nasączona mitami i stereotypami.
J. Kirenko pisze: „Problematyka związana ze sferą erotyki i seksualności
osób niepełnosprawnych ciągle wzbudza wiele kontrowersji. Niewątpliwie w
ostatnich latach kwestia ta przestała być tematem tabu. Ma to jednak zarówno
dobre, jak i złe strony. Coraz rzadziej spotykamy się ze skrajnymi opiniami, według których wszystko, co dotyczy spraw intymnych, nie jest w przypadku osób
ze stwierdzonymi dysfunkcjami sprawą szczególnej wagi. Jednak w świadomości
społecznej nadal mocno zakorzenione jest przekonanie, że niepełnosprawność
trudno pogodzić z miłością, małżeństwem, zaspokojeniem potrzeb seksualnych i
rodzicielstwem”1.
W II połowie XX wieku nastąpiła rewolucja seksualna trwająca do dziś.
Świat oszalał na punkcie seksu. Na skutek przeobrażeń społecznych ciało ludzkie
zostało uprzedmiotowione, zniewolone i sprzedane. Utrzymujący się kult ciała
jest wyrazem szerszej tendencji kulturowej, której wyrazem jest zwrócenie się
człowieka ku sobie z jednoczesnym odsuwaniem od Boga. Na tle zachłyśnięcia
się seksem, sytuacja seksualności osób z niepełnosprawnością pozostała bez
zmian. Nadal ignoruje się seksualność osób z niepełnosprawnością. Na słowa
„seks niepełnosprawnych” ludzie reagują oburzeniem. Seks osób z niepełnosprawnością budzi uczucia wstrętu i obrzydzenia. A przecież niepełnosprawni są
również istotami seksualnymi. Posiadają płeć, narządy płciowe, orientacje płciową, tożsamość seksualną, hormony płciowe itd. Badania pokazują, iż rozwój
psychoseksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną nie jest ani wyższy
ani niższy w stosunku do osób pełnosprawnych2.
R. Kijak zaznacza, iż nieprawidłowości w psychoseksualnym rozwoju osób z
niepełnosprawnością intelektualną mogą dotyczyć jedynie rozwoju społecznego i
emocjonalnego. Z badań autora wynika, iż młodzież niepełnosprawna intelektu1

J. Kirenko, Oblicza niepełnosprawności, Lublin 2006, s. 67
I. Fornalik, Osoby niepełnosprawne – niektóre właściwości rozwoju i funkcjonowania seksualnego, [w:] M. Kościelska, B. Aouila (red), Człowiek niepełnosprawny. Rodzina i praca, Bydgoszcz 2004, s.106
2
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alnie odczuwa szereg negatywnych emocji związanych z okresem adolescencji,
szczególnie ze zmianami w ich ciele, przejawami dojrzałości płciowej (menstruacja, polucje)3. Dlaczego więc nadal bezpłciowo traktujemy niepełnosprawnych,
odmawiamy im spełniania się w roli żony/męża, kochanki/kochanka czy matki/ojca?
Na współczesne myślenie o płciowości człowieka największym wpływem
zaznaczały się dwie filozofie: pozytywistyczna oraz chrześcijańska. W ich obrębie ukształtowany się różne nurty pojmowania płciowości. Totalny hedonizm
seksualny wiążący się z podejściem permisywnym przyjął seksualność jako wartość absolutną, cel sam w sobie. Podejście integracyjno – seksualne określa seksualność, płciowość jako obszar wpisany w strukturę osobowości, podejście to
osadza płciowość na miejscu zgodnym z chrześcijańską wizją człowieka i jego
godnością. Podejście integracyjno - seksualne znajduje odbicie wśród grupy osób
z niepełnosprawnością. Otóż osoby z niepełnosprawnością posiadają niższą samoocenę aniżeli pełnosprawni w parametrach seksualnych, niezbyt duże oczekiwania w stosunku do intymnych kontaktów, przypisują wysokie znaczenie więzi
psychicznej i emocjonalnej z partnerem. Podejście hedonistyczne przejawia się w
technicznym wsparciu, udziału osób trzecich w akcie seksualnym czy korzystaniu z usług agencji towarzyskich4. W odniesieniu do osób z niepełnosprawnością
jest to zagadnienie wzbudzające kontrowersje.
1. Mity dotyczące seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną
Pierwszym posunięciem w stronę przywrócenia osobom z niepełnosprawnością intelektualną seksualności jest pozbycie się krzywdzących mitów.
Pierwszym z nich jest pogląd, iż dojrzewanie płciowe osób niepełnosprawnych intelektualnie różni się od osób w normie. Jak zostało wyżej wspomniane
badania dowodzą, iż rozwój psychoseksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną przebiega podobnie jak u osób z normie. Zmiany zachodzą najczęściej
w tej samej kolejności5. Jedynie u młodzieży, u których niepełnosprawność intelektualna jest spowodowana czynnikami genetycznymi, można zaobserwować
pewne odstępstwa od rozwoju płciowego. Zróżnicowania również występują w
zakresie przeżywania zmian wynikających z dojrzewania płciowego. Badania
pokazują, iż wiele dziewcząt i chłopców z głębszą niepełnosprawnością ujawnia
negatywne reakcje podczas obserwacji zmieniającego się ciała 6.
3

R. Kijak, Zachowania seksualne osób niepełnosprawnych intelektualnie w aspekcie
uwarunkowań rodzinnych, [w:] A. Klinik, D. Prysak (red), Edukacja i socjalizacja w
życiu osoby niepełnosprawnej, Sosnowiec 2011,s. 151
4
W. Loebl, K. Nowak – Lipińska, Fatamorgana „wysp szczęśliwych”. Czyli o realizacji
płciowości osób niepełnosprawnych fizycznie [w:] E. Górniewicz, A. Krause (red), Dyskursy
pedagogiki specjalnej. Od tradycjonalizmu do ponowoczesności, Olsztyn 2002, s. 82
5
I. Fornalik, Osoby niepełnosprawne – niektóre właściwości rozwoju i funkcjonowania seksualnego op. cit…s.106
6
Ibidem.
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Kolejnym krzywdzącym mitem jest pogląd, iż osoby z niepełnosprawnością
intelektualną są aseksualne. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają
potrzeby seksualne. Inaczej jednak je uzewnętrzniają. Zależne jest to od poziomu
niepełnosprawności. W literaturze można spotkać się z różnymi podejściami do
siły potrzeby seksualnej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Niektórzy
uważają, iż siła potrzeby seksualnej u osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jest obniżona. Inni natomiast uważają, iż popęd seksualny u tej grupy
osób pojawia się wcześniej i jest silniejszy niż u osób pełnosprawnych Trzecia
koncepcja mówi o tym, iż popęd u osób z niepełnosprawnością intelektualną jest
taki sam jak u normalnie rozwijających się rówieśników7.
Trzecim mitem jest pogląd, iż osoby z niepełnosprawnością intelektualną hiperseksualne. „Osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie są nadpobudliwe
seksualnie. Ich zachowanie jest często wynikiem deprywacji potrzeb, a nie pobudzenia seksualnego. Nie każde zachowanie odczytywane przez nas jako zachowanie o zabarwieniu seksualnym jest (choć może być) uzewnętrznieniem potrzeb
seksualnych. Do takich zachowań należą na przykład masturbacja, natrętne przytulanie się czy całowanie. Mogą być sposobem poznawania swojego ciała bądź
reakcją na niezaspokojone potrzeby bezpieczeństwa i aktywności. Mogą to też
być zachowania naśladujące inne osoby”8.
J. Kirenko podkreśla, iż prezentowany wyżej stereotyp jest szczególnie akcentowany w społeczeństwie. Autor pisze: „Akcentowany jest głównie nadmierny wzrost popędu płciowego, a przejawy aktywności seksualnej często postrzegane są w wymiarze przestępczym, zaburzonym lub dewiacyjnym9.
M. Kościelska zaznacza, iż najczęściej pojawiające się opinie akcentują
aseksualność bądź podkreślają nadmierną pobudliwość, wyrażającą się w niekontrolowanej ekspresji seksualnej10.
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną to „wieczne dzieci”. Faktem jest,
iż niepełnosprawni intelektualnie przechodzą przez te same fazy życia co pełnosprawne osoby. Ich wiek rozwojowy nie decyduje o wieku życia11.
Niepełnosprawność jest zawsze dziedziczona genetycznie bądź społecznie.
Niepełnosprawność intelektualna nie jest chorobą i nie jest przekazywana z pokolenie na pokolenie. Takie myślenie powoduje izolację osób z niepełnosprawnością oraz ograniczanie ich w sferze seksualnej12.
7

I. Fornalik, Potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną w okresie adolescencji a
możliwość ich realizacji, [w:] W. Dykcik, C. Kosakowski, J. Kuczyńska – Kwapisz (red),
Pedagogika specjalna szansą na realizację potrzeb osób niepełnosprawnych, Olsztyn, Poznań, Warszawa, 2002, s.406
8
Ż. Stelter, Dorastanie osób z niepełnosprawnością intelektualną, Warszawa 2009, s. 105
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J. Kirenko, Oblicza niepełnosprawności op.cit…,s.75
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M. Kościelska, Niechciana seksualność, O ludzkich potrzebach osób niepełnosprawnych intelektualnie, Warszawa 2004
11
Ibidem
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Kolejnym krzywdzącym mitem jest pogląd, iż rodzice dzieci z niepełnosprawnością intelektualną nie chcą edukować seksualnie swoich dzieci. Rodzice dzieci z
niepełnosprawnością intelektualną rzadko deklarują zainteresowanie wychowaniem
seksualnym swoich dzieci. Nie oznacza to, iż są oni przeciwni wychowaniu seksualnemu. Obawiają się negatywnej postawy społeczeństwa wobec zachowań seksualnych swoich dorastających dzieci lub dorosłych dzieci. Odrzucają edukację seksualną wyłącznie z powodu braku wiedzy, pomocy. Rodzice uważają, iż brakuje im
kompetencji w tej dziedzinie13.
Ostatnim mitem jest pogląd, iż problemy seksualne i związane z nimi niewłaściwe zachowania osób upośledzonych umysłowo są wynikiem ograniczenia
ich możliwości rozwojowych14. Faktem jest, iż problemy seksualne i nieakceptowane społecznie zachowania wynikają z braku wiedzy i świadomości zmian w
organizmie.
Ż. Stelter podkreśla, że jeśli niepełnosprawne intelektualnie dziewczęta nie
będą przygotowane do pierwszej miesiączki, mogą uważać, że są chore. Taka
sytuacja może być przyczyną agresywnych zachowań, autoagresywnych zachowań, a nawet depresji. U dorastających chłopców, podobne reakcje mogą być
spowodowane ejakulacją. Jest ona interpretowana jako niekontrolowane oddawanie moczu, co może wywołać wstyd15.
2. Społeczeństwo wobec seksualności osób niepełnosprawnych
Termin „postawa” interpretowany jest w oparciu o różne kryteria psychologiczne. Z. Sękowska wyróżnia się trzy grupy definicji:
- „nawiązujące do tradycji behawiorystycznej i psychologii uczenia się,
- nawiązujące do koncepcji socjologicznej, w której zwraca się szczególną
uwagę na stosunek emocjonalny zachodzący pomiędzy osobą reprezentującą
jakąś postawę do jej przedmiotu,
- nawiązujące do teorii poznawczych, podkreślające, że postawa to nie tylko
określone zachowanie się czy stosunek oceniający lub emocjonalny wobec danego przedmiotu, lecz również odnoszące się do niego elementy poznawcze 16”.
Z. Sękowska za T. Newcomb wyróżniła dwa zasadnicze kierunki postawy:
akceptacje i odrzucenie.
„Postawa akceptacji nakazuje szacunek i życzliwość. Wyraża się ona we
współdziałaniu, przyjaznym zachowaniu, w podziwie, w szacunku, w zaufaniu,
współczuciu i afiliacji. Postawa odrzucenia manifestuje się takimi zachowaniami,
jak: agresywność, zawiść, chęć imponowania, nieufność, podejrzliwość, poczucie

13

Ibidem
Ibidem
15
Ż. Stelter, Dorastanie osób z niepełnosprawnością intelektualną op. cit…s.105
16
Z. Sękowska, Postawy wobec osób upośledzonych, [w:] D. Kornas – Biela, Osoba
niepełnosprawna i jej miejsce w społeczeństwie, Lublin 1988
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wyższości. Te zachowania wywołują w toku interakcji wrogość lub opór, nietolerancję, lekceważenie, nieufność i podporządkowanie17.
Co sądzą, myślą pełnosprawni o seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną? Jakie postawy ujawniają wobec seksualności tej grupy osób? Czy są
to tylko negatywne lub ambiwalentne postawy? Dzięki badaniom prowadzonym
na przestrzeni kilkudziesięciu lat, dziś możemy odpowiedzieć sobie na te pytania.
Zanim jednak to nastąpi, słuszne wydaje się zaprezentowanie trzech stanowisk (orientacji) określających podejście społeczeństwa do problemu seksualności osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Są one ściśle związane z
postawami pozytywnymi i negatywnymi oraz ambiwalentnymi18.
K. Nowak – Lipińska na podstawie analiz różnorodnych stanowisk wobec
seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną wyróżnia następujące
orientacje:
- deseksualizacyjno – unikająca, polegająca na wykluczaniu sfery seksualnej
z życia osoby z niepełnosprawnością. Seksualność osób z niepełnosprawnością
intelektualną nie istnieje a jako nieistniejąca nie stanowi problemu19,
- seksualno – totalnie – akceptująca, polegająca na całkowitej akceptacji seksualności rozpatrywanej w kategoriach wartości, oraz na uznaniu założeń normalizacji życia osób z niepełnosprawnością. Wszyscy ludzie powinni mieć równe
prawa, również prawo do wolności seksualnej. W obrębie tej orientacji wyróżnia
się dwa nurty: totalny hedonizm seksualny (dopuszczający seks – z antykoncepcją i sterylizacją – w czystej postaci, bez nadbudowy psychicznej) oraz łączący
seksualizm z nadbudową psychiczną (dopuszczający wszelkie zachowania seksualne, które kształtowane są przez kontekst społeczny)20,
- seksualno – sublimacyjną orientację „traktuje się jako wtórną wobec sfery
emocjonalnej. Większość zachowań, utożsamianych tradycyjnie jako seksualne,
ma znacznie głębszą funkcję niż tylko rozładowanie napięcia seksualnego. Są
zatem spontaniczną manifestacją niezaspokojonych potrzeb emocjonalnych. Należy sublimować popęd seksualny i skierować go na inne ubogacające osobowość obszary”21.
Stereotypy, mity wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną, negatywne postawy społeczeństwa, brak akceptacji seksualności tej grupy osób są jedną z
przyczyn traktowania seksualności i seksu niepełnosprawnych w kategorii społecznego tabu. Badania pokazują, iż temat seksu w społeczeństwie polskim nadal
jest tematem tabu. O seksie nadal nie rozmawiamy. Seksualność osób z niepełnosprawnością choć dostrzegana, nadal rozpatrywana przez pryzmat stereotypów i
17

Ibidem
Postawy ambiwalentne wyróżniła H. Larkowa.
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wobec autonomii osób z niepełnosprawnością , Poznań 1996, 194
20
Ibidem
21
Ibidem
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465

mitów. Istotne jest, iż seksualność osób z niepełnosprawnością fizyczną jest bardziej tolerowana aniżeli osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Negatywna postawa społeczeństwa odnosząca się do funkcjonowania osób z
niepełnosprawnością intelektualną w społeczeństwie utrudnia samorealizację,
rozwój osobowości tej grupie osób. Opinie na temat funkcjonowania osób z upośledzeniem umysłowym w życiu, małżeństwie, pełnienia przez nie ról rodzicielskich, są raczej negatywne. Uważa się, iż niesprawność umysłu jest szczególną
przeszkodą w drodze do osiągnięcia szczęścia rodzinnego. W przekonaniu społeczeństwa niepełnosprawni intelektualnie nie potrafiliby odnaleźć się w roli męża/żony czy matki/ojca22.
Polacy uważają, iż życie seksualne odgrywa taką samą rolę zarówno dla osób
pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych (69% wskazań przy pytaniu o niepełnosprawnych ruchowo i 54% wskazań przy pytaniu o niepełnosprawność intelektualnie). Polacy akceptują fakt, że osoby niepełnosprawne ruchowo chciałyby
zamieszkać we wspólnym mieszkaniu (89%), zawrzeć związek małżeński (88%)
czy współżyć seksualnie (85%). Co czwarty respondent akceptuje zamieszkanie
razem dwóch osób z niepełnosprawnością intelektualną. Małżeństwo osób niepełnosprawnych intelektualnie nie było akceptowane przez ponad co czwartą
osobę. 5% respondentów uważało za niewłaściwe, aby osoby niepełnosprawne
ruchowo uprawiały seks. Co drugi respondent uważał, iż osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie powinny posiadać potomstwa23.
Społeczeństwo przychylniej postrzega życie erotyczne osób z niepełnosprawnością fizyczną aniżeli osób z niepełnosprawnością intelektualną.
A. Kania prowadziła badania na temat postaw studentów APS i uczestników
konferencji wobec seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Z
badań autorki wynika, iż 45% studentów akceptuje możliwość zakładania rodziny osób z niepełnosprawnością intelektualną24.
E. Skrzetuska prowadziła badania na temat małżeństwa i rodzin osób upośledzonych umysłowo w opinii rodzin i znajomych studentów pedagogiki specjalnej. Z badań autorki wynika, iż „większość respondentów przeprowadzonej przez
studentów ankiety zna bardzo słabo problemy dotyczące osób z upośledzeniem
umysłowym, ich rozumienie sytuacji rodzin wychowujących takie dzieci jest
22

J. Rzeźnicka, Postawy młodzieży z lekkim upośledzeniem umysłowym wobec małżeństwa i założenia rodziny jako jeden z czynników warunkujących jej pełną integracje
społeczną, [w:] H. Machel (red), Problem podmiotowości człowieka w pedagogice specjalnej, Toruń 2007, s.68
23
Z. Izdebski, Postawy polaków wobec seksualności osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie, [w:] J. Głodkowska, A. Giryński (red) Seksualność osób z niepełnosprawnością
intelektualną. Uwalnianie od schematów i uprzedzeń, Warszawa 2005,s. 35-45
24
A. Kania, Postawy studentów APS i uczestników konferencji wobec seksualności
osób z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] J. Głodkowska, A. Giryński, Seksualność
osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uwalnianie od schematów i uprzedzeń, Warszawa 2005, s. 49-58
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niewielkie, a swoje przekonania co do dziedziczenia upośledzenia czerpią głównie ze stereotypu funkcjonującego w środowisku25.
Większość badanych sygnalizuje możliwość zaakceptowania małżeństw
(związków) osób z upośledzeniem umysłowym. Dostrzegają ich potrzebę bliskości i przeżywania emocji związanych z przywiązaniem do drugiej osoby. Znaczna część zaakceptowałaby małżeństwo osób upośledzonych umysłowo, stawiają
jednak warunek nieposiadania przez takie małżeństwa potomstwa26.
Zarówno rodzice, jak i opiekunowie są przeciwni posiadaniu potomstwa
przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Swoje zdanie uzasadniają
ograniczeniami w ich funkcjonowaniu oraz ryzykiem urodzenia dziecka z niepełnosprawnością intelektualną27.
Z badań I. Fornalik wynika, iż tylko 35 % rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną wyraziłoby zgodę na utworzenie stałego związku
przez syna czy córkę lub mieszkańca domu pomocy społecznej. Wielu rodziców
zdecydowałoby się na podjęcie kroków mających na celu przerwanie lub ograniczenie kontaktów z partnerem28.
Z badań wynika, iż zachowania na tle seksualnym, w tym masturbacja z
punktu widzenia personelu zakładów i rodziców uchodzą za wysoce niepożądane. Najczęstszą reakcją opiekunów na masturbację podopiecznych jest bierność
przy jednoczesnym odczuciu obrzydzenia. Najczęściej opiekunowie próbują
przeciwdziałać tym zachowaniom, karcąc lub przerywając akt masturbacyjny 29.
Zdarzają się ośrodki, w których stosunek do masturbacji nie jest bardzo represyjny. Pracownicy takich ośrodków masturbację traktują jako zło konieczne. Dbają
aby była praktykowana na osobności, w sposób bezpieczny i z zachowaniem
higieny osobistej30.
Z wyżej przytoczonych badań A. Kani wynika, iż znaczna liczba uczestników konferencji wyraża większą aprobatę praktyk masturbacyjnych niż stosunków seksualnych ze stałym partnerem czy z osobą z agencji31. Z badań R. Kijaka
25

E. Skrzetuska, Małżeństwo i rodzina osób upośledzonych umysłowo w opinii rodzin
i znajomych studentów pedagogiki specjalnej, [w:] M. Parchomiuk, B. Szabała (red)
Dystans społeczny wobec osób z niepełnosprawnością jako problem pedagogiki specjalnej. Przyczyny, konsekwencje, przeciwdziałanie, Lublin 2012,s.171
26
E. Skrzetuska, Małżeństwo i rodzina osób upośledzonych umysłowo w opinii rodzin
i znajomych studentów pedagogiki specjalnej op. cit..
27
I. Fornalik, Miłość, seks i prokreacja jako wartości w dorosłym życiu osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, [w:] A. Ostrowska (red) O seksualności osób
niepełnosprawnych, Warszawa 2007,s.50
28
I. Fornalik, jw., s.50
29
M. Molicka, Rozwój psychoseksualny upośledzonych umysłowo w świetle literatury i rozważań własnych [w:] Szkoła Specjalna, 3, 1994, s.147-153
30
K. Nowak – Lipińska, Pytania o miejsce edukacji seksualnej w systemie rehabilitacji osób z głębszym upośledzeniem umysłowym op. cit..,s.195
31
A. Kania, Postawy studentów APS i uczestników konferencji wobec seksualności
osób z niepełnosprawnością intelektualną op. cit… s. 49-58
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wynika, iż rodzice dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym prezentują styl akceptujący względem własnych dzieci. Akceptacja
dziecka przez badanych polegała na okazywaniu uczuć.
Badani deklarowali czułość, troskę wobec swoich dzieci. 16% rodziców prezentowało styl odrzucenia. Odrzucenie przejawiało się w chłodnych relacjach
badanych rodziców z dzieckiem32. Autor zaznacza, iż „osoby niepełnosprawne
intelektualnie są skutecznie wyłączane z wielu przestrzeni życia społecznego;
izolacja ta związana jest przede wszystkim z życiem zawodowym i seksualnym33.
Z przeprowadzonych przez autora badań wynika, iż 41% badanych rodziców
wykazuje gotowość do podejmowania z własnymi dziećmi rozmów o tematyce
seksualnej34.
Warto zaznaczyć, iż bardzo często problemem jest brak dostatecznej wiedzy
i nieumiejętność adekwatnego przekazywania jej. Niestety nie wszyscy rodzice
potrafią ukształtować u swoich dzieci prawidłowy stosunek do ich ciała. Rodzice
są bardziej skupieni na rehabilitacji oraz leczeniu, nie mają siły i motywacji do
podjęcia edukacji seksualnej swoich dzieci. Ponad to rodzice niepełnosprawnych
dzieci mają problem z odpowiadaniem na pytania dotyczące seksualności. Często
są również niepewni tego co dziecko wie, a czego jeszcze nie35.
Streszczenie
Seksualność jest niezmiernie ważnym wymiarem funkcjonowania psychospołecznego każdego człowieka, także człowieka niepełnosprawnego. Każdy
człowiek jest istotą seksualną. Tłumiąc, ignorując seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną odbieramy im możliwość bycia człowiekiem, w pełni
tego słowa znaczeniu. Artykuł opisuje mity i stereotypy, którymi osoby z niepełnosprawnością intelektualną są obarczone od wieków. Artykuł opisuje również
stosunek społeczeństwa, rodziny wobec seksualności osób z niepełnosprawnością
intelektualną.
Summary
The sexuality is an important dimension of psychosocial functioning of every
man exquisitely, of also a man of the disabled person. Every man is a sexual being. Suppressing, ignoring the sexuality of persons with intellectual disability we
are getting the possibility of being a man back from them, fully of this word for
meaning. The article is describing myths and stereotypes with which persons
with intellectual disability are burdened from time immemorial. The article is

32

R. Kijak, Zachowania seksualne osób niepełnosprawnych intelektualnie w aspekcie
uwarunkowań rodzinnych op. cit… ,s. 152
33
Ibidem
34
Ibidem
35
Z. Izdebski, Rodzice dziecka niepełnosprawnego wobec jego seksualności, [w:] A.
Ostrowska (red), O seksualności osób niepełnosprawnych, Warszawa 2007, s.25-36
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also describing the relationship of the society, families in view of the sexuality of
persons with intellectual disability.
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Martyna Dębska (UJK)
Aktywność fizyczna - trend czy recepta na zdrowie?
Wprowadzenie
Czas wolny jest jednym z najważniejszych indywidualnych elementów życia
człowieka1. Zdolność korzystnego wykorzystania czasu wolnego, jakim rozporządza człowiek, ma bardzo ważne przesłanie dla jego zachowania w sferze biologicznej, społecznej oraz psychicznej2. Ostatnio wiele ludzi zaczyna dostrzegać
pozytywny wpływ aktywności fizycznej na zdrowie i stara się aktywnie spędzać
czas wolny. Można zauważyć wzrastającą tendencję w społeczeństwie na podejmowanie różnych form aktywności fizycznej.
Celem niniejszej pracy jest teoretyczne przedstawienie oddziaływania aktywności fizycznej na zdrowie człowieka. Poprzez taki artykuł starano się promować aktywny styl życia oraz poprawić zdrowie publiczne. Do napisania pracy
wykorzystano aktualny przegląd literatury, dotyczącej podejmowanego tematu.
1. Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie
Aktywność fizyczna to zaplanowana, powtarzająca się praca mięśni, która
charakteryzuje się wydatkiem energii, powodującym zmęczenie3. Można wyróżnić kilka aktywności, na przykład:
1. aktywność fizyczną wykonywaną w własnej woli w czasie wolnym,
2. aktywność fizyczną powiązaną z wykonywaniem pracy zawodowej i
czynności codziennych,
3. aktywność fizyczną powiązana z przemieszczeniem się4.
Innym podziałem aktywności fizycznej jest klasyfikacja, w której wyróżnić
można aktywność spontaniczną – związana z codziennym życiem, aktywność
dobrowolną – związana z wykonywaniem ćwiczeń i treningów oraz aktywność
obligatoryjną – niezbędna do życia5.
a/. Podstawowe pojęcia

1

M. Andrzejewski, d. Posiadała, Czas wolny a formy wypoczynku mieszkańców Gniezna [w:] Czas wolny i rekreacja różnych środowisk społecznych w Polsce. Monografie,
Podręczniki, Skrypty nr 74, AWF, Poznań, 1976.
2
K. Prusik, v. Zaporozhanov, Stan aktywności fizycznej w stylu życia studentów akademii wychowania fizycznego i sportu w Gdańsku, Problemy kultury fizycznej i sportu,
2009, 12, s. 229-233.
3
G. Przysada, r. Kozicki, M. Maślanka, Aktywność fizyczna i sprawność fizyczna studentów
fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Medycyna Sportowa 2012, 4(4), 28, s. 277-284.
4
Ibidem, s. 277-284.
5
Ł. Łaczmiński, M. Mędraś, Geny a aktywność fizyczna, Medycyna Sportowa 2009,
1(6), 25, s. 30-40.
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Według Światowej Organizacji Zdrowia, na górze drabiny klasyfikującej
czynniki ryzyka są nieodpowiednie odżywianie i otyłość, brak aktywności fizycznej, palenie tytoniu i spożywanie alkoholu6. Jednym z czynników najważniejszych oddziaływujących na jakość życia człowieka oraz jego pozytywne samopoczucie jest regularny i długotrwały wysiłek fizyczny, odpowiedni do wieku,
sprawności i stanu zdrowia7. Aktywność fizyczną można rozumieć jako pewne
obciążenie, któremu poddawany jest człowiek podczas codziennej pracy, w czasie wolnym lub również łącznie8. Na podstawie tej definicji aktywność fizyczna
to nie tylko „wymuszone” czynności, powiązane z pracą fizyczną, ale głównie
działania podejmowane świadomie z własnej, nieprzymuszonej woli9. Aktywność w czasie wolnym może być samoistna (na przykład spacer) bądź zaplanowana pod względem obciążenia organizmu. Ten sam bieg w zaplanowanym czasie trwania, intensywności, konsekwentnie powtarzany jest formą aktywności –
ćwiczeniem fizycznym w znaczeniu treningu10.
Aktywność fizyczna jest biologiczną potrzebą człowieka, która gwarantuje
mu zachowanie zdrowia. Związek aktywności ruchowej ze zdrowiem robią ją
wartością społeczną oraz indywidualną, bardzo potrzebną w promocji zdrowia.
Aktywność kierowana i odpowiednio zorganizowana ma charakter racjonalnego
wyboru i kieruje do ukształtowania świadomych zdań prozdrowotnych, odpowiednich dla zdrowego stylu życia11.
Aktywność fizyczna jest czynnikiem poprawiającym bądź utrzymującym
sprawność funkcjonalną organizmu, formą radzenia sobie ze stresem oraz czynnikiem zapobiegającym chorobom, na przykład układu krążenia12. Zdaniem B.
Hodana aktywność fizyczna jako element kultury fizycznej („kultura fizyczna to

6

A. Demuth, U. Czerniak, Elementy stylu życia absolwentów uczelni wychowania fizycznego i wielkopolskiej elity władzy, Medycyna Sportowa 2011, 4(4), 27, s. 321-329.
7
S. Kałucka, J. Ruszkowska, W. Drygas, Aktywność fizyczna – wciąż niedoceniany
element profilaktyki zdrowotnej, Polska Medycyna Rodzinna 2002, 4, 4, s. 367-371.
8
A. Walentukiewicz, A. Łysak, B. Wilk, Poziom aktywności fizycznej studentów wychowania fizycznego i zdrowotnego a zalecenia aktywności fizycznej w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, Medycyna Sportowa 2012, 2(4), 28, s. 129-137.
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J. Baj-Korpak., A. Soroka., Poziom aktywności fizycznej studentów Państwowej Szkoły
Wyższej i Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, Kultura Fizyczna, AWF, Warszawa 2010, s. 16-21.
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J. Drabik., Promocja aktywności fizycznej – wprowadzenie do problematyki, cz. III,
AWF, 1997, Gdańsk.
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A. Chwałczyńska., l. Górska-Kłęk., Ł. Szczepuła., Aktywność fizyczna przyszłych
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Warszawa.
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ogół wartości, przekonań, zachowań i ich rezultatów13”) bierze udział w: formułowaniu i zaspakajaniu życiowych potrzeb, zwiększaniu jakości aktywności we
wszystkich dziedzinach życia, formułowaniu i jakości społecznych oraz ekonomicznych powiązań, które są tworzone między ludźmi, formułowaniu systemu
wartości, które gwarantują różne rodzaje aktywności ludzkiej 14. Aktywność fizyczna wpływa, więc na wszechstronny rozwój oraz kształtowanie osobowości.
b/. Odpowiedni czas podejmowanej aktywności fizycznej
Odpowiedni poziom aktywności fizycznej powinien być zindywidualizowany względem płci, wieku, stanu zdrowia, warunków życia czy poziomu sprawności fizycznej. Warto zwrócić uwagę, że inne będzie optimum mające na celu
utrzymanie stanu zdrowia, inne – poprawę, a inne – przywrócenie. Na podstawie
zaleceń National Academy of Sciences, Diatery Reference Intakes – Macronutrientsodpowiedni poziom aktywności ruchowej dla osób młodych i dorosłych to
sześćdziesiąt minut dziennie wysiłków o umiarkowanej intensywności (na przykład szybki marsz z prędkością 5-6 km/godzinę) bądź krótszy czas, lecz intensywnych ćwiczeń (na przykład bieg z prędkością 9 km/godzinę przez trzydzieści
minut)15. Na podstawie innych źródeł – American College of Sports Medicine
and the American Heart Association oraz Nordic Nutrition Recommendation –
młodzież i dzieci zalecane mają aktywność fizyczną intensywną oraz umiarkowaną łącznie przez minimum sześćdziesiąt minut dziennie, zaś dorośli przez
minimum trzydzieści minut dziennie16. Jednak w profilaktyce nadwagi i otyłości
poleca się od sześćdziesięciu do dziewięćdziesięciu minut dziennie umiarkowanych ćwiczeń ruchowych bądź krócej o większej intensywności17.
Zalecenia dotyczące aktywności fizyczne dzieci są niejednoznaczne. Zdaniem Twisk J. W. dzieci powinny przeznaczać na aktywność fizyczną o umiarkowanej intensywności od trzydziestu do sześćdziesięciu minut dziennie, zaś
zdaniem Pate R. R. powinny poświęcana aktywność co najmniej umiarkowanej
intensywności przynajmniej trzydzieści minut dziennie 18. Kucera M. uważa, że
uczniom należy dać możliwość minimum czterech godzin zróżnicowanej aktywności fizycznej dziennie19.
13

J. Radiuk-Strzeżak, Aktywność sportowa i rekreacja ruchowa studentów wybranych
wyższych szkół niepublicznych w Warszawie, Kultura fizyczna 2011, 9-12, AWF, Warszawa, s. 7-12.
14
B. Hodan, O problematyce stylu życia i jego optymalizacji, Wychowanie Fizyczne i
Zdrowotne, 2002, 11, s. 3-7.
15
A. Walentukiewicz, A. Łysak, B. Wilk, Poziom aktywności fizycznej studentów wychowania… op. cit. s. 129-137.
16
Ibidem, s. 129-137.
17
Ibidem, s. 129-137.
18
E. Łoś-Rycharska., M. Czerwionka-Szaflarska., K. Pedde., Ocena aktywności ruchowej dzieci i młodzieży – badanie ankietowe, Pediatria Polska, 2006, 81, 2, s. 87-92.
19
M. Kucera, Ilościowa ocena potrzeb ruchowych dzieci, Wychowanie Fizyczne i Higieniczne, 1983, 8, s. 324-325.
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c/. Ruch w życiu człowieka
Ruch towarzyszy człowiekowi już od początku życia20. Dziecko poprzez
ruch dowiaduje się wiele informacji o świecie zewnętrznym. W czasie 9-12 miesięcy życia dziecko osiąga wiele wzorców i zdolności ruchowych, na przykład
raczkowanie, pełzanie, postawa dwunożna, chód oraz bieg21. Pojedyncze etapy
rozwoju ruchowego dziecka ukazują także rozwój jego mózgu 22. W okresie młodzieńczym spada poziom IGF-1 (insulo podobny czynnik wzrostu) i dochodzi do
sytuacji, w której jedynie ćwiczenia ruchowe mogą doprowadzić do powiększenia masy mięśniowej, a potem do jej utrzymania 23. W przedziale wiekowym od
45 do 50 lat w sytuacjach nieodpowiedniej dawki aktywności fizycznej zaczyna
się zmniejszenie poziomu wydolności fizycznej, siły mięśniowej oraz obniżenie
szybkości, elastyczności i płynności ruchów24. W powyżej 60 roku życia dochodzi do dalszych znacznych osłabień koordynacji nerwowo - mięśniowej, powodujących rozpad utworzonych wcześniej nawyków ruchowych. Zadania ruchowe
wykonywane w okresie starości pomagają zaangażowaniu w życiu codziennym,
polepszają jakość snu, sprawiają, że uczucie zmęczenia nie jest tak często, dają
motywację do codziennych obowiązków25. Odpowiednio podejmowana aktywność fizyczna w wieku szkolnym, jak również we wczesnej dorosłości staje się
bardzo ważna dla podejmowania zadań ruchowych w starości26. Przyjmuje się, że
styl życia, rodzaj spędzania czasu wolnego forma działalności zawodowej oraz
społecznej gwarantują prężność procesów regresyjnych w czasie starzenia 27.
Istnieje możliwość opóźnienia bądź zahamowania wielu z takich procesów, w
szczególności kiedy w okresie młodości osiągnięto duże zasoby funkcjonalne
parametrów sprawności fizycznej28. Dlatego tak bardzo ważna jest podejmowana

20

S. G. Blythe., Harmonijny rozwój dziecka, Świat Książki, Warszawa 2006.
Z. Ważny., kilka uwag na temat aktywności fizycznej i kondycji człowieka, [w:] Kultura fizyczna, red. Zuchora K., AWF, Warszawa, s. 1-5.
22
Ibidem, s. 1-5.
23
Ibidem, s. 1-5.
24
Ibidem, s. 1-5.
25
J. Drobnik., M. Malcewicz., P. Józefowski i in. Wpływ aktywności fizycznej uprawianej w okresie wczesnej dorosłości na kształtowanie pozytywnego przebiegu starości –
badanie pilotażowe, Family Medicine &Primary Care Review 2010, 12, 3, s. 643-647.
26
Z. Melosik., Dyskurs zdrowia w społeczeństwie współczesnym. Konteksty teoretyczne, [w:] Ciało i zdrowie w społeczeństwie konsumpcji, red. Melosik Z., 1999, Toruń –
Poznań, Edytor, s. 38-59.
27
A. Marchewka., M. Jungiewicz., Aktywność fizyczna w młodości a jakość życia w
starszym
wieku,
Gerontologia
Polska,
16,
2,
s.
127-130,
http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:C6UaeK2irsYJ:scholar.google.co
m/+aktywno%C5%9B%C4%87+fizyczna&hl=pl&as_sdt=0,5&as_vis=1,
dostęp
12.04.2014 r.
28
M. Janiszewski, E. Bittner-Czapińska., Wpływ aktywności ruchowej w młodości na tryb
życia i postawy ciała ludzi w wieku starszym, Medycyna Sportowa, 1999, 93, s. 6–11.
21
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aktywność fizyczna w młodości, ponieważ oddziałuje ona na dalsze życie w
okresie starości.
d/. Korzystny wpływ aktywności fizycznej na organizm
Wraz z wiekiem przemiana materii podlega spowolnieniu, dochodzi do zaburzeń metabolicznych, zwiększenia niepełni sprawności, zmniejszenia siły i masy
mięśniowej oraz zwiększenia częstości pojawiania się chorób przewlekłych. Jednak regularnie podejmowana aktywność ruchowa pozwala zapobiegać wielu
chorobom, na przykład chorobie niedokrwiennej serca, otyłości, udarom mózgu,
nadciśnieniom tętniczym, cukrzycom typu II, osteoporozie29,30. Aktywność fizyczna oddziałuje na wiele układów, na przykład układ krążenia, układ oddechowy, układ mięśniowo – szkieletowy, układ hormonalny oraz wpływa na sferę
psychiczną31. „Systematycznie podejmowany wysiłek fizyczny wykazuje wiele
korzystnych oddziaływań na organizm człowieka. Najważniejsze z nich w
uproszczonej postaci przedstawiono poniżej:
1. Zmniejszenie spoczynkowej częstości skurczowej serca, zmniejszenie zużycia tlenu przez mięsień sercowy i poprawa jego kurczliwości.
2. Obniżenie skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego.
3. Redukcja masy tkanki tłuszczowej poprzez wzrost metabolizmu kwasów
tłuszczowych.
4. Pozytywne zmiany profilu lipidowego: obniżenie stężenia całkowitego
cholesterolu i frakcji LDL oraz wzrost frakcji HDL.
5. Poprawa tolerancji glukozy, zwiększenie transportu glukozy do mięśni
szkieletowych.
6. Wzrost wydzielania neuroprzekaźników, np. B-endorfin, które poprawiają
nastrój człowieka.
7. Wzmocnienie siły mięśni, poprawienie gibkości, równowagi i koordynacji
ruchów.
8. Zachowanie masy kostnej.
9. Poprawa sprawności psychicznej organizmu, wytrzymałości na stres i
zmęczenie.
10. Wzrost sprawności układu odpornościowego.
11. Wydłużenie czasu trwania oraz jakości ludzkiego życia32”.
Systematyczna aktywność fizyczna może wpływać również na stan funkcjonalny kręgosłupa, ponieważ ruch jest czynnikiem stymulującym rozwój fizyczny
i sprawność motoryczną człowieka, a w sytuacji jego braku może powodować
zaburzenia przyswajania substancji budulcowych oraz prowadzić do zmian zwy29

J. Januszewicz., A. Januszewicz., A. Prejbisz., Leczenie niefarmakologiczne nadciśnienia
tętniczego – aktualne poglądy, Terapia (Nadciśnienie tętnicze), 2001, 8(1), s. 47-50.
30
I. Gołąbek., S. Niedbał., T. Krzeszowska., Wpływ aktywności fizycznej na insulino
odporność i parametry lipidowe u otyłych pacjentów z terenu południowej Polski, Czynniki Ryzyka, 2002, 1, s. 13-21.
31
Kałucka, Ruszkowska, Drygas, Aktywność fizyczna…, op. cit. s. 367-371.
32
Ibidem, s. 367-371.
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rodnieniowych w kręgach i stawach kręgosłupa33. Osoby uprawiające aktywność
fizyczną mają większe zakresy ruchomości kręgosłupa34. Zdaniem Grabary M.
ruchomość kręgosłupa charakteryzuje się małym stopniem dziedziczności, jest to
zdolność kompleksowa i wraz z wiekiem oraz intensywnością przeprowadzanej
aktywności ruchowej jej poziom zwiększa się35.
2. Wpływ unieruchomienia na organizm
Wiodącym czynnikiem ryzyka chorób cywilizacyjnych jest brak podejmowanej aktywności ruchowej36, która powoduje wiele konsekwencji dla zdrowia
człowieka, na przykład zwiększa ryzyko raka prostaty, płuc, sutka oraz zwiększa
ryzyko klinicznej depresji37. Ponadto brak lub niewystarczająca aktywność ruchowa oddziałując na słabszą budowę kośćca, stanowi poważny czynnik ryzyka
wczesnej osteoporozy38. Wpływa również negatywnie na zachowanie przewodu
pokarmowego (sprzyja zaparciom, jest czynnikiem protekcyjnym raka i uchyłkowatości jelita grubego oraz kamicy pęcherzyka żółciowego)39. Istotnym następstwem niedostatecznej aktywności fizycznej i nieodpowiedniej diety są zaburzenia zdrowotne, na przykład nadwaga i otyłość nawet we wczesnych okresach
życia40. Niewystarczająco podejmowane ćwiczenia fizyczne sprzyjają rozwojowi
schorzeń układu krążenia, na przykład miażdżycy czy nadciśnieniu tętniczemu,
nie tylko u dorosłych, ale również u dzieci i młodzieży 41. Warto również zauważyć, że istnieje negatywny wpływ małej aktywności ruchowej na profil lipidowy
osocza, dlatego że osoby aktywne charakteryzują się większymi stężeniami frak-

33

A. Hawrylak., E. Skorupka., i in. Aktywność fizyczna studentów wybranych uczelni
wyższych a ruchomość kręgosłupa, Medycyna Sportowa, 2012, 2(4), 28, s. 101-106.
34
P. Lizis., E. Lizis-Puszczałowska., Charakterystyka zmian ruchomości kręgosłupa
chłopców uprawiających judo, Fizjoterapia, 2004, 12(3), s. 52-54.
35
M. Grabara., gibkość kręgosłupa i częstość występowania zwiększonej sztywności w stawach
barkowych u młodzieży trenującej piłkę ręczną, Medycyna Sportowa, 2008, 5(6), s. 305-309.
36
J. Ruszkowska-Majzel., W. Drygas, Skuteczne metody promowania aktywnego trybu życia nadzieją dla profilaktyki przewlekłych chorób niezakaźnych, Kardiodiabet, 2007,
1(2), s. 57-62.
37
Kałucka, Ruszkowska, Drygas, Aktywność fizyczna…, op. cit. s. 367-371.
38
E. Łoś-Rycharska., M. Czerwionka-Szaflarska., K. Pedde., Ocena aktywności ruchowej dzieci…, op. cit. s. 87-92.
39
Ibidem, s. 87-92.
40
E. Zimna-Walendzik., A. Kolmaga., E. Tafalska., Styl życia – aktywność fizyczna,
preferencje żywieniowe dzieci kończących szkołę podstawową, Żywność. Nuka. Technologia. Jakość, 2009, 4 (65), s. 195-203.
41
L. Ostrowska-Nawarycz., J. Baszczyński, R. Lewicki., Niefarmakologiczna profilaktyka i
leczenie podwyższonego ciśnienia tętniczego u młodzieży – znaczenie aktywności fizycznej, Medycyna Sportowa 2000, 108, s. 30-31.
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cji HDL – cholesterolu i mniejszymi stężeniami triacylogliceroli w osoczu w
porównaniu z ludźmi nieaktywnymi42.
Brak ruchu powoduje zaburzenia przyswajania substancji budulcowych i
może powodować zmiany chorobowe w kręgach oraz w stawach kręgosłupa43.
Stopniowe zmieszanie aktywności fizycznej w życiu codziennym, jak również
błędy robione w czasie rozwoju fizycznego, mogą powodować zespoły bólowe
kręgosłupa już w wieku 20-24 lat44.
Podsumowanie
Ruch jest nieodzownym elementem życia człowieka. Jest on bardzo ważny w
każdym okresie życia. Warto zauważyć, że odpowiednio podejmowana aktywność fizyczna w wieku szkolnym, jak również we wczesnej dorosłości staje się
bardzo znacząca dla podejmowania zadań ruchowych w starości. Dlatego tak
bardzo istotne jest wykonywana aktywność fizyczna w młodości, ponieważ oddziałuje ona na dalsze życie w starszym wieku.
Do fundamentów, mających duży wpływ na zachowanie potencjału zdrowia
przez jednostkę jest aktywność fizyczna45. Im bardziej człowiek będzie uczestniczyć w różnych formach aktywności ruchowej, tym większe ma szanse na bycie
zdrowym. Niniejsza praca udowodniła, że systematycznie podejmowana aktywność fizyczna to nie tylko „ówczesna moda”, ale również korzystny sposób na
zachowanie zdrowia. Na podstawie przeglądu literatury ukazującego pozytywny
dla zdrowia wpływ aktywności ruchowej, prawidłowe wydaje się założenie, że
ruch powinien być traktowany za elementarny lek XXI wieku 46. Tak jak powiedział W. Oczko, że „ruch zastąpi prawie każdy lek, podczas gdy żaden lek nie
zastąpi ruchu”.
Streszczenie
Aktywność fizyczną można rozumieć jako pewne obciążenie, któremu poddawany jest człowiek podczas codziennej pracy, w czasie wolnym lub również
łącznie. Aktywność ruchowa jest również biologiczną potrzebą człowieka, która
gwarantuje mu zachowanie zdrowia. Obecnie coraz więcej ludzi docenia korzystny wpływ aktywności fizycznej na zdrowie. Systematycznie podejmowana
42

M. Malara., G. Lutosławska., Aktywność fizyczna i zwyczaje żywieniowe a profil lipidowy osocza młodych mężczyzn i kobiet, Roczniki Państwowego Zakładu Higieny,
2010, 61, 4, s. 405-412.
43
A. Hawrylak, E. Skorupka., D. Wojna, K. Barczyk., B. Skolimowska., K. Warno.,
Aktywność fizyczna…, op. cit. s. 101-106.
44
Ibidem, s. 101-106.
45
M. Zarzeczna-Baran., E. Wojdak Haasa., Wiedza studentów akademii medycznej w
Gdańsku o niektórych elementach stylu życia, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2007,
88(1), s. 55-59.
46
M. Plewa., A. Markiewicz., Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu otyłości,
Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2006, tom 2, nr 1, s. 30–37.
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aktywność ruchowa pozwala zapobiegać wielu chorobom, jak na przykład choroba niedokrwienna serca, otyłość, udar mózgu, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca
typu II, osteoporoza. Aktywność fizyczna wpływa również pozytywnie na wiele
układów, na przykład krążenia, oddechowy, mięśniowo – szkieletowy, hormonalny oraz oddziałuje na sferę psychiczną. Warto podkreślić, że ruch jest nieodzownym elementem życia człowieka. Odpowiednio podejmowana aktywność
fizyczna w wieku szkolnym, jak również we wczesnej dorosłości staje się bardzo
ważna dla podejmowania zadań ruchowych w starości. Celem niniejszej pracy
jest teoretyczne przedstawienie oddziaływania aktywności fizycznej na zdrowie
człowieka.
Summary
Physical activity - the trend or the recipe for health?
It is possible to understand the physical activity as the certain load to which
the man is being surrendered during the routine work, in the leisure time or also
altogether. The motor activity is an also biological requirement of the man which
is guaranteeing him the preservation of health. At present more and more people
appreciate the beneficial effect of the physical activity to the health. Systematically the taken motor activity lets prevent many illnesses, like for example a coronary heart disease, obesity, cerebral stroke, arterial hypertension, diabetes of
the II type, osteoporosis. The physical activity is also having a positive effect to a
lot of elements of the organism, for example circulations, respiratory, muscle skeletal, hormone and is having an influence on a psychological sphere. It is
worthwhile emphasizing that the move is an indispensable element of the life of
the man. Appropriately taken school-age physical activity, as well as in the early
maturity is becoming very important for undertaking efficiency tasks in the older
century. Theoretical introducing of the influence of the physical activity on the
health the man is a purpose of this work.
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Ks. Stanisław Gurba (KUL)
Recepcja treści obrazów na przykładzie malowideł w kościele
św. Pawła w Sandomierzu
W czasach dawnych sztuka wizualna pełniła rolę środka przekazującego
szerszej grupie odbiorców często bardzo złożone treści. Szczególnie kościoły
poprzez swój wystrój stawały się obrazową wykładnią prawd wiary, można powiedzieć „Biblią pauperum”. Dziś wiele obrazów dawnych, które się zachowały,
niestety nie pełnią już swej pierwotnej funkcji, są albo w ogóle niezrozumiałe dla
widza, albo odczytywane powierzchownie lub błędnie interpretowane.
Celem artykułu jest ukazanie bogactwa treści zawartych w barokowych elementach wystroju kościoła pw. Nawrócenia św. Pawła w Sandomierzu. Zostały
one tak zaprojektowane, że znaczenia malowideł olejnych, fresków, witraży, czy
sztukaterii można odczytywać nie tylko pojedynczo, ale tworzą one także spójny
program ikonograficzny. Mówiąc więc o recepcji treści przedstawień mam na
uwadze różnorakie podejścia, różnych grup społecznych, w różnych okresach
historii do interpretacji świętopawelskich treści teologiczno-dydaktycznych. Zły
stan zachowania niektórych dzieł, przemalowania, braki w wyposażeniu czy słaby stan wiedzy widza stawał się nierzadko przyczyną zafałszowania prawdy zawartej w programie ikonograficznym.
Recepcja – czyli umiejętność odczytania treści obrazów w różnych okresach
historii dotyczy każdego człowieka - turystę, uczestnika liturgii, parafianina,
niezależnie od wieku czy wykształcenia. Jednak w sposób szczególny zagadnienie recepcji wiąże się z badaczami opracowującymi tę kwestię pod względem
naukowym, konserwatorami podejmującymi prace nad zabezpieczeniem i odnowieniem zabytkowego wnętrza, osobami sprawującymi opiekę nad świątynią. W
niniejszej pracy ograniczę się do recepcji treści malowideł „zapisanej” na kartach
historii w postaci publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz opracowań
konserwatorskich. W przyszłości pożyteczne byłoby opracowanie tego zagadnienia w zakresie recepcji treści obrazów przez parafian czy turystów, którzy na co
dzień lub okazjonalnie zastanawiali się nad treścią zawartą w malowidłach świętopawelskich.
1. Nowożytne wyposażenie wnętrza kościoła świętopawelskiego
Sztuka wnętrza kościoła sandomierskiego jest interesującym zagadnieniem
artystycznym i ikonograficznym. Powstała ona w dobie rozwiniętego i późnego
baroku, posiada jednak jeszcze wiele cech manierystycznych. Wanda Uziębło
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ogólny wyraz tego wnętrza klasyfikuje na granicy sztuki ludowej1, z czym jednak
nie do końca można się zgodzić. Bardziej precyzyjnym wydaje się określenie
formy jako lokalnej w sensie warsztatów, niż ludową2. Pod względem ikonograficznym wnętrze jest przemyślane i jednorodne.
Na obecny dwufazowy wystrój wnętrza3 składają się stiukowe dekoracje
sklepień, a także malowidła na ścianach bocznych nawy, ścianie chóru muzycznego, tęczowej i ścianach prezbiterium oraz witraże, a także malowidła na sklepieniach nawy, zakrystii oraz kaplicy św. Barbary. Elementy wyposażenia kościoła powstawały również w dwóch fazach. W prezbiterium tworzą je drewniany ołtarz główny z rzeźbą figuralną i obrazami, a przy nim dwie, również drewniane nastawy ołtarzowe z obrazami, oraz osiem segmentów stall przy ścianie
północnej i południowej z wkomponowanymi malowidłami. Na belce tęczowej
umieszczona została grupa ukrzyżowania, z krzyżem w formie drzewa palmowego. W nawie przy ścianie północnej i południowej, flankując wejście do prezbiterium, znajdują się drewniane ołtarze boczne z obrazami i rzeźbami.
Ponadto przy północnej ścianie nawy umieszczony jest ołtarz św. Barbary.
Po stronie przeciwnej znajduje się drewniana ambona ze zwieńczeniem baldachimowym oraz zewnętrznymi schodami, na które prowadzą drewniane drzwi.
Po tej samej stronie co ambona znajdują się drewniane drzwi, które prowadzą na
schody chóru muzycznego. Ścianę zachodnią nawy zdobią parapet chóru muzycznego wraz z prospektem organowym. Pod chórem po obu stronach wejścia
głównego stoją dwa konfesjonały, a po środku nawy w dwóch rzędach ławki, po
osiem w każdym z nich. Na ścianach nawy znajdują się także obrazy olejne z
czasów nowożytnych: Adoracja Dzieciątka, cztery malowidła z przedstawieniami Ewangelistów oraz porter bpa Iwona Odrowąża. Na wyposażenie zakrystii
składa się polichromowana boazeria ścian. W kaplicy św. Barbary stoi drewniany
ołtarz4.

1

Warszawa, Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, W. Uziębło, Wystrój i wyposażenie Kościoła św. Pawła w Sandomierzu, praca mgr napisana pod kierunkiem prof.
Adama Miłobędzkiego, mps, s. 4.
2
Określenie „ludowe” dotyczy nie tylko formy, ale również treści, a one są miejscami
na wysokim poziomie intelektualnym.
3
Pierwsza faza przypada na lata proboszczowania ks. Szymona Dzierżęgi (1618-1650),
a druga na lata pełnienia tej funkcji przez ks. Jakuba Orzechowskiego (1706-1724), zob. B.
Noworyta-Kuklińska, Program ideowy malowideł zakrystii kościoła p.w. Nawrócenia świętego Pawła Apostoła w Sandomierzu, [w:] Fides imaginem quaerens. Studia ofiarowane
Księdzu Profesorowi Ryszardowi Knapińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red.
A. Kramiszewska, Lublin: Wydawnictwo Werset, 2011, s. 151-152.
4
Por. Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. III: Województwo kieleckie, z. 11: Powiat
sandomierski, red. J. Łoziński, B. Wolff, Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii
Nauk, 1962, s. 75-76.
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2. Próby odczytania programu ikonograficznego w kościele świętopawelskim
Różnorodność problematyki artystycznej i ideowej występująca we wnętrzu
kościoła świętopawelskiego daje możliwość wniknięcia w artystyczną myśl sztuki XVII i początku XVIII wieku w jej szerokim aspekcie poprzez malarstwo,
snycerkę, polichromię i sztukaterie. Na przestrzeni wieków badacze podejmowali
próby odczytania myśli teologicznej zawartej w przedstawieniach malarskich.
Chociaż ilość takich przedsięwzięć jest niewielka, to umożliwia ona ukazanie
procesu odczytywania treści ideowej we wnętrzu świątyni, a także wskazanie
przyczyn zafałszowania treści zawartych w obrazach.
2.1. Wielowątkowość programu ikonograficznego we wnętrzu świątyni
Jedną z pierwszych prac naukowych podejmujących próbę odczytania i usystematyzowania zagadnień ikonograficznych związanych z wystrojem kościoła
sandomierskiego jest praca magisterska z 1978 roku napisana przez Wandę
Uziębło pod kierunkiem prof. Adama Miłobędzkiego na Uniwersytecie Warszawskim pt.: Wyposażenie i wystrój kościoła św. Pawła w Sandomierzu5. Autorka wskazuje na trzy programy ikonograficzne we wnętrzu świątyni świętopawelskiej: przedstawienia związane z patronem kościoła, wyobrażenia Chrystusa i
Maryi oraz wątek dydaktyczno-moralizatorski6. W dalszej części tej pracy zostały wyróżnione: motyw narracyjny związany z działalnością św. Pawła (s. 16-20)
oraz myśl symboliczna utrwalona w schemacie ikonograficznym: Chrystus w
towarzystwie apostołów św. Piotra i św. Pawła (s. 20-22). W ramach tematu
chrystologiczno-mariologicznego Uziębło wyodrębniła teologię odkupienia
człowieka (s. 25-29) oraz układy symboliczne widoczne przeważnie w hierogramach Chrystusa i Maryi (s. 24-25). Autorka zajmuje się również programem
dydaktyczno-moralizatorskim (s. 34-40). Interpretuje także ikonografię chóru
muzycznego, co jest odrębnym wątkiem o charakterze biblijnym (s. 40-42).
Ciekawe ujęcie zagadnienia wystroju świętopawelskiej świątyni, które zmierza do ukazania prawdy zawartej w malowidłach, w niektórych aspektach jest nie
do przyjęcia z punktu widzenia współczesnej wiedzy naukowej. Analizując symbolikę fryzu wieńczącego stalle w prezbiterium z hierogramami IHS, ornamentacyjnym napisem MARIA, motywami rozet oraz dzbanem z kwiatami, autorka
łączy ze zwieńczeniem nastaw ołtarzowych, gdzie w medalionach przedstawione
zostały wizerunki Chrystusa Boleściwego w koronie cierniowej (nastawa północna) oraz identyczny w formie obraz z przedstawieniem Matki Bożej Bolesnej
z łzą w oku w zwieńczeniu nastawy południowej7. Konserwacja prowadzona w
2000 roku potwierdziła istnienie Popiersia Chrystusa w wieńcu cierniowym w
jednym z medalionów oraz Popiersie Najświętszej Maryi Panny w welonie w

5

W. Uziębło, Wystrój i wyposażenie kościoła św. Pawła w Sandomierzu, s. 16-45.
Tamże, s. 16.
7
Tamże, s. 25, por. Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. III: Województwo kieleckie,
z. 11: Powiat sandomierski, s. 76.
6
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drugim z nich, jednak wydatowano te przedstawienia na ok. 1900 rok8. Po konserwacji zmianie uległ opis ikonograficzny obrazów w medalionach, bowiem po
zdjęciu przemalówek pod popiersiem Chrystusa odkryto alegoryczną scenę z
ołtarzem ofiarnym i płonącym ogniem, nad którym w promieniach przedstawiony jest symbol Trójcy Świętej, a nad nią na tle nieba napis na wstędze: „Deo non
Sanctis Viris sacrificandum”. Natomiast na drugim medalionie pod popiersiem
Matki Bożej Bolesnej odsłonięto wyłaniającą się z chmur rękę, która strąca w
płomienie ogniska kąsającego ją węża. Na wstędze umieszczonej na tle nieba
widnieje napis: „Nescit ab angue mori”9. W związku z powyższym aspekt ten
wymaga ponownego opracowania i dopowiedzenia w zakresie miejsca przedstawień w medalionach w programie ikonograficznym świątyni.
Ponownego opracowania wymaga także zaproponowane przez Wandę Uziębło zestawienie przedstawienia symbolu eucharystycznego na witrażu w prezbiterium z towarzyszącymi mu malowidłami freskowymi. Według autorki witraż z
symbolem Chrystusa flankowany jest malowidłami, z których lewe przedstawia
postać Michała Archanioła z mieczem i wagą, a prawe dwa anioły, z których
jeden trzyma w dłoniach palmę i kajdany – palma jako symbol zmartwychwstania i zwycięstwa nad śmiercią, kajdany jako atrybut św. Piotra – aluzja do jego
uwięzienia. Drugi anioł trzyma w dłoniach księgę – atrybut Pawła. Zestawienie
to Uziębło interpretuje jako zwycięstwo świętych Piotra i Pawła nad śmiercią i
otrzymanie chwały nieba wyrażonej w wyobrażeniu św. Michała Archanioła,
który strzeże bramy niebios10. Obecny stan zachowania tegoż malowidła przedstawia z jednej strony witraża anioła trzymającego miecz oraz białą chustę, natomiast z drugiej strony anioła trzymającego kajdany oraz palmę męczeństwa.
Zafałszowanie tegoż przedstawienia zapewne związane jest z nieudolnymi przemalowaniami barokowej polichromii, która została odkryta po badaniach stratygraficznych prowadzonych w 1997 roku11.
Analiza ikonograficzna tego malowidła ściennego zaproponowana przez Halinę Patryn wskazuje, że postacie dwóch aniołów trzymają symbole męczeństwa
św. Pawła – miecz, kajdany, palma męczeństwa, a scena ta dopełnia wątek rozpoczęty w ołtarzu głównym, związany z patronem kościoła12. W moim przeko-

8

Sandomierz, Archiwum Parafii św. Pawła, Dokumentacja konserwatorska dwu nastaw dekoracyjnych w kościele św. Pawła Ap. w Sandomierzu, oprac. H. Patryn, Sandomierz 2000, mps, s. 4.
9
Tamże, s. 4-5.
10
W. Uziębło, Wystrój i wyposażenie kościoła św. Pawła w Sandomierzu, s. 22.
11
Sandomierz, Archiwum Parafii św. Pawła, Informacja o badaniach stratygraficznych prowadzonych w kościele św. Pawła w Sandomierzu z dn. 26.06.1997, oprac. H.
Patryn, karta luźna, por. Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. III: Województwo kieleckie,
z. 11: Powiat sandomierski, s. 75.
12
H. Patryn, Wystrój kościoła pw. świętego Pawła Apostoła w Sandomierzu na podstawie prac konserwatorskich, [w:] Parafia pw. Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w
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naniu nie można także odrzucić hipotezy, że aniołowie są personifikacją świętych: anioł z mieczem – św. Pawła, anioł z kajdanami i palmą – św. Piotra, a
wówczas wraz z witrażem przedstawiającym symbol eucharystyczny malowidła
ścienne tworzą symboliczny schemat: Chrystus w towarzystwie św. Piotra i św.
Pawła, wprowadzony również w zakrystii13 czy ołtarzu głównym14.
Na wielowątkowość programu ikonograficznego we wnętrzu kościoła świętopawelskiego zwraca także uwagę konserwator Halina Patryn, która analizując
ikonografię przedstawienia na belce tęczowej łączy je ze sceną sądu Bożego oraz
paruzji na malowidłach sklepienia nawy, z wątkiem chrystologicznym prowadzonym od sklepienia nawy przez ścianę tęczową do prezbiterium, oraz z cyklem
związanym z patronem kościoła – św. Pawłem15. Jednak zagadnienie wielowątkowości jedynie sygnalizuje.
2.2. Treści ideowe zakrystii
Wątek dydaktyczno-moralizatorski to główny program przedstawienia malowideł w zakrystii świętopawelskiej. W tych właśnie kategoriach interpretuje
obrazy zakrystii Wanda Uziębło w swojej pracy magisterskiej. Autorka pisze:
„Na czterech ścianach zakrystii, w płycinach pokrywających je boazerii, znajduje
się dwanaście malowideł z łacińskimi inskrypcjami. Sześć z nich – cztery na
ścianie północnej i dwa na południowej – związanych jest z symboliką serca.
Pozostałe wywodzą się z innego kręgu symboliki chrześcijańskiej”16. Artykuł
Bożeny Kuklińskiej z 2011 roku podaje inne źródła symboliki chrześcijańskiej
wykorzystane przez autora malowideł w zakrystii. Obok holenderskiego podręcznika emblematyki Schola cordis z roku 1635, autorstwa Bernarda van Haeftena, ilustrowanego rycinami Boëtiusa à Bolswert17, wykonawca malowideł w
zakrystii korzystał z książki południowo niderlandzkiego jezuity Hermana Hugo
Pia desideria, wydanej w Antwerpii w 1624 roku, z rycinami wykonanymi także
przez Boetiusa à Bolswert oraz z książki Michaela Pexenfeldera z 1670 roku18.
Autorka artykułu podejmuje również analizę ideową przedstawień w zakrystii,

Sandomierzu. Materiały z sesji naukowej. Sandomierz, 15 maja 2004 r., red. K. Burek,
Sandomierz: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, 2004, s. 186
13
W. Uziębło, Wystrój i wyposażenie kościoła św. Pawła w Sandomierzu, s., por. B.
Noworyta-Kuklińska, Program ideowy malowideł zakrystii kościoła p.w. Nawrócenia
świętego Pawła Apostoła w Sandomierzu, s. 154.
14
W. Uziębło, Wystrój i wyposażenie kościoła św. Pawła w Sandomierzu, s..
15
H. Patryn, Wystrój kościoła pw. świętego Pawła Apostoła w Sandomierzu na podstawie prac konserwatorskich, s. 185-186, por. Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. III:
Województwo kieleckie, z. 11: Powiat sandomierski, s. 75.
16
W. Uziębło, Wystrój i wyposażenie kościoła św. Pawła w Sandomierzu, s. 34.
17
Tamże, s. 35. B. Kuklińska podaje rok wydania tej książki: 1629, oraz imię autora:
Benedykt, por. B. Noworyta-Kuklińska, Program ideowy malowideł zakrystii kościoła
p.w. Nawrócenia świętego Pawła Apostoła w Sandomierzu, s. 157.
18
B. Noworyta-Kuklińska, Program ideowy malowideł zakrystii kościoła p.w. Nawrócenia
świętego Pawła Apostoła w Sandomierzu, s. 154-155 i 168.
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odnosząc dydaktyczne przesłanie programu ikonograficznego do duchowej kondycji kapłana (co związane jest z funkcją liturgiczną zakrystii, w której przebywają głównie kapłani)19.
Pomimo tego, że emblematy i przedstawienia zostały zaczerpnięte z różnych
źródeł, to tworzą harmonijną i spójną całość20. Należy je także odnieść do polichromii sklepienia zakrystii, gdzie w centrum ukazany został trójkąt z okiem
Opatrzności Bożej, wokół którego widoczne są uskrzydlone anielskie główki, a
na skraju tej przestrzeni unoszą się dwie postacie anielskie trzymające banderolę
z nieczytelnym napisem21. Autorka artykułu zaznacza, że zakrystia w ostatnich
latach nie była odnawiana, a prace konserwatorskie mogą w przyszłości odsłonić
inskrypcję na banderoli widoczną obecnie w formie zarysu pojedynczych liter22.
2.3. Przedstawienia emblematyczne na konfesjonałach
Program dydaktyczno-moralizatorski przedstawiony na malowidłach w zakrystii w pewnym sensie jest kontynuowany na polichromiach konfesjonałów.
Wanda Uziębło zaznacza, że „polichromia dwóch konfesjonałów zachowana jest
szczątkowo. Nie czytelne są tu napisy, a z ośmiu malowideł rozpoznawalne są
obecnie cztery (po dwa na każdym). Dekoracja jednego z nich związana jest z
symboliką serca, drugiego – jest alegorią pokuty i nie ma tu przedstawień serca.
Na dwóch interesujących nas tu przedstawieniach występują te same elementy,
co w zakrystii – anioł, kobieta i serce”23. Obecny stan malowideł po konserwacji
pozwala na rozpoznanie wszystkich - ośmiu scen na konfesjonałach, z czego
cztery mają proweniencję emblematyczną24. Autorka pracy magisterskiej słusznie rozpoznała jedno z przedstawień konfesjonału (w przedpiersiu), które jest
kolejną redakcją emblematycznego wzoru „Cordis Mundatio”, przedstawionego
także w zakrystii25. Błędnie jednak doszukuje się wzoru graficznego w podręczniku Haeftena dla drugiego przedstawienia (w zaplecku) na tym samym konfesjonale26. Należy także odrzucić przekonanie autorki, iż „mało prawdopodobne
19

Tamże, s. 156.
Tamże, s. 169.
21
Tamże, s. 153.
22
Tamże, s. 153, przyp. 11.
23
W. Uziębło, Wystrój i wyposażenie kościoła św. Pawła w Sandomierzu, s. 35.
24
S. Gurba, Treści przedstawień emblematycznych na konfesjonałach w kościele św.
Pawła w Sandomierzu, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” 107(2014)2-3, [w druku]
25
W. Uziębło, Wystrój i wyposażenie kościoła św. Pawła w Sandomierzu, s. 37, por.
S. Gurba, Treści przedstawień emblematycznych na konfesjonałach w kościele św. Pawła
w Sandomierzu, [w druku], B. Noworyta-Kuklińska, Program ideowy malowideł zakrystii
kościoła p.w. Nawrócenia świętego Pawła Apostoła w Sandomierzu, s. 160, il. 9 i 10.
26
Autorka wskazuje na przedstawienie „Cordis ponderatio” (Amor trzymający wagę z
tablicami mojżeszowymi), co zostało przez malarza przedstawione w formie motywu
serca przeciwstawionego tablicom mojżeszowym, por. W. Uziębło, Wystrój i wyposażenie kościoła św. Pawła w Sandomierzu, s. 38.
20
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jest, by autor korzystał z innego podręcznika emblematyki. Prawdopodobnie w
oparciu o ilustracje Boetiusa stworzył własną interpretację tego motywu” 27.
Obecny stan badań wskazuje, iż artysta korzystał z książki Schola cordis w przypadku jednego przedstawienia na konfesjonale oraz Pia desideria w przypadku
trzech pozostałych przedstawień emblematycznych 28. Na ściankach konfesjonałów przedstawione zostały natomiast cztery przedstawienia Chrystusa związane z
różnymi etapami Jego męki i zmartwychwstania.
2.4. Wątek żydowski
Kwestią godną uwagi w poszukiwaniu prawdy przekazanej w obrazach świętopawelskich są przedstawienia na przedpiersiach stall w prezbiterium kościoła.
Według Wandy Uziębło pięć malowideł o tematyce żydowskiej na przedpiersiach i osiem obrazów na zapleckach stall nie są tematycznie związane, pochodzą
też z różnych okresów. Zaplecki zostały wymalowane ok. poł. XVII w., przedpiersia zaś w pierwszej ćwierci wieku XVIII29. Autorka opierając się na opiniach
wcześniejszych pisarzy łączy treść malowideł w dolnej partii stall z mordem
rytualnym, który miał miejsce w Sandomierzu w 1710 roku, a przedstawia Jerzego Krasnowskiego, małego chłopca30. Artykuł Magdy Teter wskazuje na rozwój
w północnych Włoszech kultu małego Szymona z Trydentu oraz dotarcie tychże
wiadomości do Polski. Historia Trydencka, spopularyzowana za pomocą nowych
technik drukarskich wpłynęła nie tylko na późniejsze wyobrażenia „morderstw
rytualnych”, ale posłużyła ona za model oskarżania Żydów 31. Według autorki
obrazy na przedpiersiach stall kościoła św. Pawła wyraźnie ilustrują wydarzenia
nie z Sandomierza, ale właśnie z Trydentu, co potwierdza napis na ramie jednego
z obrazów: „Tobias Judaeus puerum rapit et eum synagogam clam inducit” – Żyd
Tobiasz chłopca porywa i prowadzi go ukradkiem do synagogi32. Uziębło także
przytacza łacińskie inskrypcje zamieszczone na ramach obrazów, trzy z pięciu
były czytelne: „Extensus in modum crucis puer ac forticibus et acutus toto corpore sanciatum elevatis sulis in coelum sanctum eistit spiritum”; „Dicunt Judaei
personavimus uenas pueri nunc in contemptum Jesu sanguinem eius bibemus”;

27

W. Uziębło, Wystrój i wyposażenie kościoła św. Pawła w Sandomierzu, s. 37-38.
S. Gurba, Treści przedstawień emblematycznych na konfesjonałach w kościele św.
Pawła w Sandomierzu, [w druku].
29
W. Uziębło, Wystrój i wyposażenie kościoła św. Pawła w Sandomierzu, s. 29.
30
Tamże, s. 31, zob. J. Wiśniewski, Monografie dekanatu sandomierskiego. Dekanat
sandomierski, Radom: Jan Kanty Trzebiński, 1915, s. 177, por. Katalog zabytków sztuki
w Polsce, t. III: Województwo kieleckie, z. 11: Powiat sandomierski, s. 76.
31
M. Teter, Stosunki chrześcijańsko-żydowskie z perspektywy historii oraz czasu. Sandomierskie obrazy w ikonografii chrześcijańskiej, [w:] Stosunki chrześcijańsko-żydowskie w historii, sztuce i pamięci. Europejski kontekst dzieł w Katedrze sandomierskiej, red. M. Teter, U. Stępień, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2013, s. 42-52.
32
Tamże, s. 49, zob. tamże, il. 19.
28
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„Tobias Iudaeus rapit puerum et eum in Synagogam Clam inducit33, jednak mimo
inskrypcji opowiada się za opinią Wiśniewskiego.
Obecny stan malowideł stawia także pytanie o przyczynę zamalowania inskrypcji na ramach obrazów. Praktyka konserwatorska ma na celu zachowanie
pierwowzoru, a przemalowania są dopuszczalne tylko w uzasadnionych przypadkach. Kwestią wymagającą zbadania są motywy zasłonięcia napisów na ramach malowideł.
3. Podsumowanie i wnioski
Słowo jako dźwięk werbalny nie jest jedynym sposobem komunikowania się,
obraz także niesie ładunek treściowy. Wystrój i wyposażenie wnętrza kościoła
zawsze miały spełniać wobec wiernych zadania dydaktyczne. W różnych epokach cel ten był realizowany w rozmaity sposób czy to poprzez dekoracje malarskie, rzeźbiarskie, czy to poprzez hafty, malarstwo witrażowe 34. W przypadku
kościoła św. Pawła, gdy mamy do czynienia ze sztuką dawną, treści, które przekazywane są często skrótem, hasłem czy symbolem przy próbach odczytania
bywają niejednokrotnie zafałszowywane. Przyczyną błędnego interpretowania
treści obrazów są także niezachowane fragmenty wyposażenia35, niedostateczna
wiedza na temat epoki, w którym dzieło powstało36, błędy konserwatorskie lub
upowszechniona opinia, powtarzana w kolejnych publikacjach.
Jaki ładunek treściowy niosą obrazy, jaką przybierają dziś formę, czym są w
życiu społecznym? Przytoczone wcześniej opinie zawarte w publikacjach naukowych pozwalają częściowo odpowiedzieć na tak postawione pytania. Jednak
odczytywanie treści obrazów dawnych jest procesem, który trwa nieustannie.
Polega on na poszukiwaniu źródeł archiwalnych czy analizie stylistycznej dzieł,
zmierzające do potwierdzenia postawionych hipotez. Badacze nieustannie dążą
do prostowania błędnych opinii, zarówno w zakresie odczytywania programu
ikonograficznego, jak również autorstwa czy czasu powstania dzieł sztuki. W
końcu rzetelne prace konserwatorskie przyczyniają się do odsłaniania kolejnych
fragmentów, pozwalających na odczytanie w kontekście całych programów ikonograficznych prawdy, którą w swych początkach miały przekazać wnętrza kościelne.

33

W. Uziębło, Wystrój i wyposażenie kościoła św. Pawła w Sandomierzu, s. 32, por. J.
Wiśniewski, Monografie dekanatu sandomierskiego. Dekanat sandomierski, s. 177.
34
B. Noworyta-Kuklińska, Program ideowy malowideł zakrystii kościoła p.w. Nawrócenia świętego Pawła Apostoła w Sandomierzu, s. 152.
35
W przypadku kościoła św. Pawła w Sandomierzu częściowo zachowały się przedstawienia na ławkach w nawie głównej oraz 6 przedstawień w kwaterach drzwi przy
ścianie południowej nawy.
36
Mam na myśli szerokie rozumienie motywów ikonograficznych funkcjonujących w
epoce, autorstwo i czas powstania, recepcję sztuki i wykorzystywanie grafik w tworzeniu
dzieł.
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Obraz jak słowo może być oparciem, pocieszeniem, nadzieją, pokrzepieniem
- wszystko zależy od tego, jaką treść będzie on niósł i jaki cel będzie przyświecał
temu, kto będzie adresatem tej idei. Bywa też tak, że treść obrazu jest źle odbierana, błędnie interpretowana. Prawda czy fałsz? – to pytanie, które nieustannie
powinien stawiać sobie widz, zastanawiający się nad treściami przekazywanymi
przez obraz. Fałsz w interpretacji zwykle nie jest świadomy. Wynika ze złego
stanu zachowania, kiepskiej konserwacji, albo po prostu z braku wiedzy, lub
myślenia kategoriami XX, czy XXI weku. A badacz, który podejmuje się interpretacji, szczególnie kiedy jest mało źródeł, powinien sobie często zadawać pytanie, czy nie idzie za daleko w swoich domysłach. W interpretacji treści przedmiotów zabytkowych to ich stan zachowania często decyduje o możliwości i
poprawności odczytania znaczeń, które zmieniają się po kolejnych, rzetelnie
przeprowadzonych konserwacjach.
Streszczenie:
Słowo jako dźwięk werbalny nie jest jedynym sposobem komunikowania się.
W czasach dawnych sztuka wizualna pełniła rolę środka przekazującego bardzo
złożone treści. Szczególnie kościoły poprzez swój wystrój miały spełniać zadania
dydaktyczne. W różnych epokach cel ten był realizowany w rozmaity sposób.
Nierzadko przekaz był zafałszowany poprzez przemalowania, zniszczenia, nieczytelność przedstawień czy inskrypcji. Droga do odkrywania prawdy zawartej w
programach ikonograficznych kościołów jest długa i mozolna. Kościół św. Pawła
w Sandomierzu ze względu na bogactwo wyposażenia oraz zachowane niemal w
niezmienionej formie nowożytne wnętrze jest doskonałym przykładem ilustrującym proces odczytywania treści zawartych w wystroju i wyposażeniu wnętrza
kościelnego.
Summary:
Reception of the paintings’ content at St. Paul Church in Sandomierz
A word being a verbal sound is not the only form of communication. In ancient times the visual arts served as a means to pass on complex information.
Churches in particular had the task to carry out teaching through their decoration.
In different periods of the history, that objective was being achieved in different
ways. Yet, in some cases did it happen that the message was distorted due to
repainting, damages, unclear image depictions, and illegible inscriptions. Thus,
one needs to make a lot of effort to discover the truth contained in iconographic
programmes displayed in churches. Owing to its impressive furnishings, but also
a well preserved and almost intact modern interior, St Paul Church in Sandomierz is a perfect example of how to read the message hidden both in its ornaments and inner fittings.
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Magdalena Skolimowska (UWM)
Życie i śmierć w rękach człowieka. Prawda czy fałsz?
Wstęp
Bioetyka jako dziedzina dokonująca naukowego namysłu nad rozwojem nauk
biologicznych i medycznych w kontekście etycznym porusza między innymi dwie
istotne kwestie u początku i końcu życia człowieka wokół których toczą się nie od
dziś pełne emocji spory. Mowa o aborcji i eutanazji. Nie są one jedynie rozważaniami teoretycznymi, gdyż w zależności od przyjętych ustaleń będą mieć różne
implikacje dla praktycznych rozwiązań. Z tego względu istnieje potrzeba ciągłego
odnawiania refleksji nad zagadnieniami związanymi z tak istotnymi kwestiami jak
początek i koniec życia ludzkiego. W niniejszym opracowaniu chciałabym pokazać
w jaki sposób aborcja i eutanazja przedstawiane są przez jej zwolenników i skonfrontować wysuwane argumenty z chrześcijańską antropologią.
1. Wyjaśnienie pojęć
Aborcja polega na intencjonalnym przerwaniu życia ludzkiego w okresie
płodowym1. Może zostać dokonana za pomocą różnych środków – zarówno zabiegów medycznych, jak i wczesnoporonnych środków farmakologicznych takich jak pigułka poronna RU 456, pigułki „po”, a także przez użyciu tzw. spirali
domacicznej2. Te ostanie jednak traktowane są często wyłącznie jako środek
antykoncepcyjny. Stosując pojęcie eutanazja będę miała na myśli „świadome i
bezpośrednie skrócenie życia pacjenta przez personel medyczny czy też najbliższych poprzez zastosowanie środków uśmiercających lub poprzez zaniechanie
zabiegów, którego bezpośrednim efektem, jak też świadomie zamierzonym celem jest śmierć pacjenta”3.
2. Prawo do…?
Podjęcie tematu legalizacji aborcji wywołuje burzliwe dyskusje między zwolennikami a przeciwnikami jej dopuszczalności. Argumenty zwolenników często
koncertują się wokół trudnej sytuacji kobiety oraz jej prawa do decydowania o
sobie i ciąży. Argumenty przeciwników w głównej mierze akcentują prawo poczętego dziecka do życia. Na trudną sytuację kobiety mogą składać się różne
powody. Badania przeprowadzone wśród kobiet korzystających z usług klinik
aborcyjnych pokazały, że często są to sytuacje, kiedy kobieta zachodzi w nieplanowaną ciążę, na którą nie jest gotowa i nie odnajduje wsparcia ze strony ojca
1

Por. J. Kowalski. Aborcja. [w:] Encyklopedia bioetyki: personalizm chrześcijański.
Red. A. Muszala. Radom 2007, s. 53.
2
Por. M. Machinek, Życie w dyspozycji człowieka. Wybrane problemy etyczne u początku ludzkiego życia. Olsztyn 2004, s. 201.
3
Tamże, s. 59.
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dziecka lub najbliższej rodziny, ciąża zaś wymagałby od niej zbyt dużej zmiany
życia4. Zdarzają się również sytuacje, kiedy dziecko zostaje poczęte w wyniku
gwałtu lub ciąża stanowi realne zagrożenie dla życia matki5. Takie sytuacje są
naprawdę obciążające, często wręcz dramatyczne dla kobiety a ich wagi nie należy umniejszać. Ważną kwestią staje się skuteczna pomoc dla kobiet przeżywających podobne dylematy.
Problem aborcji zostaje jednak coraz częściej sprowadzany do prawa kobiety
o decydowaniu „o swoim brzuchu”. Postuluje się, że kobieta ma prawo do podjęcia decyzji o aborcji niezależnie od tego, czym byłaby motywowana. Dla zwolenników, aborcja stanowi wyraz świadomego macierzyństwa, kiedy podejmowana jest wówczas, gdy kobieta z różnych względów nie chce mieć w danym
czasie dziecka. Samą aborcję określa się nieskomplikowanym zabiegiem medycznym i podkreśla się, że aborcja była i będzie potrzeba zawsze jako społeczna
rzeczywistość i podstawowe prawo kobiety6.
Z massmediów płyną informację o podejmowanych inicjatywach na rzecz
legalizacji aborcji. Przykładami takich przedsięwzięć są:
• Inicjatywa obywatelska ustawodawcza „Tak dla kobiet. Masz prawo do
decyzji” 7.
• Aborcyjne coming out – "Tak, miałyśmy aborcję. Nie zamierzamy się
tego wstydzić"8.
• Profil „Aborcja prawem kobiet” na Facebook – „Dla wszystkich którzy
uważają, że legalna aborcja jest prawem każdej kobiety. Dla tych którzy są za
świadomym macierzyństwem -za prawem wyboru”9.
Przeciwnicy aborcji wysuwają kontrargumenty w postaci prawa poczętego
dziecka do życia. Niezaprzeczalnym jest fakt, że połączenie komórki jajowej i
plemnika daje początek nowemu ludzkiemu życiu. Od samego początku ludzki
embrion posiada własny genom z zakodowanym programem genetycznym, a
wzrost i rozwój, jaki się w nim odbywa jest zawsze uporządkowany, ciągły i
stopniowy10. Mimo wiedzy medycznej o początku życia ludzkiego nie ma zgodności, co do dalszych konsekwencji wypływających z tego faktu. Tu rozpoczyna
się spór o status ludzkiego embrionu11. Odpowiedź na pytanie czy ludzki em4

Por. W. Franz, P. K. Coleman. Społeczne i psychologiczne przyczyny aborcji. [w:] Aborcja.
Przyczyny. Następstwa. Terapia. Red. B. Chazan, W. Simon. Wrocław 2009, s. 52-54.
5
Por. M. Machinek. jw. s. 193.
6
Por. Dwadzieścia przesądów na temat aborcji [w:] http://takdlakobiet.pl/fakty-i-mity/
08. 05. 2014.
7
Por. Tak dla kobiet [w:] http://baba.org.pl/index.php/akcje/tak-dla-kobiet/ 08. 05. 2014.
8
Por. Aborcja to nie stygmat [w:] http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/aborcjanie-stygmat/ 08. 05. 2014
9
Por. Aborcja prawem kobiet [w:]
https://www.facebook.com/AborcjaPrawemKobiet?fref=nf/ 08. 05. 2014.
10
Por. R. L. Lucas. Bioetyka dla każdego. Częstochowa 2005, s. 121-130.
11
Por. M. Machinek. Spór o status ludzkiego embrionu. Olsztyn 2007, s. 77.
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brion jest już osobą wydaje się być kluczowa dla rozstrzygnięcia dylematu o
dopuszczalność aborcji. Jednak, mimo znów od dawna trwających dyskusji, ostateczne rozstrzygnięcie zdaje się nie nastąpić. Dzieje się tak dlatego, gdyż, mówiąc najogólniej, zwolennicy aborcji nie przyznają poczętej istocie ludzkiej
praw, jakie należą się człowiekowi, w tym prawa do życia. Przeciwnicy aborcji
zaś uznają osoby status embrionu ludzkiego uznając, że życie ludzkie powinno
być chronione od momentu poczęcia.
3. W obliczu śmierci
Drugim dylematem bioetycznym, tym razem związanym z końcem życia,
jest eutanazja. Dobro chorego pacjenta i niesie mu skutecznej pomocy są, a przynajmniej powinny być, priorytetami w postępowaniu medycznym i opiece paliatywnej. Wobec takich doświadczeń jak nieuleczalna choroba, przedłużająca się
agonia, ból, cierpienie, niepełnosprawność pojawiają się również prośby pacjentów lub ich rodzin o eutanazję. Słowa, jakich używają pacjenci rzadko jednak są
wprost wypowiedzianym żądaniem eutanazji. Częściej posługują się sformułowaniami, które wyrażają doświadczany ból, przeżywane cierpienie. Chorzy domagają się zrobieniem czegoś co spowoduje, że ich cierpienie wreszcie się skończy, przy czym te „coś” niekoniecznie oznacza spełnianie prośby o śmierć. Chorzy nie chcą również być zależni od innych oraz stanowić obciążenia dla swoich
bliskich. W Holandii zostały przeprowadzone badania dotyczące motywu prośby
o eutanazję. Okazało się, że składają na nią łącznie różne powody. Wśród 187
pacjentów 57 % podawało jako powód utratę godności, 47% ból, 46% bezwartościowe życie, 33% zależność od innych a 23% osób czuło się zmęczone życiem12. Okazuje się jednak, że pragnienie śmierci nie jest jednoznaczne. Chorym
często miotają sprzeczne uczucia. Dobrze ilustruje to przykład pacjenta, który
sam zauważył, że domaga się zastrzyku, po czym krzyczy na personel, że za
późno podają mu posiłek, co podsumowuje następująco: „Chyba więc mam
ochotę żyć”13. Prośba o śmierć częściej okazuje się wołaniem chorego o pomoc,
o bycie przy nim, udzielnie wsparcia14. Opieka jest jednak bardzo wymagająca.
Rodzinie często nie starcza sił, aby opiekować się chorym. Po wielomiesięcznej
opiece nie potrafią już dłużej patrzeć na cierpienie osoby, którą kochają. Wycieńczenie jakiego doświadczają rodziny jest autentyczne. Kiedy zatem proszą o
eutanazję motywując ją współczuciem dla członka rodziny, często robią to tak
naprawdę dlatego, że nie potrafią lub czasem nie chcą konfrontować się z cierpieniem chorego i towarzyszyć mu do końca15.
Często zatem prawdziwe powody prośby o eutanazję zostają zakamuflowane,
tak, że sami chorzy i rodzina nie zawsze mają ich świadomość. W debacie pu12

Por. P. Verspieren. Eutanazja – otwarte drzwi? [w:] Bioetyka. Naglące pytania.
Red. P. Aszyk. Warszawa 2005, s. 160.
13
N. Aumonier, B. Beignier, P. Letellier. Eutanazja. Warszawa 2005, s. 24.
14
Tamże, s. 23 – 24.
15
Tamże, s. 25 – 29.
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blicznej ciągle powraca dyskusja nad legalizacją eutanazji motywowanej współczuciem dla chorych. Podkreśla się również prawo wyboru pacjenta co do możliwości zakończenia życia. Są jednak sytuacje kiedy, chory nie jest w stanie wyrazić swojej woli. Będą to osoby ciężko chore, z upośledzeniem umysłowym,
dzieci oraz w przypadku eutanazji przed i okołoporodowej16. Wówczas lekarze,
rodzina chcą mieć prawo do decydowania kto ma żyć a kto nie. Pojawia się szereg pytań: Czy człowiek może sam dla siebie stanowić normę, kryterium? Czy
lekarze, rodzina, politycy mają prawo decydować kogo życie jest wartościowe i
sensowne a kogo już nie? Jakimi kryteriami należałoby się posłużyć, aby taką
granicę ustalić? A może należy pozostawić zupełna dowolność co do decyzji o
czasie i sposobie zakończenia życia? Zwolennicy eutanazji formułują różne kryteria. Według niektórych koniecznym warunkiem zgody na eutanazję jest dobrowolna prośba pacjenta, nieuleczalna choroba oraz rozpoczęty proces umierania.
Inni uważają, że wystarczy choroba przewlekła pacjenta, która niekoniecznie
zmierza bezpośrednio do śmierci, ale która stała się nie do zniesienia. Powodem
dla eutanazji, wedle niektórych, jest również cierpienie psychiczne oraz cierpienie natury społecznej. Inni posuwają się jeszcze dalej i w przypadku osób, które
nie są w stanie wyrazić swojej woli uważają, że takie prawo powinno przysługiwać rodzinie i lekarzom17.
Inne argumenty na rzecz eutanazji, jakie formułują bezpośrednio lub pośrednio jej zwolennicy można podsumować następująco: Życie ludzkie jest wartościowe tylko wtedy, gdy jest źródłem przyjemności i dobrobytu, cierpienie zaś
jest nieznośnym ciężarem od którego trzeba się uwolnić za wszelką cenę. Choroba, ból, niepełnosprawność pozbawiają życie sensu a śmierć staje się wyzwoleniem. Ponadto podkreśla się wolność człowieka i jego prawo do decydowania o
życiu i śmierci. Zdarza się także powoływanie na argument natury ekonomicznej
ukazując, że koszty utrzymania „nieproduktywnych chorych” są wysokie18.
4. Chrześcijański obraz życia i śmierci
Z chrześcijańskiej perspektywy powyższe zagadnienia należy włączyć w teologiczny kontekst pojmowania życia i śmierci człowieka. Podstawowe normatywne kryterium stanowi niezbywalna godność osoby ludzkiej. Człowiek jest
osobą, która z jednej strony obdarzona jest szczególnymi zdolnościami, z drugiej
strony, co ważniejsze, pozostaje w szczególnej relacji, która łączy człowieka z
Bogiem19. „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę”20 – czytamy w pierwszym rozdziale Księgi
Rodzaju. W ten sposób autor biblijny podkreśla wyjątkową pozycję człowieka w
16

Por. M. Machinek. Śmierć w dyspozycji człowieka. Wybrane problemy etyczne u
kresu ludzkiego życia. Olsztyn 2004, s. 65.
17
Por. R. Fenigsen. Eutanazja. Śmierć z wyboru? Poznań 1997, s. 59 – 60.
18
Por. M. Machinek. jw. s. 61.
19
Por. M. Machinek. Spór o status ludzkiego embrionu. jw. s. 229.
20
Rdz 1, 27.
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świecie stworzonym, ukazuje, że człowiek jest kimś chcianym oraz kochanym
przez Boga Stwórcę. Z tego faktu wypływa obowiązek szacunku dla życia ludzkiego i zagwarantowanie człowiekowi prawa do życia. O godności osoby ludzkiej decyduje również dzieło odkupienia dokonane w Chrystusie. Wcielenie Jezusa Chrystusa oraz Jego śmierć i zmartwychwstanie nadają człowiekowi nową
godność i czynią z niego „nowe stworzenie” , które jest już nie tylko obrazem
Stwórcy, ale również Jego chwałą21. Wypełnieniem daru nowego życia ofiarowanego każdemu człowiekowi w Jezusie Chrystusie jest życie wieczne, do którego został przeznaczony każdy człowiek już od chwili poczęcia22.
Tajemnica życia ściśle wiąże się z tajemnicą śmierci. Świadomość własnej
śmiertelności wzbudza w człowieku lęk przed którym na różne sposoby próbuje
się bronić. Ta obrona, kiedy wchodzi na drogę poszukiwań prawdy o ludzkim
życiu i sensu umierania wydaje się być uzasadniona a wręcz konieczna. Jednak
nasza kultura zdaje się, że nie chce wcale pamiętać o śmierci. Wyrazem prób
wymazania ze świadomości faktu śmiertelności człowieka może być chociażby
hołdowanie kultowi wiecznej młodości i sprawności, o czym łatwo przekonać się
po obejrzeniu kilku reklam lub przejrzeniu stron internetowych. W konsekwencji
człowiek próbuje również oddalić od siebie cierpienie, choroby, ułomności. Kiedy musi stanąć w obliczu choroby i śmierci, bólu i cierpienia, cudzego czy własnego, nie potrafi tych doświadczeń przyjąć. Takie życie przestaje mieć wartość23. „Śmierć jest uważana za „bezsensowną”, kiedy niespodziewanie kładzie
kres życiu otwartemu jeszcze na przyszłość, która może przynieść wiele interesujących doświadczeń; staje się natomiast „upragnionym wyzwoleniem”, gdy ludzka egzystencja zostaje uznana za pozbawioną dalszego sensu, ponieważ jest pogrążona w bólu i nieuchronnie wystawiona na coraz dotkliwsze cierpienie”24.
W opozycji do współczesnego pojmowanie śmierci przedstawia się jej teologiczne uzasadnienie. Centrum chrześcijańskiego spojrzenia na śmierć stanowi
śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Te dwa wydarzenia są ze sobą nierozerwalnie
związane. Bez śmierci nie byłoby zmartwychwstanie. Bez zmartwychwstania
śmierć Jezusa byłaby daremna a wiara chrześcijan, jak zauważa św. Paweł, próżna25. Teologia chrześcijańska nie odmawia śmierci dramatu, jaki się z nią wiąże,
nie bagatelizuje również cierpienia, jakiego doświadczają ludzie w obliczu
śmierci, ciężkiej choroby czy doznawanych krzywd. Wręcz przeciwnie. Ewangeliści opisując śmierć Jezusa na krzyżu odsłaniają w całej pełni doświadczane
przez Niego cierpienie. Na krzyżu widzimy Jezusa, który odczuwa ból, samotność, opuszczenie26. Jednak śmierć Jezusa nie oznaczała końca. Dzieło zbawcze
zostaje dopełnione poprzez Jego zmartwychwstanie. Śmierć zostaje pokonana.
21

Por. M. Machinek, jw., s. 231 – 232.
Tamże, s. 232 -233.
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Por. Jan Paweł II. Encyklika Encyklika Evangelium Vitae, nr 64.
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Tamże, nr 64
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Por. 1 Kor15, 14.
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Por. M. Machinek. Śmierć w dyspozycji człowieka. jw. s. 164-165.
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Wydarzenia Wielkanocy pozwalają widzieć ostateczny sens choroby, cierpienia i
śmierci w ich przezwyciężeniu i uwolnieniu od nich każdej żywej istoty w Jezusie27. Każdy ochrzczony człowiek podziela ten los. Św. Paweł pisze: „Jeżeli
umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że również z Nim żyć będziemy,
wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych więcej już nie umiera, śmierć nad
Nim nie ma już władzy”28.
Z teologicznych przesłanek i przy uwzględnieniu wiedzy medycznej wypływają konkretne implikacje dla omawianych problemów bioetycznych u początku
i końcu życia ludzkiego. Przede wszystkim godność człowieka jako osoby jest
podstawą prawa do życia, które przysługuje każdej osobie ludzkiej od poczęcia
do naturalnej śmierci. Prawa tego broni Kościół ukazując moralną niedopuszczalność aborcji i eutanazji, które bez względu na okoliczności i na motywy nie
dają się pogodzić z chrześcijańskim spojrzeniem na życie i śmierć. Kwestia moralnej niedopuszczalności aborcji zostaje podsumowana w sposób następujący:
„[…] mocą władzy, którą Chrystus udzielił Piotrowi i jego Następcom, w komunii z Biskupami - którzy […] wyrazili jednomyślnie - choć byli rozproszeni po
świecie - aprobatę dla tej doktryny - oświadczam, że bezpośrednie przerwanie
ciąży, to znaczy zamierzone jako cel czy jako środek, jest zawsze poważnym
nieładem moralnym, gdyż jest dobrowolnym zabójstwem niewinnej istoty ludzkiej […]. Żadna okoliczność, żaden cel, żadne prawo na świecie nigdy nie będą
mogły uczynić godziwym aktu, który sam w sobie jest niegodziwy, ponieważ
sprzeciwia się Prawu Bożemu, zapisanemu w sercu każdego człowieka, poznawalnemu przez sam rozum i głoszonemu przez Kościół”29. W przypadku eutanazji papież Jan Paweł II potwierdził naukę Kościoła, że zawiera ona w sobie zło
cechujące samobójstwo lub zabójstwo30.
Podsumowanie
W sporach toczonych na temat aborcji i eutanazji można odnieść wrażenie,
że toczy się walka na słowa. Każda ze stron ma swoje racje, którym nie sposób,
przynajmniej po części, przyznać słuszności. Ostatecznie jednak zarówno aborcja
jak i eutanazja pozostają nie do pogodzenia ze spojrzeniem na człowieka w kontekście teologii chrześcijańskiej. Jan Paweł II w encyklice Evangelium Vitae
porównał eutanazje do pokusy pierwszych ludzi: „Pojawia się tu znów pokusa z
Edenu: stać się jak Bóg, „poznając dobro i zło”. Ale tylko Bóg ma władzę decydowania o śmierci i życiu: „Ja zabijam i Ja sam ożywiam”. Sprawuje On swą
władzę, kierując się zawsze i wyłącznie zamysłem mądrości i miłości. Kiedy
człowiek, zaślepiony przez głupotę i egoizm, uzurpuje sobie tę władzę, nieuchronnie czyni z niej narzędzie niesprawiedliwości i śmierci. W ten sposób
27

Tamże, s. 165.
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30
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życie słabszego zostaje oddane w ręce silniejszego; w społeczeństwie zanika
poczucie sprawiedliwości i zostaje podważone u samych korzeni wzajemne zaufanie - fundament wszelkiej autentycznej relacji między osobami” 31. Analogicznie powyższe rozważanie można również odnieść do problemu aborcji. Wydaje
się, że człowiek ciągle zapomina, że życie i śmierć leżą w jego rękach tylko w
tym sensie, że odpowiedzialność za dokonywane wybory spoczywa na nim. Sam
dla siebie nie stanowi jednak kryterium, a próba decydowania o życiu własnym
czy cudzym jest uzurpacją władzy należnej Bogu.
Streszczenie
Wokół zagadnień życia i śmierci toczą się wciąż naukowe spory. Nie są one
jedynie rozważaniami teoretycznymi, gdyż w zależności od przyjętych ustaleń
będą mieć różne implikacje dla praktycznych rozwiązań. Wydaje się, że współczesny człowiek chce sam decydować o życiu i śmierci, chce sam ustalać kogo
życie jest sensowne i wartościowe, a kogo już nie.
Problem aborcji wywołuje burzliwe dyskusje między jej zwolennikami a
przeciwnikami. Z jednej strony stoi szereg argumentów ukazujących często trudną sytuację kobiety, która zachodząc w „niechcianą ciążę” nie odnajduje wsparcia ze strony najbliższych, zwłaszcza ojca dziecka. Bywają także sytuacje, gdy
dziecko poczęło się w wyniku gwałtu lub ciąża stanowi realne zagrożenie dla
życia matki. Ta trudna sytuacja kobiety nie może być bagatelizowana. Coraz
częściej również problem aborcji jest sprowadzany do osobistego wyboru i prawa
każdej kobiety, którym może ona swobodnie dysponować. Aborcje zaś określa
się nieskomplikowanym zabiegiem a poczęte dziecko jedynie płodem. Jest jednak niepodważalnym faktem medycznym, że od chwili poczęcia powstaje nowe
życie. Embrion ludzki od samego początku posiada własny genom a wzrost i
rozwój, jaki się w nim dokonuje jest uporządkowany, ciągły i stopniowy. Poczętemu dziecku przysnuje status osoby.
Spory toczą się również wokół eutanazji. Zwolennicy podkreślają, że człowiek jako wolna istota może sam decydować o swoim życiu i śmierci. Eutanazja
dokonywana na życzenie samego pacjenta ma wyrażać współczucie wobec cierpienia człowieka i umożliwić mu łagodne zakończenie życia. Sprawa komplikuje
się jeszcze bardziej, gdy rozważa się eutanazję wobec osób, które nie mogą wyrazić swojej woli: ciężko chorzy, osoby z upośledzeniem umysłowym, dzieci lub
w przypadku eutanazji przed i okołoporodowej. Zapomina się, że chory, niepełnosprawny, „nieproduktywny” w dalszym ciągu jest pełnowartościowym człowiekiem a prośba o eutanazję często jest wołaniem chorego o pomoc. Bywa
również tak, że członkowie rodzin godzą się na eutanazję, gdyż sami nie chcą
konfrontować się z cierpieniem i śmiercią bliskiej osoby. Prawdziwe współczucie
wzywa zaś do całościowej pomocy i udzielenia wsparcia.
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Antropologia chrześcijańska przypomina, ze godność człowieka jako osoby
jest podstawą prawa do życia, które przysługuje każdej osobie ludzkiej od poczęcia do naturalnej śmierci. Człowiek sam dla siebie nie stanowi kryterium a nadawanie sobie władzy decydowania o życiu i śmierci własnym czy cudzym jest
uzurpacją.
Summary
Life and death in hands of a human being. True or false?
Around the issues of life and death there are still some scientific disputes.
They are not only theoretical considerations because due to the adopted arrangements but they also have different implications for some practical solutions. It
seems that a modern man wants to decide for himself or herself about his or her
life and death. He or she wants to determine whose life is meaningful and valuable, and whose not.
The problem of an abortion causes heated discussions between its supporters and
opponents. On one hand there is a series of the arguments often showing a difficult
situation of a woman, who got an ‘unwanted pregnancy’ and does not find support
from her family, especially from the father of the child. There are also situations
when a child is conceived as a result of a rape or a pregnancy causes a real danger to
the life of the mother. Such a difficult situation of a woman cannot be underestimated. Increasingly, the issue of an abortion is brought to a personal choice and the
right of every single woman that can be freely disposed. What is more, abortions are
called only an uncomplicated surgery and a conceived child is called a fetus. It is
however a irrefutable medical fact that from the moment of the conception a new life
appears and exists. The human embryo from the very beginning has its own genome
and its growth and development is constant and gradual. So a conceived child has a
status of the person.
There are also some disputes about euthanasia. Proponents emphasize that a
man as a free being can decide about his or her life and death. Euthanasia made
on patient’s own request is expected to show compassion for a suffering human
and allows him or her smoothly ‘finish’ their lives. The case becomes even more
complicated when considering euthanasia to people who cannot express their
will: seriously ill, people with mental retardation, children, or in the case of euthanasia before and prenatal periods. People forget that a sick person or a disabled one "unproductive" is still a full-fledged man and a request for euthanasia
is often a cry for help of the patient. It is common situation that also family
members agree to euthanasia, because they do not want to confront with the suffer and death of a loved one. But the real compassion calls for a comprehensive
help and to provide proper support.
Christian anthropology reminds us that human dignity as a person is the
foundation of a right to life, which is granted to every human person from conception to a natural death. A man for himself or herself is not a criterion and giving him or her the power to decide about a life and death is just the usurpation.
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Teresa Skupień KUL
(BEZ)Sens bezinteresowności
Wstęp
Problem bezinteresowności działań jest problemem, który pojawia się od
dawna i nadal jest bardzo aktualny. Nad zasadnością udzielania bezinteresownej
pomocy oraz nad mechanizmami powstawania tego typu zachowań zastanawiają
się psycholodzy, socjologowie, pedagodzy, a także filozofowie. Bezinteresowność jest zagadnieniem, które ściśle łączy się z innymi, a nawet z nich wyrasta.
Tymi zagadnieniami są: altruizm, zachowania prospołeczne czy też pomaganie.
Jak zauważa M. Łobocki problem altruizmu zajmuje bardzo ważne miejsce
w pedagogice, ale nie tylko. Wychowanie do bezinteresowności jest jednym z
priorytetowych celów jakie stawiane są rodzicom, wychowawcom i nauczycielom. Realizacja tego zadania nie jest jednak wcale taka prosta. Współcześnie
istnieje wiele czynników, które w znacznym stopniu utrudniają realizację tego
zadania1. Zarówno sytuacja społeczno-kulturowa, jak również postęp naukowo
techniczny, nie tworzą korzystnych warunków do realizacji tego celu.
Człowiek ze swej natury nastawiony jest na osiąganie osobistych celów lub
też pozaosobistych. Pierwszy typ zachowań związany jest z realizacją własnych
planów, nastawieniem na osiąganie korzyści własnych, bezy uwzględniania w
tym innych osób. Ukierunkowanie na zaspokajanie potrzeb innych ludzi, zabieganie o ich dobro, a także próba chronienia ich przed negatywnymi czynnikami,
mogącymi zaburzyć ich szczęście, określane jest mianem zachowań allocentrycznych lub socjocentrycznych2.
Jak zauważa M. Łobocki „Zachowania allocentryczne podporządkowane są
interesom konkretnych osób, a zachowania socjocentryczne interesom określonych grup społecznych, instytucji, organizacji, stowarzyszeń 3. Można więc zauważyć, że zachowania prospołeczne mogą przybierać różną postać, w zależności od podmiotu, wobec którego są przejawiane. Zachowania prospołeczne mogą
przybierać różne formy, a jedną z nich są zachowania altruistyczne. Do działań
tego typu zalicza się przede wszystkim bezinteresowne zachowania na rzecz
innych ludzi. Na tej podstawie można więc stwierdzić, że osoba postępująca altruistycznie nie oczekuje nagradzania w żadnej formie, nawet w formie uznania
społecznego4.

1

M. Łobocki, Altruizm a wychowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, Lublin 2004, s. 8.
2
Tamże.
3
Tamże.
4
Tamże, s. 8.
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1. Pojęcie altruizmu
Pojęcie altruizmu nie jest pojęciem jednoznacznym. Jak zauważa W. Wosińska w potocznym rozumieniu altruizm definiowany jest jako „coś przeciwstawnego egoizmowi, czyli gotowość czynienia dobra dla innych bez świadomego i
intencjonalnie zaplanowanego własnego interesu”5. W tym powszechnym ujęciu
altruizm rozumiany jest bardzo ogólnie, ale istota działań altruistycznych została
podkreślona – brak nastawienia na własny interes.
Zdaniem autorki altruizm jest czasem rozumiany „jak akt dobrej woli, definiowany wężej jako akt, który oznacza poświęcenie na rzecz drugiej osoby bez
oczekiwania żadnych nagród: ani zewnętrznych, ani wewnętrznych”6. Jest to
definicja, w której zwrócona została uwaga na istotę działań, ich fundament,
jakim jest akt woli, czyli chęć podejmowania działań. W. Wosińska zwraca uwagę na fakt, że podejmowanie działań altruistycznych, a co za tym idzie działań
bezinteresownych wymaga od danej osoby poświęcenia, działania przede
wszystkim dla drugiego, a nie dla samego siebie.
Zachowanie prospołeczne związane jest z przyjęciem postawy altruistycznej,
a co za tym idzie „pomagamy dla pożytku innych a nie naszego własnego”7. Altruizm może być rozumiany jako akt, wówczas charakteryzują go dwie cechy.
Pierwszą z nich jest to, że służy dobru drugiego człowieka. Drugą cechą jest natomiast to, że wiąże się z potencjalnymi kosztami ze strony pomagającego.
Autorem pojęcia altruizm (łac. alter – drugi) jest francuski socjolog August
Comte, którego zdaniem pojęcie to oznacza bezinteresowne dążenie woli ukierunkowane na dobro innych. Pojęcie to rozumiane jest także jako zachowanie,
którego celem jest troska o inne osoby, a także zdolność i gotowość do tego, by
poświęcić własne interesy dla dobra społecznego8. Altruizm w tym ujęciu to
forma troski, opieki i życzliwości.
Inną definicję podaje niemiecki filozof A. Schopenhauera altruizm jest równoznaczny ze współczuciem dla innych osób. Jego zdaniem widok ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji, wywołuje współczucie, które jest naturalną reakcją
osoby na cierpienie innych i staje się motywem postępowania9.
W psychologii najogólniej altruizm rozumiany jest jako działania, których
celem jest dobro otoczenia. Działania te nazywane bywają prospołecznymi. W
literaturze psychologicznej można znaleźć termin zachowania prospołeczne lub
zachowania altruistyczne, przez niektórych pojęcia te traktowane są zamiennie i
uznawane jako tożsame. Z punktu widzenia psychologii bezinteresowność jest
zachowaniem prospołecznym, które polega głównie na niesieniu pomocy innym,
5

W. Wosińska, Psychologia życia społecznego. Podręcznik psychologii społecznej dla
praktyków i studentów, Gdańskie wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 398.
6
Tamże, s. 401.
7
Tamże, s. 16-17.
8
J. Śliwak, Osoba altruistyczna, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001, s. 10.
9
Tamże, s. 9.
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drugiemu człowiekowi. Jak zauważa D. Clarke zachowanie prospołeczne to
„zwyczajny akt zrobienie czegoś dla drugiej osoby”10. Niesienie pomocy innym
to jeden z aspektów zachowania prospołecznego. Zdaniem Batsona w ramach
zachowania prospołecznego zawiera się „szeroki zakres zachowań – takich jak
pocieszanie, dzielenie się czy współpraca – mających na celu przyniesienie korzyści jednej osobie lub wielu osobom innym niż my sami 11.
Inną definicję altruizmu podawali Walster i Piliavin, według których jest to
„dobrowolne zachowanie mające na celu niesienie pomocy, które wymaga poświęceń, a jego motyw jest inny niż oczekiwanie nagrody materialnej czy społecznej”12. Na podstawie tej definicji można jasno i jednoznacznie określić różnicę pomiędzy egoizmem a altruizmem. Altruizm to przede wszystkim kierowanie
się dobrem innych bez nastawienia na korzyści lub otrzymanie nagrody13.
Podsumowując można więc stwierdzić, że bezinteresowność wypływa bezpośrednio z altruizmu. Dlatego też można przyjąć, że w jej skład wchodzą następujące elementy: dobrowolność, ukierunkowanie na drugiego człowieka lub grupę ludzi, troska o ich dobro, działanie bez oczekiwania gratyfikacji. Cechą charakterystyczną osób – altruistów jest dobrowolność działań, a także poczucie
odpowiedzialności za drugiego człowieka.
2. Charakterystyka postawy altruistycznej
Potrzeba altruizmu, podejmowania działań bezinteresownych wynika z
natury osoby ludzkiej, która jest istotą społeczną. Potrzebę kształtowania
postawy altruistycznej uzasadnia społeczny wymiar człowieka i zjawiska
społeczne. Kształtowanie to polega na stwarzaniu warunków do wewnętrznego
rozwoju jednostki, wspieraniu w dążeniu do usamodzielnienia, a także
integrowaniu indywidualnego formowania osobowości z kreowaniem świata
zewnętrznego14.
Z przeprowadzonych badań wynika, że do kształtowania się postaw prospołecznych potrzebne są odpowiednie czynniki. Pierwszym z nich jest zróżnicowany katalog sytuacji społecznych, które stwarzają jednostce okazję, możliwość do
podejmowania działań na rzecz drugiej osoby. Drugim czynnikiem są niespecyficzne i specyficzne cechy podmiotu, który podejmuje działania prospołeczne.
Zaliczamy do nich np. zdolności rozpoznawania stanów emocjonalnych innych
osób, wiedza dotycząca form i sposobów udzielania pomocy, a także umiejętno-

10

D. Clarke, Zachowania prospołeczne i antyspołeczne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 12.
11
Za: D. Clarke, Zachowania prospołeczne…, dz. cyt., s. 12-13.
12
Tamże, s. 17.
13
Tamże.
14
A. Łagoda, Edukacyjna relacja podmiotowa i jej rola /udział w promowaniu tolerancji/
otwartości na innych, [w:] Tolerancja a edukacja, (red.) M. Patalon, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 513-514.
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ści umożliwiające udzielenie pomocy. Do wyżej wymienionych cech zalicza się
także system wartości danej jednostki.
E. Hajduk i B. Hajduk podkreślają, że „osobowościowe mechanizmy” - uwarunkowania postaw prospołecznych są różne w stosunku do różnych obiektów
społecznych: rodziny, sąsiadów, kolegów, członków własnej grupy społecznej
(…)”15. Można wyróżnić kilka form postaw osób, które podejmują działania altruistyczne. Pierwszą z nich jest postawa reaktywna, występująca w sytuacji, gdy
udzielana jest pomoc osobie poszkodowanej. Drugim typem jest postawa proaktywna, która charakteryzuje się tym, że pełni funkcję profilaktyczną.
Kolejną cechą charakterystyczną postawy prospołecznej jest wrażliwość, a
także zaangażowanie emocjonalne w sytuacje społeczne. Ostatnim czynnikiem
istotnym są koszty, które dana jednostka jest w stanie ponieść16.
Cechą specyficzną postawy prospołecznej jest zainteresowanie cudzym dobrem i uznanie tego, za wartość samą w sobie. Dzięki takiemu nastawieniu możliwe jest podjęcie działań, w sytuacjach, gdy nie ma perspektywy uzyskania korzyści dla siebie17.
3. Wychowanie jako fundament kształtowania postawy altruistycznej
Wychowanie swoim zasięgiem powinno obejmować całego człowieka,
wszystkie jego sfery: biologiczną, psychiczną, socjologiczną, kulturologiczną i
duchową. Dążenie do uzyskania pełni rozwoju osobowości człowieka wymaga
uwzględnienia w procesie wychowania każdej ze sfer. Koniecznym jest więc
integralne ujęcie osoby, a także stworzenie integralnego modelu wychowania.
Wychowanie integralne w pedagogice jest ściśle związane z „całościową,
pełną wizją człowieka i jego rozwoju. Implikuje zatem jego integralne postrzeganie oraz możliwość i powinność integralnego rozwoju”18. Cechą charakterystyczną jest to, że człowiek ujmowany jest realistycznie, z uwzględnieniem
wszystkich jego sfer: fizycznej, psychicznej, społecznej, duchowej, religijnej
oraz w kontekście życia naturalnego, społecznego, kulturowego, jak również
religijnego. Rozwój integralny zmierza do wzrostu każdej ze sfer osoby ku pełni
człowieczeństwa19.
Podstawowym założeniem jest formowanie człowieka w taki sposób, aby
stawał się coraz bardziej człowiekiem, aby bardziej był niż miał, aby poprzez to,
co ma był bardziej z innymi i dla innych. Podmiotem i przedmiotem wychowania
jest więc osoba. Z jej istoty wynika to, że chce się coraz bardziej stawać osobą,
dążyć do doskonałości, osiągać pełnię. Wychowanie ma polegać głównie na
15

E. Hajduk, B. Hajduk, Pomoc i opieka - różne postacie, Oficyna Wydawnicza Impuls,
Kraków 2001, s. 53.
16
Tamże.
17
Tamże.
18
A. Maj, Integralne wychowanie w szkole katolickiej, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin
2010, s. 11.
19
Tamże.
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„uczłowieczeniu” człowieka. Formowanie człowieka w wymiarze osobowym ma
go aktywizować i pobudzać. Celem wychowania jest ukierunkowanie człowieka
na miłość względem siebie, a także na miłość bliźniego, która wyraża się w czynach podejmowanych na rzecz innych20.
Moralno – aksjologiczne wychowanie osoby stanowi fundament całego wychowania. Dokonuje się poprzez poznawanie prawdy, a także zdobywanie cnót.
Polega na kształtowaniu wewnętrznej dyspozycji do czynienia dobra, by umożliwić uczestnictwo w dobru wspólnym21. Należy więc podkreślić fakt, że uczestnictwo w nim dokonuje się przede wszystkim poprze działanie.
Prawdziwy rozwój człowieka dokonuje się poprzez wchodzenie w relacje
osobowe z innymi ludźmi. Każdy człowiek jest z natury istotą społeczną, dlatego
też poprzez przebywanie z innymi, podejmowanie wspólnych działań spełnia się
jako osoba. Zasadniczym celem wychowania społeczno – kulturowego jest pomoc człowiekowi w wyborze dobra, którego wyrazem jest dobro wspólne. Z
realizacją dobra wspólnego ściśle łączy się kształtowanie postaw solidarności –
w sytuacji, gdy człowiek przyjmuje określony sposób rozumienia dobra wspólnego, panujący w danej wspólnocie i sprzeciwu, w sytuacji gdy uznaje, że dobro
wspólne jest rozumiane w sposób niewłaściwy22.
Zdaniem M. p ockiego kształtowanie postaw altruistycznych wśród młodych ludzi jest szczególnie ważne ze względu na fakt, iż jest on miarą wartości
człowieka. Autor podobnie jak Jan Paweł II podkreśla, że „najważniejszą (…)
miarą skuteczności wychowania jest to, w jakim stopniu nasz wychowanek (…)
stał się człowiekiem, który szanuje godność innych, okazuje im życzliwość, zrozumienie, wsparcie; jest zdolny do wyrzeczeń i ofiarności, gdy zachodzi taka
konieczność”23.
Kształtowanie postawy nastawionej na niesienie pomocy innym jest procesem złożonym, nie jest wynikiem prostych zabiegów wychowawczych jak p.
ustalenie nakazów i zakazów czy też poprzez manipulację. Postawa ta umiejscowiona jest bowiem na poziomie sfery moralnej, a co za tym idzie powinna „wypływać z własnego poczucia powinności moralnej wobec innych”24. Człowiek,
który nastawiony jest na podejmowanie działań bezinteresownych na rzecz drugiej osoby, ma w sobie przekonanie, że prawdziwe jego szczęście zależne jest od
szczęścia drugiej osoby, przyjęcia wobec innych postawy służby i pomocy w
potrzebie25.

20

Tamże, s. 266 – 267.
Tamże, s. 267 – 268.
22
Tamże, s. 269 – 270.
23
M. Łobocki, Altruizm a…, dz. cyt., s. 34-35.
24
Tamże, s. 35.
25
Tamże.
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4. Podstawy metodologiczne własnych badań empirycznych
Zasadniczym celem prowadzonych badań było określenie poziomu bezinteresowności studentów pedagogiki. Problematyka badawcza skupiała się wokół
problemu głównego, który zawiera się w pytaniu: Jak przedstawia się zjawisko
bezinteresowności w życiu studentów pedagogiki? W kontekście problemu
głównego sformułowane zostały następujące problemy szczegółowe: Jak studenci pedagogiki rozumieją bezinteresowność? Czy i jak często badani studenci
pedagogiki podejmują działania bezinteresowne?, Czy i jak często oczekują odwzajemnienia bezinteresowności? Jakie kategorie działań bezinteresownych w
życiu studenta dominują? Wobec kogo lub czego studenci podejmują działania
bezinteresowne?
Badaniami objętych zostało 42 studentów I roku pedagogiki i 27 studentów
II roku pedagogiki. Wśród badanych znalazło się 5 mężczyzn i 64 kobiety.
Omawiane wyniki zebrane zostały w 2014 r. Badania polegały na jakościowej
analizie swobodnych wypowiedzi respondentów na temat „Bezinteresowność w
moim życiu”.
5. Pojęcie bezinteresowności w rozumieniu badanych studentów pedagogiki
Bezinteresowność może być rozumiana na kilka sposobów. Przez jednych
działania bezinteresowne rozpatrywane są w kategoriach wartości społecznych,
niektórzy podkreślają fakt, że bezinteresowność wiąże się z przyjęciem określonej postawy, inni zauważają, że bezinteresowność działań to forma miłości bliźniego. Uczestniczący w badaniach studenci także w różny sposób ujmują bezinteresowność. Uzyskane wyniki zaprezentowane zostały poniżej.
Badani studenci pedagogiki sprowadzają pojęcie bezinteresowności do konkretnych działań podejmowanych na rzecz drugiej osoby lub grupy osób. Działania te są dobrowolne. Celem tych działań jest dobro i pomoc drugiego człowieka,
osoby znajdującej się w potrzebie lub jakiejś trudnej sytuacji. Bezinteresowność
w ich życiu rozumiana jest w następujący sposób: „Bezinteresowność moim zdaniem to pomoc innemu człowiekowi w jakimś problemie lub w trudnej sytuacji
życiowej. Jest to taka sytuacja, w której za pomoc nie wymagamy żadnych podziękowań, prezentów czy innych form wynagradzania.”. Jedna z badanych studentek napisała: „Bezinteresowność dla mnie to pomoc drugiej osobie nie patrząc
na zyski. Jest to pomoc z potrzeby serca. Osobiście praktykuję taką pomoc. Aczkolwiek w dzisiejszych czasach nie jest to dla wszystkich najważniejszą wartością”. Dla niej bezinteresowność to wartość, która jest bardzo cenna i potrzebna
w życiu człowieka. Kolejny z badanych stwierdza, że „Bezinteresowność oznacza dla mnie pomoc innym ludziom nie zyskując nic w zamian, nawet nie oczekiwanie niczego, po prostu pomoc prosto z serca bliźniemu, ponieważ każdy z nas
zasługuje na jakąkolwiek pomoc”. Bezinteresowność zdaniem niektórych respondentów „to pozostawienie egoistycznych przyzwyczajeń, na rzecz pomocy
drugiemu człowiekowi. Jest to działanie, za które nic nie otrzymujemy. Często
wykonujemy je gdy nikt o nie prosi, a zauważamy, że ktoś jest w potrzebie”. Jed-
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na ze studentek napisała, że bezinteresowność rozumie jako „piękne otwieranie
się na pomoc, dzielenie oraz obdarowywanie człowieka, jest formą pewnego postępowania oraz od Boga pochodzącej miłości bliźniego. Brak chęci czerpania z
daru dla drugiego człowieka, jakiegoś wyzysku, jakiejś manipulacji”.
Podsumowując można więc zauważyć, że bezinteresowność jest rozumiana
na kilka sposobów. Jednym ze sposobów rozumienia tego pojęcia jest postrzeganie jej jako cechy, innym uznawanie jej za wartość społeczną czy też pożądane
społeczne zachowanie. Bezinteresowność postrzegana jest także, jako gest dobroci, życzliwości, wyraz miłości i otwartości na drugiego człowieka. Można
więc zauważyć, że bezinteresowność jest pojęciem wieloaspektowym, swoim
zasięgiem obejmuje bowiem różne sfery życia i funkcjonowania człowieka.
Kolejnym zagadnieniem, które zostało uwzględnione podczas analizy wyników
swobodnych wypowiedzi studentów, jest częstotliwość podejmowania działań bezinteresownych. Uzyskane wyniki zaprezentowane zostały w tabeli poniżej.
Częstotliwość podejmowania działań bezinteresownych przez badanych studentów pedagogiki.
Lp.
1.
2.
3.
4.

Częstotliwość podejmowania działań bezinteresownych
Bardzo często
Często
Rzadko
Nigdy

Studenci
Liczba

%N = 69

8
14
5
2

11,6
20,3
7,2
2,9

Z przeprowadzonych badań wynika, że 20,3% studentów pedagogiki w swoim życiu bardzo często podejmuje działania bezinteresowne. Uzasadniają to tym,
że podejmowanie działań bezinteresownych daje im dużo satysfakcji, sprawia
radość, dzięki temu czują się potrzebni i doceniani, mają nadzieję, że kiedyś też
uzyskają taką pomoc, daje poczucie szczęścia, przyjemność, liczą na odwdzięczenie się, działania bezinteresowne są darem serca. Spośród badanych osób
11,6% deklaruje, że bardzo często podejmuje w swoim życiu tego typu działania,
pomaga innym. Respondenci w 7,2% przyznają, że rzadko udzielają bezinteresownego wsparcia innym, natomiast nigdy tego nie robi 2,9% badanych. Pozostałe 17,4% badanych w swoich wypowiedziach nie zawarło informacji a ten
temat. Osoby, w których życiu nie ma bezinteresowności uzasadniają to brakiem
czasu, zorganizowanym planem dnia, nadmiernym zainteresowaniem ich życiem
ze strony innych, tym, że inne osoby z ich otoczenia nie podejmują takich działań. Jedna z osób napisała, że „Ne ma sytuacji, w której działa się bezinteresownie. Ukierunkowanie na czyjś interes występuje zawsze. Pytanie, czy osoba kieruje się interesem swoim, innych, czy swoim i innych. (…) każde działanie wywołuje jakiś skutek – nawet zakładając, że podejmując określoną aktywność całkowicie rezygnujemy ze swoich korzyści, to korzyści takowe umożliwiamy tym, którzy
są odbiorcami naszej aktywności. Zatem pytanie brzmi czyim interesem i dlacze-
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go się w większości wypadków kierujesz, bo przecież zawsze czyimś. Najlepiej
zawsze uwzględniać interes szerszych społeczności w sowich działaniach, a nie
tylko swój (…)”.
Kolejnym istotnym zagadnieniem dotyczącym bezinteresowności w życiu
studentów jest ich nastawienie do osób, wobec których przejawiają oni swoją
życzliwość. Wyniki dotyczące oczekiwań wzajemności pomocy zawiera poniższa tabela.
Oczekiwania wzajemności bezinteresownej pomocy
Studenci
Lp.
1.
2.

Częstotliwość
Tak
Nie

Liczba

%N = 69

7
9

10,2
13,0

Z danych zawartych w tabeli wynika, że 10,2% badanych oczekuje, że dobro,
którym obdarowują innych, kiedyś do nich wróci. Podkreślają oni szczególnie
sytuację, gdy oni sami będą mieli jakiś problem lub znajdą się w trudnej sytuacji.
Respondenci w 13,0% deklarują, że nie oczekują wzajemności. Działania, które
podejmują robią tylko ze względu na chęć pomocy innym i dla ich dobra.
Bezinteresowność w życiu studentów to przede wszystkim pomoc, pomoc
innym osobom. W tabeli poniżej zestawione zostały kategorie osób, którym ta
pomoc jest udzielana przez badanych.
Podmioty, wobec których badani studenci podejmują działania bezinteresowne.
Lp.

Podmioty, wobec których studenci podejmują
działania bezinteresowne

Studenci
Liczba

%N =
69
39,1
10,2
4,0
3,0
3,0
1,5
1,5
37,7

3.
Pomoc innym ludziom
27
4.
Pomoc koleżankom, kolegom
7
5.
Pomaganie bezdomnym/ubogim
3
6.
Pomoc rodzinie
2
7.
Pomoc osobom starszym
2
8.
Pomoc zmarłym (modlitwa)
1
9.
Pomoc bezbronnym
1
10.
Brak odpowiedzi
26
N- oznacza liczbę badanych studentów
Uwaga. Badani studenci wymieniali więcej niż jedną odpowiedź. Ilość wskazań jednego objawu odnosi się w procentach do wszystkich badanych studentów.
Badani studenci pedagogiki sprowadzają pojęcie bezinteresowności do konkretnych działań podejmowanych na rzecz drugiej osoby lub grupy osób. Działania te są dobrowolne. Celem tych działań jest dobro i pomoc drugiego człowieka,
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osoby znajdującej się w potrzebie lub jakiejś trudnej sytuacji. Z badań wynika, że
respondenci najchętniej pomagają innym ludziom bez określania kim oni są –
39,1% odpowiedzi. Na drugim miejscu badani studenci umieścili koleżanki i
kolegów jako osoby, wobec których najczęściej są bezinteresowni 10,2%. Zdaniem 4,0% badanych bezinteresowną pomocą obejmują oni osoby bezdomne i
ubogie, natomiast po 3,0% badanych takiej pomocy udziela rodzinie i osobom
starszym. Bezinteresowną pomoc wobec zmarłych (w formie modlitwy) i bezbronnych zadeklarowało po 1,5% osób uczestniczących w badaniach. Część badanych 37,7% nie zawarło w swoich wypowiedziach informacji o tym, wobec
kogo podejmują działania bezinteresowne.
Kolejnym istotnym zagadnieniem związanym z bezinteresownością w życiu
studenta są kategorie działań podejmowanych przez badane osoby. Wyniki dotyczące tego problemu prezentuje tabela poniżej.
Kategorie działań bezinteresownych podejmowanych przez badanych studentów pedagogiki.
Studenci
Lp.
1.
2.

Kategorie działań bezinteresownych
Pomoc w rozwiązywaniu problemów;
Wolontariat,

Liczba

%N = 69

16
15

23,2
21,7

3.
Czas poświecony innym
13
18,8
4.
Rozmowa, porada
6
8,7
5.
Gesty miłości;
4
5,8
6.
Pomoc w porządkach;
3
4,3
7.
Oddawanie krwi;
1
1,4
8.
Zbieranie np. butelek, nakrętek;
1
1,4
N- oznacza liczbę badanych studentów
Uwaga. Badani studenci wymieniali więcej niż jedną odpowiedź. Ilość wskazań jednego objawu odnosi się w procentach do wszystkich badanych studentów.
Z uzyskanych w trakcie badań danych wynika, że najbardziej powszechną
formą pomocy bezinteresownej, której udziela 23,2% studentów jest pomoc w
rozwiązywaniu różnego typu problemów. Na drugim miejscu znajduje się wolontariat, w którym uczestniczy 21,7% badanych. Polega on głównie na pomocy
dzieciom i młodzieży w odrabianiu pracy domowej. Zdaniem 18,7% respondentów formą pomocy jest poświęcenie komuś czasu. Studenci w liczbie 8,7% pomagają poprze rozmowę, natomiast 5,8% wszystkich badanych odpowiedziało,
że poprzez gesty miłości. Pomocy w porządkach starszym osobom lub rodzicom
udziela 4,3%, a po 1,4% studentów oddaje krew lub uczestniczy w różnych akcjach jak np. zbieranie butelek, nakrętek.
Podsumowując można stwierdzić, że bezinteresowność występuje w życiu
studentów pedagogiki i przyjmuje różne formy. Już z samego sposobu definiowania tego pojęcia przez studentów można wywnioskować, że jest to pojęcie,
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które swym zasięgiem obejmuje wiele różnorodnych form działań. Badane osoby
bezinteresowność traktują jako wartość, konkretne działania czy też cechę. Na
podstawie ich wypowiedzi można stwierdzić, że zasadniczym celem działalności
bezinteresownej jest dobro drugiego człowieka, chęć niesienia mu pomocy, w
sytuacji, gdy tego potrzebuje.
Na podstawie uzyskanych wyników można także zauważyć, że studenci
sprowadzają bezinteresowność do działań pomocowych, które przybierają różną
postać. Pomoc ta swoim zasięgiem obejmuje różne sfery życia człowieka począwszy od sfery fizycznej poprzez sferę społeczną, psychiczną czy też duchową.
Wielość form, w jakich wyraża się bezinteresowność świadczy o jej szerokim
zasięgu. Działania te ukierunkowane są głównie na pomoc drugiemu człowiekowi, który znajduje się w potrzebie lub trudnej sytuacji życiowej. Pomocą bezinteresowną objęte są nie tylko osoby znajome, ale także spotkane przypadkowo,
znajdujące się w różnych sytuacjach, a także będące w różnym wieku.
Bezinteresowność działań jest bardzo pożądanym społecznie zjawiskiem,
dlatego też należy się troszczyć i zabiegać o to, by w młodych ludziach kształtować potrzebę niesienia pomocy innym, troski o dobro jednostek jak i całego społeczeństwa. Istotną kwestią w tym względzie jest zaangażowanie rodziców, wychowawców i nauczycieli w promowanie bezinteresowności, a także dawanie
świadectwa swoim postępowaniem.
Streszczenie
Niniejszy artykuł dotyczy problemu obecności bezinteresowności w życiu
studenta. Składa się on z dwóch części. Pierwszą z nich stanowi teoretyczne
wprowadzenie w zagadnienie działań altruistycznych, prospołecznych, w ramach
których zawiera się bezinteresowność, natomiast w drugiej części zaprezentowane zostały wyniki własnych badań empirycznych. Na początku artykułu umieszczony został krótki wstęp, następnie część teoretyczna, w której wyjaśnione zostało pojęcie altruizmu, podkreślona została rola i znaczenie procesu wychowawczego w kształtowaniu postawy prospołecznej, jak również dokonana została krótka charakterystyka postawy prospołecznej – altruistycznej. Druga część to
prezentacja wyników badań, zakończona krótkim podsumowaniem. Artykuł zawiera także bibliografię i krótkie streszczenie.
Summary
This article is about the problem of the presence of selflessness in the life of
the student. It consists of two parts. The first of these is the theoretical introduction to the issue of altruistic actions which contains a selflessness, while in the
second part of their research results have been presented empirical. At the beginning of the article placed a short introduction, then a theoretical part in which
outlined the concept of altruism, underlined the importance of the parental role
and the process has been in shaping the attitude of selfless, as well as made was a
brief description of the selfless attitude. The second part is a presentation of re-
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search results, completed a short summary. The article also includes a bibliography and summary.
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Ewelina Szarek (URz)
Poszukiwanie sensu w liryce porozbiorowej 1795-1806.
Polska, wchodząc w wiek Oświecenia, tradycję religijną ugruntowaną miała
w czasach kontrreformacji, sprowadzającą się do okazałych obrzędów
tu1.Rozczarowanie ideami epoki i związane z nimi krytyczne podsumowanie,
niosło nadzieję na zmiany. W obliczu śmierci lub innej znaczącej utraty, pojawia
się odrętwienie, szok, porażające zaskoczenie, poczucie absurdu, kolejno dochodzą depresja, rozpacz, poczucie winy, narastające pretensje, gniew. Podobnie
rzecz przenosi się na literaturę i ciążące nad nią uczucie dezorganizacji. Ostatni
rozbiór był nie tylko klęską polityczną, ale również światopoglądowym załamaniem, świadectwem powszechnie panującego pesymizmu, często nawet rozpaczy, co wyrażone zostało w reakcji pisarzy na upadek Rzeczypospolitej, przekładającej się na poezję porozbiorową lat 1795-1806.
Znaczny wpływ na ewolucję idei Oświecenia wywarły wypadki historyczne,
które podważały wiarę w możliwości „wieku świateł”. O stanie umysłu Polaków
oraz poczuciu religijności decydowała przede wszystkim utrata bytu państwowego. Początkowo bezwzględny pesymizm i poczucie braku orientacji zarówno w
sferze sacrum jak i profanum, prowadziły do prób racjonalizacji katastrofy i rozumowego ogarnięcia porzucenia przez Stwórcę.
Okres przejściowy między oświeceniem a romantyzmem, jak obserwujemy
we współczesnym literaturoznawstwie, podobnie jak w innych epokach, nie zarysowywał się gwałtownie, na rzecz łagodnego ujmowania przełomów, akceptowania podziałów. Na kryzys oświeceniowy nałożyła się katastrowa przekreślająca umocnienie granic państwowo-administracyjnych Rzeczypospolitej. Nie ulega
wątpliwości, że sytuacja, w której znalazł się naród, poniekąd zmusiła jego
członków do patrzenia na otaczającą ich rzeczywistość w nieco inny sposób2.
Nastroje oświeceniowej elity oscylowały pomiędzy apatią, prowadzącą do
odgrodzenia się od świata, uczucia osamotnienia, a chęcią ratowania ojczyzny,
próby zmierzenia się z katastrofą, choćby piórem. Pisarze, którzy próbowali nazwać i opisać uczucia związane z upadkiem państwa, borykali się z problemem
wyrażenia bezsilności połączonej z frustracją, wyalienowania i zobojętnieniem
zarzucanym nawet Stwórcy.
Wstrząs wywołany katastrofą narodu poruszył zarówno świadomość zbiorową i psychikę jednostek. Całe społeczeństwo musiało zmierzyć się z upadkiem
państwa, zagrożeniem swojego bytu, zachwianiem moralnej równowagi świata,
1

Zob. J. Tazbir, Problemy wyznaniowe, [w:] Polska XVII wieku. Państwo. Społeczeństwo. Kultura, pod red. J. Tazbira, Warszawa 1969.
2
T. Kostkiewiczowa, Słowo wstępne, [w:] „Bo insza jest rzecz zdradzić, insza dać się
złudzić”. Problem zdrady w Polsce przełomu XVIII i XIX w. Praca zbiorowa pod red. A.
Grześkowiak-Krwawicz, Warszawa 1995, s. 5.
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która zgodnie z ówczesnymi przekonaniami – została ustanowiona przez akt
boskiej kreacji i to właśnie Opatrzność miała czuwać nad dalszym losem państwa. Triumf jawnej przemocy i gwałtu skłaniał poetów do refleksji. Pojawiły się
pytania: Dlaczego Bóg dopuścił do obrócenia wniwecz zawierzonego w Nim
państwa i narodu? Dlaczego doprowadził do zguby Rzeczypospolitej? Tym samym fakt historyczny stał się rozważaniem historiozoficznym i teologicznym
dylematem3. Wśród utworów porozbiorowych odnajdujemy teksty ważne ze
względu na procesy społeczne i psychologiczne uczestniczące w rzeczywistości
porozbiorowej. Są konsekwencją i następstwem przeżywanych odczuć, próby
rozumienia obecnej sytuacji, przejawem buntu religijnego, moralnego i dziejowego. Utwory poetyckie świadczące o dezorganizacji wyrażały w dużej mierze
żałobę składającą się na psychologiczne procesy po stracie emocjonalnej, materialnej i duchowej.
Próbę syntetycznego spojrzenia na poezję porozbiorową podjął Piotr Żbikowski, który do dostrzeganych wcześniej wątków dopisuje stany duchowe i
sytuacje egzystencjalne takie między innymi jak: uczucie bólu patriotycznego,
upokarzająca bezsilność, rozpacz, śmierć jako jedyne wyjście dla polskiego patrioty, nowy typ bohatera literackiego – samotnego więźnia, nieszczęśliwego i
odciętego od ludzi i świata, dalej – zwątpienie w rozumny porządek i ład świata,
bluźniercze oskarżanie Boga o okrucieństwo wobec Polski, świętokradcze uniesienia, zachwianie wiary w opiekę Najwyższego, motyw okrutnej zemsty na ciemiężcy4.
Autorzy liryków wyrażają w swych wołaniach ogromną rozpacz opartą na
przesłankach historycznych. Samotny i nieszczęśliwy więzień, odcięty od świata
wygnaniec, tułacz poszukujący na nowo sensu swojego życia, zagubiony wędrowiec wątpiący w Opatrzność – to główne kreacje wołające o pomoc Najwyższego. Potrzeba odnalezienia sensu dziejów prowadziła do tworzenia licznych systemów historiozoficznych, odwołujących się do Absolutu, który miał tłumaczyć
istotę pozornie bezładnych faktów oraz nadawał historii prawdziwe oblicze i
ostateczną wartość. Znamiennym bywa fakt, że polski wygnaniec z racji swoich
predyspozycji duchowych nie potrafi żyć poza krajem, z góry skazany jest na
wyobcowanie i zatracenie.
Stopniowa utrata wiary w miłosierdzie Boga i pragnienie zakończenia swojego żywota, to główne uczucia dominujące w człowieku doby porozbiorowej.
Zarzuty kierowane do Stwórcy stanowią wypomnienie rozpaczy wynikającej z
powątpiewania w boskie miłosierdzie. Jednak chwilowy kryzys wiary, zatracenie
się w poszukiwaniu Sensu, nie oznacza zupełną jej utratę czy całkowite załama3

Zob. P. Żbikowski, Inspiracje religijne w poezji porozbiorowej (1793-1805), s. 241243, [w:] Motywy religijne w twórczości pisarzy polskiego oświecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej, Lublin 1995.
4
P. Żbikowski, Poezja oświeceniowo-romantycznego przełomu (1792-1830). Próba
periodyzacji, [w:] Na przełomie Oświecenia i Romantyzmu. O sytuacji w literaturze lat
1793-1830, pod red. P. Żbikowskiego, Rzeszów 1999, s. 29-31.
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nie. Stawianie pytań, dążenie wyjaśnienia istoty niewoli jest również zacieśnieniem więzi z Bogiem, choćby, jakby mogło się wydawać – poprzez duchowy
bunt:
Przywróććie honor, kraje …, a ty, Wielki BOŻE!
Jeśliś jeszcze Bogiem i jeśliś prawy,
Przyłącz się do niewinnych, bądź dla nich łaskawy!
(…) Boże! Czyż cię już sama słuszność nie pobudzi,
Uniżyć w głąb tyranów, podnieść w górę ludzi?
Wszak jeśli twoje prawdy nieomylne stoją,
Każda krzywda ludzkości wprzód krzywdą jest twoją5.
Relacja między dobrem i złem, winą i karą, przyczyną i skutkiem, które to
władają mechanizmami życia i całej historii widoczna jest również w Bardzie
polskim. Stwórca dający nadzieję niszczy zaraz darowane łaski, zsyłając srogą
karę, co w autorze liryku wywołuje niemalże pogardę. Czartoryski obwinia Najwyższego za przebieg historii, którym kierował Bóg, doświadczając Polaków i
ich ojczyznę utratą państwowości:
Losie, okrutny Losie i niezrozumiały!
Dawco ty ślepy zawsze i szczęścia i chwały,
Kiedyż to nasze klęski wybiorą twe groty,
Zażarty na nas dawno? Tylko co uploty
Zacznie wić swe Nadzieja, twoja zaraz burza
Spadnie i w głębsze coraz przepaści zanurza.
(…) Gardzę ślepą srogością twojego igrzyska,
Która zbrodni pomaga, a cnotę przyciska.
Samiśmy winni naszego powodzenia,
Klęski zaś wymusiły twej złości zrządzenia6.
W poemacie Czartoryskiego Los nie jest traktowany wymiennie z pojęciami
takimi jak fortuna, przeznaczenie czy przypadek. Funkcjonuje jako substytut
samego Stwórcy, który istnieje i sprawuje rządy jako siła transcendentna. Narrator monologu zarzuca Najwyższemu ślepe działanie, uporczywe trwanie w srogości i okrucieństwie dla narodu polskiego. Jest to profanacja Boga, świętokradcza deformacja Opatrzności. Utożsamiając Boga z Losem, co pozwala zneutralizować bezwzględność oskarżeń wytoczonych Stwórcy, widoczna jest krótkowzroczność interwencji w sprawy całego narodu, a tym samym jednostki. Owo

5

Polak do rodaków 20 kwietnia 1794, [w:] Między rozpaczą a nadzieją, dz. cyt., s. 55.
A. Czartoryski, Bard polski pisany przez… roku 1795, a przez siostrę jego, Marię z
Czartoryskich, księżnę Wirtemberską, w Świątyni Pamięci złożony roku 1803, [w:] M.
Nalepa, Między rozpaczą a nadzieją, dz. cyt., s. 108-109.
6
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bluźniercze uniesienie, zwątpienie religijne potwierdzają skargi Dziewicy w dalszej części utworu:
O, na twoje stworzenia miłosierny Boże!
Cóż tu ciebie uczynić tak okrutnym może?
Jam ciebie tak gorąco, tak szczerze prosiła,
Czyż tobie co ta ziemia w świecie przewiniła?
Jedno dla niej skinienie czyż tobie wadziło?
Jednym jedynie wdzięk jej, szczęście by ożyło.
Ty wolałeś wysłuchać krwawożerców prośby,
Ziścić srogie układy i nieludzie groźby7.
Stwórca, który gotów jest władać dziejami narodów i uszczęśliwiać je jednym skinieniem, postąpił z Polakami okrutnie. Mimo ich oddania, zawierzenia i
niewinności, mimo szczerych modłów, pozwolił by doszło do upadku państwa,
do rozbiorów Rzeczypospolitej. Dziewica, która utraciła ukochanego, co ważne,
obwinia Boga nie o własne nieszczęście, ale o okrucieństwa i niesprawiedliwości, jakie spadły na cały naród. Patriotyczny ból i głęboka rozpacz sięgają najgłębszych pokładów życia wewnętrznego, a mianowicie sfery sacrum. Głęboka
udręka, gorycz i duchowa depresja w pogłębiających się odczuciach bezsilności
opisuje całą sytuację zbiorową nie tylko jednostki, której przedstawicielem jest
Młodzieniec, ale całego społeczeństwa. Józef Kallenbach podkreśla, że w Bardzie polskim obecne są uczucia takie jak żal wobec Stwórcy, uznanie upadku
Rzeczypospolitej za historyczną niesprawiedliwość, a nawet dostrzega ponadnarodowy sens cierpienia Polaków8. Kontrowersyjne fragmenty zdają się być świadectwem odwrócenia się od Boga, załamaniem wiary. Jednak pamiętać należy,
że duchowa stagnacja, bunt, powątpiewanie są ciągle szukaniem Stwórcy, próbą
schronienia się w Jego ramionach i usprawiedliwieniem krzywdy, jakiej doznał
naród polski.
Klęska państwa stanowi jeden z najbardziej wyrazistych aspektów historycznych w dziejach kraju. Nie chodzi tutaj jedynie o sam fakt zaistniałego wydarzenia, lecz o granicę sięgającą dalej, bardziej subtelną, przebiegającą przez splot
uwarunkowań psychicznych, niosących odzwierciedlenie w ówczesnych biografiach, jak i w utworach. Próba ucieczki przed cierpieniem, szukanie rozwiązań z
tej tragicznej sytuacji, to skłonności usprawiedliwiające człowieka w obliczu
tragedii.
Cennym dokumentem, a zarazem świadectwem oddającym konsekwencje
porażenia rozbiorami i upadkiem państwa, są wiersze powstałe bezpośrednio po
rozbiorach. Oddają one zachowania i stany psychiki Polaków, jak i zmiany men7

Tamże, s. 26.
J. Kallenbach, Wstęp [do:] Bard polski 1795, wydał i wstępem poprzedził J. Kallenbach, Brody 1912, s. 13-16.
8
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talno-obyczajowe. Wyjaśniające i oceniające świat oraz człowieczeństwo, odwołują się w dużej mierze do pesymizmu religijnego, wynikającego z chwil zwątpienia w Najwyższego. Będące pamiętnikiem cierpień obywatelskich i duchowych, odzwierciedlają dramatyczny proces żałobnej melancholii. W konsekwencji tych odczuć człowiek wpada w emocjonalny i myślowy chaos, wydziedzicza
to co ważne z najwyższych zasad i sensów, zatracając przy tym sens:
Jeśli nas dłużej będą klęski biły,
Znać, że już nie dbasz o lud, niegdyś miły,
Strać nas od razu […]9
Widoczny i jakże popularny tragizm przełomu wieków, zdaje się zdefiniować jako nieuchronność zła, klęski, porażki również duchowej. Katastrofa, której
nikt nie może zapobiec, która dotyka jednostkę lub zbiorowość, staje się przyczyną nieszczęść i cierpień, powodując uczucie niezasłużonej krzywdy, a nawet
chęci śmierci. Zarzuty wobec Boga skłaniają się ku utwierdzeniu w przekonaniu,
że owszem, Stwórca odwrócił się od zawierzonego w Nim narodu, jednakowoż
mógłby zdobyć się na akt łaski, pozbawiając życia ludności egzystującej pod
uciskiem wroga.
Tragizm polskiego narodu miał te same determinanty, co tragizm poszczególnych przedstawicieli poezji porozbiorowej. O ile rozpacz zbiorowości wyraża
się poprzez cały system uwarunkowań, o tyle jednostkowe oblicze objawia się w
sferze emocji, psychiki i doznań religijnych. Efektem zniewolenia na gruncie
administracyjnym i duchowym, dążeń do wyeliminowania polskości, było zachwianie wiary w słuszność i zasadność własnej egzystencji. Podobne pragnienie
śmierci odnajdujemy w Elegii II u Kołłątaja, który to wątpiąc w swój żywot, traci
wiarę w słuszność zamiarów boskich, utrzymujących go jeszcze przy życiu, mówiąc:
Życie także rzetelnym jest śmierci obrazem,
Wlecze się bez wolności, bez nadziei razem,
Pogrzebany w tych więzach, ledwie wiem że żyję,
W ciągłych boleściach resztę czucia mego kryję10.
Ksiądz podkanclerzy powtarza to pragnienie także w innym miejscu, dostrzegając zasięg zniewolenia, a utrata szansy na zakończenie żywota postrzegana została jako kara. Zwątpienie, rozpacz i marazm, duchowa rozterka, zdają się
być próbą pogodzenia się z losem, jak również wyrazem załamania się formy
życie religijnego. Pogłębiająca się ciągle depresja duchowa i towarzyszące temu
9

Hymn do Boga w teraźniejszych okolicznościach kraju, [w:] M. Nalepa, Rozpacz i
próby jej przezwyciężenia, dz. cyt., s. 64.
10
H. Kołłątaj, Elegia II. Na dzień 19 grudnia 1795, [w:] P. Żbikowski, Poezje więzienne Hugona Kołłątaja: studia i teksty, Wrocław 1993, s. 128.
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gwałtowne emocje i silne wewnętrzne wzburzenia, chwile rozpaczy i wybuchy
nienawiści, dają wyraz także w pragnieniu śmierci, braku zgody na taką dolę,
której sprawcą zdaje się być Bóg:
Ja umrzeć chciałem, tyran, co się na mnie srożył,
Żyć kazał, koniec tylko wolności położył11.
Pragnienie śmierci wyrażone w powyższych fragmentach zdaje się być szukaniem otuchy i ukojenia w Bogu. Załamanie i niechęć życia u Kołłątaja świadczą o oczekiwaniu na iskrę nadziei na polepszenie losu kraju i całego narodu.
Najmniejszy znak od Boga, umocnienie wiary dodadzą chęci życia, objawiającej
się choćby w ciągłych modlitwach kierowanych do Stwórcy. Nie sposób usprawiedliwiać chęci dokonania żywota, jednak należy pamiętać, że ów kryzys po
części wydaje się uzasadniony ówczesną sytuacją Polaków, będących pod władzą
ciemiężcy. Szukanie Sensu i drogi, jak dalej żyć w tak trudnej sytuacji historyczno-ideowej naturalnie kieruje do Stwórcy i dialogu z Nim, niekiedy może nawet
w formie buntu. Jednak ani razu nie padają słowa świadczące o wyrzeczeniu się
Najwyższego, obwinianiu Go za obecne losy dziejów.
Stan religijności Polaków na przełomie wieków miał ideowe podłoże zasygnalizowane przez zmiany administracyjne i świadomościowe dokonane w 1795
roku. Zanegowanie i upadek wartości klasycznych, takich jak porządek i ład,
sprawia, że do głosu dochodzi zachwianie wiary w słuszność i w sprawiedliwość
wyroków Opatrzności. Bluźnierstwa i złorzeczenia wpasowują się w kryzys wiary w dobie porozbiorowej. Jan Paweł Woronicz, według którego religia miała
być gwarantem utrzymania porządku społecznego, w chwili zwątpienia, w usta
przechodnia wkłada słowa powątpiewania w boski porządek świata:
Pamięć naszą uczciwą, głośną wpoprzek świata,
Jak skorupą garncarską, o kamień stłuczoną,
Pogwizdując wędrowiec depcze i pomiata,
A patrząc na bram naszych postać okopconą,
Potrząsa głową i pyta zdumiany:
„I gdzież ich teraz ów Bóg zawołany?...”12
Nurzanie się w skrajnych uczuciach zapowiadających śmierć, różnego rodzaju formy złorzeczenia Bogu były zjawiskami stosunkowo częstymi w poezji porozbiorowej, dającej upust religijnemu zwątpieniu. W pierwszych utworach lat
porozbiorowych autora Świątyni Sybilli, widoczny jest prowidencjalistyczny
11

H. Kołłątaj, Uwagi nade mną samym i nad moim uwięzieniem, [w:] P. Żbikowski,
Poezje więzienne Hugona Kołłątaja, dz. cyt., s. 158.
12
J. P. Woronicz, Hymn do Boga. O dobrodziejstwach Opatrzności Narodowi polskiemu wyświadczonych po upadku Polski, [w:] Dzieła poetyczne wierszem i prozą, Lipsk
1853, t. 2, s. 10.
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schemat dziejów ludzkości, w którym każde wydarzenie podyktowane jest
wszechmocną wolą Stwórcy. Wyrażając swą bezsilność daje upust uczuciom
pustki, bezradności. Sięgając do tradycji historiozofii katolickiej, sens upadku
Rzeczypospolitej widział w zamiarach Najwyższego:
Nie traf ślepy, nie kolej narodami władnie:
W Twoich się ręku rodzą i czasy, i losy.
Więc gdy nie możesz karać bez przyczyny,
Los nasz być musi płodem własnej winy13.
Poeta uważał, że cierpienia Polaków przewyższyły już popełnione przez nich
grzechy i przewinienia z przeszłości, a wszechmocny i dobry Bóg wynagrodzi im
krzywdy. W przejmujący sposób wyrażał się w swoich utworach o przeżyciach,
jakie spadły na obywateli Rzeczypospolitej. Woronicz, kontynuując wypełniającą go bezradność i rozpacz, w innym liryku twierdzi, jakoby Stwórca zapomniał
o oddanym mu dotąd narodzie, pozostawiając go na pastwę losu w tak trudnych
dla niego chwilach. Wydźwięk optymistyczny przezwycięża rozpacz i wątpienie
w gwarancję zwycięstwa sprawiedliwości, racjonalną wolę Opatrzności:
Gdzież się teraz podziejem, sieroty zbłąkane,
Jak pszczoły bez macierzy z ula rozsypane?
Bez znaczenia, jestestwa, języka, nazwiska,
przestrojeni w szyderski kubrak pośmiewiska?
Nowych panów pomiotło, knechty, posługacze,
Wzgardzeni w kraju własnym, a w obcych tułacze!
Któraż mnie, ziemio, przyjmiesz, błędnego wędrowca
I nadasz słodkie imię syna i krajowca?
Próżno mnie każda zwodzisz tą nadzieją płochą:
Ja ci będę pasierbem, ty dla mnie macochą!
Osadź mnie między twoich satrapów orszakiem,
Co po wszystkim, gdy więcej nie będę Polakiem?!14
Mając świadomość wspaniałej przeszłości ojczyzny, poeta dostrzegał również opiekę, jaką otaczał Polaków Bóg. Nieszczęścia zakończone katastrofą rozbiorów, w przekonaniu autora Zjawienia Emilki, były jakby wynikiem gniewu
Najwyższego, Jego zaniedbaniem oddanego mu narodu.

13

Tamże.
J. P. Woronicz, Świątynia Sybilli, [w:] M. Nalepa, Między rozpaczą a nadzieją, dz.
cyt., s. 346.
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Zwątpienie w słuszność swojej egzystencji, której podstawowym objawem
jest utrata nadziei na rychłe zakończenie życia w obliczu tragicznej historii,
umiejscawia Boga wśród wyliczeń najgorszych z doświadczonych okoliczności,
sugerując iż mógł On odwrócić się od wiernego narodu i zbratać się z zaborcą:
Wszystko – nadzieja, szczęście i Bóg za tyranem,
Łzy ludzi, jęki, wrzawa, błysk szczęk i żelaza […]
Cóż mogłyśmy żądać?
Śmierci, i na śmierć tylko jak na szczęście pooglądać.
Lecz i ten wyrok cofnion…15.
Śmierć czy niewola już nie tyle nie są świadomym wyborem człowieka, co w
duchowym załamaniu, zdają się być łaską bożą, lub nawet i karą, gdyż w obliczu
upokorzenia Stwórca, odwracając się od wiernego Mu ludu, pozwala na drwiny
zaborcy, a sam Polak nie jest w stanie zdecydować o swym własnym losie. W
świecie nie tylko wspomnianego wcześniej Barda, ale również w pozostałych,
licznych lirykach doby porozbiorowej, nie ma Dobra, ani dobrego Boga. Jego
dobrać, która dotąd wynikała z Jego natury, została skażona okrucieństwem okazanym polskiemu narodowi. Zszargany naród polski nie może liczyć na pomoc
Najwyższego, ani choćby na wysłuchanie kierowanych żalów i skarg, gdyż obywają się one bez reakcji, echa, zdają się być kierowane w próżnię. Takie wrażenie odnosimy podczas pierwszej lektury wybranych fragmentów. Jednak znamienna bywa forma dialogu z Bogiem, zwracanie się do Niego w tak trudnej
sytuacji dziejowej. Niekiedy bluźniercze – jakby mogły się wydawać – uniesienia, świadczą jedynie o głębokiej depresji po utracie państwowości. Odczucia
buntu i gniewu zdają się być zasadne w tak trudnej sytuacji społecznopolitycznej. Bóg jednak wciąż pozostaje na pierwszym miejscu w sercach Polaków. Sam fakt dialogu czy monologu z Nim świadczy o potrzebie religijności,
zawierzenia Bogu i zaufaniu Mu w Jego decyzjach.
Uwolnienia od pasma nieszczęść zapragnie też anonimowy autor. Nazywając
niebo głuchym, powątpiewając w to, że jego modlitwa zostanie wysłuchana,
błagalnie jednak wznosi jeszcze swe wołania o odebranie mu życia. Nie sposób
egzystować dalej w obliczu tak tragicznego splotu dziejów. W bluźnierczym
akcie desperacji przypisuje sobie boską władzę nadawania i odbierania życia,
skoro Ten, który nad tym już nie panuje, zaniedbał swój naród. Jest to kolejny
przykład monologu skierowanego do Boga, jako próba szukania odpowiedzi na
sens życia, w kontrowersyjny sposób, używając dosadnych słów, polemizując
jakby z Najwyższym:
Dość tych nieszczęść- już więcej człek ich znieść nie zdoła,
Śmierć, śmierć wszystko niech kończy, przyrodzenia woła.
15
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Cyt. Za: M. Nalepa, Rozpacz i próby jej przezwyciężenia, dz. cyt., s. 67-68.

Gdzież śmierci szukać będę? – i ta się już kryje,
Wszystko dla mnie nieszczęściem, wszystko dla mnie żyje.
Umrzeć chcę, żyć nie mogę – w tej smutnej kolei
Nie masz potrzeby życia, gdzie nie masz nadziei.
Bogowie! Was ród ludzki za dar życia chwali,
Ja was proszę, byście go nazad odebrali.
Głuche niebo, nie słyszy tych jęków – więc tedy
Ja bogiem moim będę, zrobię kres mojej biedy.
Ręko! Nikczemna ręko, której dotąd siła
Ledwie mi pierwszych potrzeb życia dostarczyła.
Tego mi męstwa trzeba, weź to krwi narzędzie,
Jedno jego użycie zgonem moim będzie.
Nie, nie boli ta rana, którą wyrwę duszę,
Obrońcą moim jestem, gdy katem być muszę.
Umieram – już śmiertelną ćmią się oczy marą,
Śmierć dla mnie dziś jest łaską, złym niech będzie karą16.
Odrzucenie idei przymierza narodu polskiego z Bogiem prowadziła jakby do
zanegowania wykładni dziejów oraz samego Najwyższego. W Trenach na upadek Polski również dostrzegamy sytuację, gdzie porządek świata stanowiony jest
na cierpieniach milionów oraz tyrańskiego zwycięstwa, a podobnie jak we
wspomnianym Bardzie polskim, odpowiedzialnością za te czyny zostaje obwiniony ślepy Los17. Morelowskiego zachwianie wiary widoczne jest również w
dalszej części Trenów, kiedy to odważnie zwracając się do Stwórcy, zarzuca mu
niesprawiedliwość, niesłuszne odwrócenie się od Polaków, podejmując próbę
dialogu z Bogiem, dając upust swoim emocjom i tym samym wyrażając potrzebę
bliskości Njawyższego:
O Boże! Czyliż Moskal, ów odwieczny zbrodzień
Bardziej twojej jest łaski niźli Polak godzien?
A Niemiec, co by dzisiaj już w zawoju chodził,
By go Polak z pogańskich rąk nie oswobodził?18
Pesymizm płynący z tych słów jawnie oskarża Najwyższego o zawarcie
przymierza z wrogiem. Autor poezji napisanych w roku ostatniego rozbioru Polski nie kryje swej rozpaczy i goryczy wynikających z zaistniałego faktu historycznego, o który obwinia Stwórcę.
16

Rozpacz (z pism bezimiennego), [w:] M. Nalepa, Między rozpaczą a nadzieją, dz.
cyt., s. 62.
17
P. Żbikowski, W pierwszych latach narodowej niewoli. Schyłek polskiego oświecenia i zwiastuny romantyzmu. Wrocław 2007, s. 59.
18
J. Morelowski, Tren XIII. Sen, [w:] M. Nalepa, Między rozpaczą a nadzieją, dz. cyt.,
s. 245-246.
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Skrajne uczucia zapowiadające różnego rodzaju formy „złorzeczeń” Bogu
były przypadkami częstymi. Dodać należy, że zaistniały one w momencie zanegowania wartości klasycznych, takich jak ład, porządek, sprawiedliwość i nieustająca Opatrzność, słuszne zawierzenie w sprawiedliwe wyroki Najwyższego.
Oskarżanie o niesłuszność przebiegu historii, a także obarczenie winą zaborców
o pesymizm religijny, potwierdza Adam Jerzy Czartoryski:
O męko! O rozpaczy!... cóż mi się zostaje?
Potwori sroga! Klęs wszystkich przyczyna,
Tyś je zasłała na niewinne kraje;
Że chciały nieszczęścia, to u ciebie wina.
Na toż tyle pobożnie przeżyłem,
Byś w końcu życia, o potworo sroga!
Przyczyną była, że nawet zwątpiłem
O rządzie prawej Opatrzności Boga!...19
Poszukiwanie przyczyny kryzysu wiary w sytuacji utraty kraju zdaje się być
oczywiste. Winą za swe zwątpienie autor Barda polskiego obarcza Katarzynę II.
Do niechrześcijańskich zachowań dopisać należy także wszelkie złorzeczenia
(aczkolwiek zrozumiałe). Nadzieja, że wszelkie zło, jakie zaborcy wyrządzali
Rzeczypospolitej i narodowi, powróci do nich po stokroć, zostaje wyrażona również przez księcia Czartoryskiego:
Drżyjcie, narzędzia zbrodni! Gdzie waszej wściekłości
Jest tryumf, tam mór srogi zapali wnętrzności!
Wam także się litością Bóg nie zmiękczy żadną!
Na gruzach, gdzie najsroższe jędze pustoszały,
Ich ciała, piekieł pastwą pożarte, zapadną
I pokażą się straszne potomków mogiły20.
Wyuzdana złość, nienawiść do tyrana i odczucia, jakoby Boga już nie było,
świadomość tego, że za winę musi zostać poniesiona kara, poczytywane zostały
jako kolejny przejaw buntu wobec Stwórcy, zwątpienia w miłosierdzie religijne i
konieczność przebaczenia wrogowi.
Poeci dziejowi dręczeni obrazami „złego Boga” dawali upust swym wizjom i
uczuciom w lirykach. Podobnie u przywoływanego już Hugona Kołłątaja wątpliwości sugerują zagubienie „ja” lirycznego:
19

A. Czartoryski, Bard polski pisany przez… roku 1795, a przez siostrę jego, Marię z
Czartoryskich, księżnę Wirtemberską, w Świątyni Pamięci złożony roku 1803, [w:] M.
Nalepa,Między rozpaczą a nadzieją, dz. cyt., s. 111-112.
20
A. Czartoryski, Do Katarzyny II (urywek), [w:] M. Nalepa, Między rozpaczą a nadzieją, dz. cyt., s. 112.
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Czemuż mię opuściłeś, Boże sprawiedliwy?
Spojrzyj, jak utrapienia wyższe nad me błędy,
Uciskają bez ulgi byt mój nieszczęśliwy!
Znikąd pomocy, zemsta czuwa na mnie wszędy!21
Zagrażający oświeceniowemu porządkowi świata obraz „złego Boga”, wizji
świata, gdzie nie dopuszczano przypadku, niezawinionego zła, cierpienia pozbawionego transcendencji, emanuje w poglądzie religijnym doby porozbiorowej.
Kierowane skargi wyzwalają odruchy zniecierpliwienia, rozgoryczenia, braku
zgody na zaistniały moralny porządek świata. Nie wypowiada się co prawda w
imieniu milionów, pomijając formę podmiotu zbiorowego, lecz wyłącznie w
swoim własnym. Ksiądz podkanclerzy nie może zrozumieć słuszności zaistniałych dziejów, a nawet wyraża wahanie w przeświadczenie o prowidencjalnym
uczestnictwie Boga w losach ludzkich. Próba pogodzenia się z obecną sytuacją
zdaje się niemożliwa. Poczucie opuszczenia i osamotnienia w fali wielkiego ucisku są na tyle ogromne, że można je nazwać uczuciami dominującymi w ówczesnych odczuciach religijnych. Pytanie o istotę i istnienie Najwyższego pojawia
się na tyle często, by zadawane regularnie, stało się niemalże głównym problemem stanu religii porozbiorowej. Domniemany bunt jako istota poezji lat 17951806 świadczy o potrzebie kontaktu z Bogiem, a nie jakby mogło się wydawać o
odwróceniu się od Niego.
Wiara w Opatrzność oparta na pokorze i bezgranicznym zaufaniu została na
pozór zachwiana. Nadzieja na lepsze jutro powoli zaczęła się wypalać, jednak nie
było to świadectwem zapomnienia o Bogu. Niesłuszne oddalanie się od Jego,
obwinianie Go za nieszczęścia, które dotknęły Polaków, stały się świadectwem
na umocnienie wiary. Polemika ze Stwórcą dała wyraz jeszcze głębszemu trwaniu w wierze. Skomplikowane przemiany myśli oświeceniowej w nowej, porozbiorowej rzeczywistości dotyczyło nie tylko zmian społeczno-politycznych, lecz
także zwróceniu się ku konserwatyzmowi w sferze sacrum. Potrzeba wytłumaczenia zaistniałego przebiegu historii opierała się w znaczniej mierze o zaufanie
Stwórcy, próbie tłumaczenia dziejów jako pokuty za grzechy, jednak nie na tym
koniec.
Zaznaczyć jeszcze należy, że wszelkie niekiedy formułowane perfidnie i z
premedytacją, zwątpienia w istotę Boga, złorzeczenia dla wroga, nie można
uznać za załamanie wiary czy jej utratę w ogóle. Świadczą one jedynie o wątpliwościach duchowych, zminimalizowaniu kontaktu z Najwyższym, próbie wyjaśnienia obecnej sytuacji historycznej i poszukiwania przyczyny, wyjaśnieniu
biegu dziejowego. Zachwiania ufności religijnej wydają się być naturalnym źródłem cierpień człowieka po stracie ojczyzny. Pesymizm religijny zdaje się być
motywacją do odnalezienia nowej drogi do Stwórcy, poszukiwania Go nawet w
21

H. Kołłątaj, Hymn I, [w:] P. Żbikowski, Poezje więzienne Hugona Kołłątaja, dz.
cyt., Wrocław 1993, s. 145.
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obliczu rozbiorów. Próby przemilczenia niesprawiedliwych działań Boga kończyły się niekiedy fiaskiem. Księża czy osoby świeckie swojemu zagubieniu i
osamotnieniu dawały wyraz w złości wobec Najwyższego, zarzucaniu mu niesprawiedliwości, a nawet satysfakcji czerpanej z klęski oddanego Mu narodu.
Rozum przestawał być wystarczającym fundamentem światopoglądu oświeceniowego. Ujawniając swe zdolności destrukcyjne, stawał się pozbawiony autorytetu na rzecz ucieczki do religii, będącej podstawą wszelkiej kultury i porządku
cywilizacyjnego. Kolejne lata dobry porozbiorowej niosły propagowanie zasad
opartych na sojuszu „ołtarza i tronu”22.
Wspomniane wątpliwości formułowane były z perspektywy religijnej w modlitwach, apostrofach do Boga, często w pełni świadomości bluźnierstwa. Nie są
one dowodem stałego załamania wiary, jedynie świadczą o „rozluźnieniu” religijnym w związku z zaistniałą sytuacją polityczną. Zamierał oświeceniowy radykalizm, nastąpił zwrot ku tradycji i religii. Zanikał oświeceniowy krytycyzm i
niezależność wobec autorytetów, jednak wciąż w duchu pesymizmu politycznego. Zbliżała się nowa epoka23. Wiara w Najwyższego nie doznała kryzysu w
pełnym tego słowa znaczeniu, a Bóg ciągle pozostawał Prawdą i Gwarantem
Sensu.
Streszczenie
Tekst stanowi próbę omówienia wybranych liryków doby porozbiorowej. Mogących świadczyć o zachwianiu wiary w Boga. Ostatni rozbiór był nie tylko klęską
polityczną, ale również światopoglądowym załamaniem, świadectwem powszechnie panującego pesymizmu, często nawet rozpaczy, co wyrażone zostało w reakcji
pisarzy na upadek Rzeczypospolitej, przekładającej się na poezję porozbiorową lat
1795-1806. Zachwiania ufności religijnej wydają się być naturalnym źródłem cierpień człowieka po stracie ojczyzny. Próby przemilczenia niesprawiedliwych działań Boga kończyły się niekiedy fiaskiem. Rozum przestawał być wystarczającym
fundamentem światopoglądu oświeceniowego. Ujawniając swe zdolności destrukcyjne, stawał się pozbawiony autorytetu na rzecz ucieczki do religii, będącej podstawą wszelkiej kultury i porządku cywilizacyjnego. Pesymizm religijny zdawał
się być jedyną drogą do zacieśnienia relacji ze Stwórcą i bynajmniej nie świadczyło to o kryzysie, lecz o trwaniu w Prawdzie.
Summary
The following paper is an attempt to discuss some of the lyrics of the partition period age, which signify the retaining of the belief in God. The last partition
was not only a political failure but also a breakdown of outlook and an evidence
of common pessimism and despair, which was reflected in the reaction of writers
22

T. Kizwalter, Kryzys Oświecenia a początki konserwatyzmu polskiego, Warszawa
1987, s. 113.
23
T. Kizwalter, Ludzie i idee Oświecenia w Polsce porozbiorowej, dz. cyt., s. 165-170.
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to the fall of the Republic of Poland presented in their poetry created in 17971806. The shaking of trust in God seems to be a natural source of suffering after
losing the country. The attempts at passing over the unfair actions of God very
often turned into a fiasco. Mind occurred not to be sufficient basis of Enlightenment outlook on life. Its destructive abilities made it impossible to seek the authority in religion, which was a basis for culture and order of civilization. Religious pessimism seemed to be the only way of strengthening the relation with
God and it signified by no means a crisis, but sticking to the Truth.
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Natalia Radecka-Kitowska (UG)
Niepełnosprawny dobrym pracownikiem – prawda czy fałsz?
W procesie socjalizacji każdy człowiek zostaje przygotowany do pełnienia
określonych ról w społeczeństwie. Rola według S. Miki jest to „układ względnie
stałych i spójnych zachowań oraz postaw społecznie określanych i oczekiwanych
przez daną grupę społeczną od osoby zajmującej daną pozycje społeczną. Z każdej
z ról związane są też określone obowiązki i przywileje. Każda ma też określony
zakres wyznaczonych przepisami zachowań, będących elementami roli”1. Każdemu z nas przypisana jest pewna rola - córki bądź syna, ucznia, studenta, potem
małżonka, rodzica i pracownika. Każda z tych ról jest ściśle skategoryzowana.
Charakteryzują ją określone schematy zachowań, kompetencje oraz przywileje.
Rola pracownika w dobie panującego bezrobocia jest bardzo istotna. Poziom
trudności podjęcia pracy jest wysoki. „Oferty pracy z założenia są skierowane do
wszystkich poszukujących pracy, jawnie nie dyskryminują nikogo, w rzeczywistości jednak pracodawcy nie dają równych szans wszystkim kandydatom. Posiadają „niewidzialne” selekcyjne sito, przez którym trudno się niektórym przecisnąć”2. Pracodawcy przy wyborze najodpowiedniejszej kandydatury biorą pod
uwagę zarówno kompetencje pracownika, jak i jego wizerunek.
Kompetencje są to „cechy, od których zależy możliwość osiągnięcia wysokiej lub bardzo wysokiej wydajności pracy”3 W ich składzie jest nie tylko wiedza, umiejętności, czy doświadczenia, ale również zasady, jakim osoba się kieruje, jej styl działania i osobowość. Ważne są również zainteresowania, zdrowie i
wszystkie inne cechy, dzięki którymi w zadowalający sposób pracownik pełni
swoją rolę i wykonuje powierzone mu zadania. Pracodawca w trakcie rekrutacji
odkrywa te cechy i w zależności, czy odpowiadają jego modelowi pracownika,
przyjmuje go do pracy, bądź nie. Tworzenie tego modelu zawsze przebiega tak
samo. Najpierw rekruterzy dokonują analizy stanowiska pracy, wyznaczają
główne obowiązki wykonywane na nich, zakres działania oraz minimalne wyniki
pracy. Następnie na podstawie tej wstępnej analizy ustalają umiejętności, kwalifikacje oraz wiedzę potrzebną do wykonywania danych czynności. Na tym etapie
ważne są również dla nich cechy osobowościowe oraz inne właściwości osoby
poszukiwanej na dane stanowisko. Idealny pracownik na podstawie przeglądu
ofert dostępnych w Internecie jest osobą „dyspozycyjną, elastyczną, energiczną,
lojalną, solidną, kreatywną i wytrwałą”4. Do tych cech należy dodać multizadaniować dzięki któremu pracodawca zatrudnia jedną osobę mogącą wykonywać
1

S. Mika, Wstęp do psychologii społecznej, Warszawa 1972, s. 238.
M. Kieżun, Kompetencje pracownika [w:] Pracownik z niepełnosprawnością, pod
red. E. Rutkowiak, Lublin 2007, s. 136.
3
Tamże, s. 137.
4
http://praca.gratka.pl/poradnik/art/idealny-pracownik-7759.html z dnia 13.02.2014.
2
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kilka zawodów jednocześnie. Bardziej cenieni są kandydaci z wszechstronnym
wykształceniem i doświadczeniem. Firmy rekrutacyjne „obecnie mają o 15 proc.
więcej zleceń na znalezienie specjalistów łączących dwie funkcje w ramach jednego etatu niż rok temu”5. Dzięki takiemu rozwiązaniu pracodawca może zaoszczędzić. „Jeżeli firmy przekonają się, że jeden człowiek może robić za dwóch
czy trzech, to potem nie będą chciały wydawać pieniędzy na odciążenie go i zatrudnianie nowych pracowników”6. Co gorsze w przyszłości będzie szukał jedynie pracowników po trafiających wykonywać kilka zadań jednocześnie.
Spełnienie wymagań prezentowanych przez model, gwarantuje efektywność
zawodową nowo zatrudnionych pracowników. „Z reguły dzieje się tak, że kandydaci na stanowisko pracy są sprawdzeni pod kątem posiadania kompetencji z
profilu. Odrzuceni zostają ci, którzy nie spełniają elementarnych wymagań stanowiska”7 Ten przykry proceder jest stosowany nagminnie wśród kandydatów z
niepełnosprawnością. Ci często tzw. fałszywie słabi kandydaci byliby dobrymi
pracownikowi, gdyby dano im szanse. Nie dano, ponieważ odbiegają od modelu.
Potwierdza to praktyka jednego z psychologów Agencji Zatrudnienia dla Osób
Niepełnosprawnych8, który zapewnia o równie wysokich kompetencjach zawodowych niepełnosprawnych, co pełnosprawnych kandydatów.
Jeśli osoby niepełnosprawne posiadują tak same dobre, a może i nawet lepsze kompetencje, dlaczego w takim wypadku nie przechodzą przez „sito” rekrutacji? A jeśli nawet uda im się tego dokonać to, dlaczego muszą pokazać, że posiadają o wiele lepsze kompetencje niż ich pełnosprawni konkurenci? „Osoby
niepełnosprawne muszą wykazać się na rynku pracy znacznie większymi kompetencjami pracowniczymi niż osoby pełnosprawne. Oprócz trudności, które dotyczą osób sprawnych poszukujących pracy, muszą pokonać inne trudności, aby
uzyskać zatrudnienie, między innymi niechęć pracodawców”9. S. Kowalik10
uważa, że ta niechęć ze strony pracodawców spowodowana jest brakiem dojrzałości wewnętrznej do zaakceptowania inności. Faktem jest, że część zawodów
jest nieosiągalna dla osób niepełnosprawnych. Pilot nie może być osobą niewidomą, czy też nauczycielem języka polskiego nie może być osoba upośledzona
umysłowo w stopniu znacznym. Jednak część zawodów mimo braku przeciwwskazań jest niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Przyczyną niestety jest
omawiana przez L. Marszałek marginalizacja niepełnosprawnych na rynku pracy.
„Wiele z tych utrudnień ma swoje źródła w traktowaniu tych osób jako margine5

http://forsal.pl/artykuly/653675,portret_idealnego_pracownika_kogo_szukaja_dzis_fi
rmy.html z dnia 13.02.2014.
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.html z dnia 13.02.2014.
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Tamże M. Kieżun, s.142.
8
http://www.praca.ffm.pl/ z dnia 8.01.2014.
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Tamże, M. Kieżun, s. 149.
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S. Kowalik, Psychologia rehabilitacji, Warszawa 2007, s. 80-92.
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su społeczeństwa i stworzenia im możliwości życia i funkcjonowania jedynie w
wydzielonych fizycznie i architektonicznie strefach, obejmujących głównie instytucje opieki zdrowotnej i społecznej oraz szkolnictwa specjalnego. Zarówno same osoby niepełnosprawne, jak również zajmujący się tą problematyką badacze
podkreślają, iż przyczyną dotykających ludzi niepełnosprawnych utrudnień i
ograniczeń jest nie sam fakt fizycznego uszkodzenia, lecz reakcja otoczenia społecznego na niepełnosprawność”11. Ludzie traktują osoby niepełnosprawne tak
jak podpowiada im rozum. On z kolei, aby ułatwić sobie podejmowanie decyzji
konstruuje schematy myślowe ze wszystkich dostępnych mu informacji. Często
zasłyszanych, niekompletnych i nieprawdziwych.
Stereotypy, bo o nich tu mowa, według J. Strelau są to „schematy kategorialne, których podstawową własnością jest nadmierne uproszczenie, nasycenie wartościami, nadgorliwość, czyli ukryte przekonanie o bezwyjątkowym podobieństwie wszystkich reprezentantów grupy i niewielka podatność na zmiany” 12. Wyróżniamy dwie perspektywy postrzegania stereotypu. Z jednej funkcjonują w
umysłach poszczególnych jednostek, z drugiej są integralną częścią struktury
społecznej. Schematy te powstają na skutek niewiedzy o danym zjawisku. Sama
specyfika działania stereotypu polega na tym według E. Arsonsona13, że w trakcie kontaktów z osobą, o której praktycznie nic pewnego nie wiemy, przywołujemy w myśli zbiór specyficznych danych, które kierują naszymi oczekiwaniami
względem tej osoby. Jest to mechanizm upraszczający, dzięki któremu człowiek
radzi sobie w szybkim czasie z otaczającą go rzeczywistością. Z badań socjologicznych przeprowadzonych kilkanaście lat temu wynika, że obywatele Rzeczypospolitej nie dostrzegają osób niepełnosprawnych. Nie mają z nimi bliższego
kontaktu, nawet nie widują ich na ulicy. „Prawie, co piąta dorosła osoba, nie
tylko nie utrzymuje kontaktów z niepełnosprawnymi, ale nawet nie zna takich
osób z „widzenia”14. Swoją wiedzę odnośnie osób niepełnosprawnych czerpią
właśnie ze stereotypu. Dzięki temu osoby niepełnosprawne niezależnie, jakie są
w rzeczywistości, postrzegane są jako osoby godne pożałowania i litości, których
życie jest tragiczne i żałosne, osoby, które stale wymagają opieki, nie potrafią
samodzielnie żyć, dbać o siebie. „Jest „wiecznym dzieckiem”, nigdy nie dorośnie
i zawsze będzie bawić się klockami”15. Wyobrażenia te są ogólne i odnoszą się
do całej społeczności.
11

L. Marszałek, Wybrane społeczne uwarunkowania automarginalizacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, [w:] Praca w przestrzeni życia osób niepełnosprawnych,
pod red. A. Solak, T. E. Wardzała, Tarnów 2008.
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J. Strelau, Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańsk 2000, s. 206.
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E. Aronson, T. D. Wilson, R. M. Akert, Psychologia społeczna. Serce i umysł, przeł. A.
Brzezińska, W. Dmochowski, M. Draheim, E. Hornowska, M. Kowalczuk, Poznań 1997.
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A. Ostrowska, Postawy społeczeństwa polskiego w stosunku do osób
niepełnosprawnych. [w:] Upośledzenie w społecznym zwierciadle, red. A. Guistavsson, E
Zakrzewska - Mantarys, Warszawa 1997, s. 83.
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Swoistą kontynuacją negatywnego stereotypu są uprzedzenia. „Zespół wyuczonych przekonań, wartości i postaw danej osoby wobec innych, który jest
ukształtowany na podstawie niekompletnych informacji, jest względnie niewrażliwy na sprzeczne z nim informacje i w kategoryczny sposób przypisuje jednostki do pewnych klas lub grup, które zwykle oceniane są negatywnie. Jest to, zatem
stan wewnętrzny, czy gotowość psychiczna danej grupy do reagowania w tendencyjny sposób na członków pewnych grup”16. Jeżeli ten stan wewnętrzny przerodzi się w działanie na szkodę tych grup, mamy do czynienia z dyskryminacją.
Tłumaczona ona jest przez S. Kowalika17 jako postępowanie jednych osób wobec
drugich charakteryzujące się odmawianiem takiego samego traktowania lub praw
przysługującym całemu społeczeństwu z jednoczesnym niepodaniem merytorycznej przyczyny. Przykładem takiego postępowania jest nie przyjęcie do pracy,
czy też zwolnienie bez podania przyczyny stosowane stosunkowo często wobec
osób niepełnosprawnych. Zdarza się, że osoby dyskryminujące nie zdają sobie
sprawy z tego, co robią. W ich przekonaniu wiedza czerpana ze stereotypu jest
słuszna i jak najbardziej merytoryczna.
Stereotypowy obraz niepełnosprawnej osoby posiadają również pracodawcy.
Patrzą oni na niepełnosprawnego kandydata w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej
przez pryzmat jego niepełnosprawności. Do najczęściej wymienianych cech niepełnosprawnych pracowników wymieniają: „konfliktowość, nieproduktywność,
pasywność, bierność, złą jakość pracy, brak dyscypliny, brak umiejętności
współżycia”18. Takie przykłady są charakterystyczne dla stereotypowego odbioru
niepełnosprawnych. Dla pracodawców niepełnosprawni są przeważnie osobami
biernymi, konfliktowymi i nieproduktywnymi. Co za tym idzie, nie wartościowymi pracownikami. Pracodawcy, co jest zaskakujące wiedzą, że myślą stereotypowo. Wspomina o tym K. Maj i A. Rassler-Maj. Właśnie negatywny stosunek
do osób niepełnosprawnych, nie pozwala im myśleć o osobach niepełnosprawnych jako o pełnosprawnym pracowniku. „Żeby pracodawcy chcieli zatrudnić
ON to musiałaby być taka sytuacja, że … społeczeństwo zdaje sobie sprawę, że
ON jest tak samo dobrym pracownikiem jak osoba pełnosprawna”19. Badani
przez nich pracodawcy, zgodnie twierdzą, że osoby niepełnosprawne powinny
pracować, ponieważ mają konstytucyjne prawo do podjęcia pracy, takie samo jak
inni obywatele. Potwierdzają to badania M. Ogorzałek przeprowadzone wśród
dwustu tarnobrzeskich przedsiębiorców, z których wynika, że aż 90% popiera
16

Ph. G. Zimbardo, L. Rush Floyd, Psychologia i Życie, Warszawa 1998, s. 568.
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zatrudnianie osób niepełnosprawnych, ale tylko 30% z nich zatrudniłoby takie
osoby u siebie w firmie. Nie zatrudniliby, ponieważ nie pozwala im na to zakorzeniony w ich głowie negatywny wizerunek niepełnosprawnego pracownika.
Kolejnym powodem, który stoi na przeszkodzie zatrudniania jest określenie
stopnia niepełnosprawności.. „Etykieta raz już przypięta, nadaje ton temu, jak
odnoszą się inni. Jest to piętno, które mówi całemu światu, że nie spełniasz oczekiwań, twoja tożsamość jest zniszczona”20. Najbardziej krzywdzącym wydaje się
orzeczenie wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W zależności od
stanu osoby niepełnosprawnej może zostać ona przypisana do trzech następujących grup21:
- niezdolna do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub
częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu, (odpowiednik znacznego stopnia niepełnosprawności);
- całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy, (odpowiednik umiarkowanego stopnia niepełnosprawności);
- częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji, (odpowiednik lekkiego stopnia niepełnosprawności);
Określenie „niezdolność do pracy” jednoznacznie sugeruje zarówno pracodawcy jak i osobie niepełnosprawnej, że ona nie może podjąć zatrudnienia. Mało
która z osób zainteresowanych jest świadoma że tego typu orzeczenie jest wydawane tylko do celów rentowych i ma swój odpowiednik wydany przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Niestety brak wiedzy
na ten temat skutkuje skreśleniem osoby niepełnosprawnej z pełnienia roli pracownika na okres wydany w orzeczeniu. Ma to również przełożenie nie tylko na
możliwość podjęcia pracy, ale również na myślenie o samym sobie. „Nie mogę
pracować w związku z tym należy mi się świadczenie rentowe” 22. Niestety nie
zawsze jest tak, że osoba posiadająca niezdolność do pracy wynikającą z orzeczenia wydanego przez ZUS z automatu otrzyma rentę. Idąc dalej zostaje bez
środków do życia.
Pracodawcy, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne oprócz wiedzy na temat
orzecznictwa w Polsce posiadają również przekonanie o wartości zatrudniania osób
niepełnosprawnych. Badani przez K. Maj i A. Ressler-Maj pracodawcy wskazują na
całkowite oddanie się pracy tej grupy osób. „Są wdzięcznymi pracownikami, pracę
traktują jako dar”23. Pełni ona dla nich funkcję rehabilitacyjną. Zamiast przebywać
20

G. Dryżałowska, Doświadczenie inności, a dorastanie, [w:] Dorosłość,
niepełnosprawność czas współczesny, pod red. K. D. Rzedziecka, A. Kobylańska,
Kraków 2003, s. 316.
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tylko w gronie rodzinnym, mogą poznawać nowe osoby. Przestają być tylko osobą
niepełnosprawną, chorą, stają się kimś ważniejszym – pracownikiem, osobą, nad
którą nie trzeba się litować, która jest w stanie sama się utrzymać i nie potrzebuje
niczyjej łaski. I właśnie to dostrzegają pracodawcy. Co więcej niepełnoprawni pracownicy chętnie uczą się nowych rzeczy, są uparci oraz na przekór obiegowej opinii
szybko się uczą. Niekiedy nawet lepiej pracują niż pełnosprawny pracownik. Same
osoby niepełnosprawne twierdzą, że „posiadają większą motywację do pracy niż
osoby pełnosprawne. Starają się bowiem w opinii badanych osób zrekompensować
swoje słabości (<niezawinione>)”24.
Potwierdzają to również wywiady25 przeprowadzone przez mnie w grupie
pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Większość z rozmówców
uznała, że osoba niepełnosprawna może, lub jest dobrym pracownikiem. Zależy
to od jej cech osobowościowych tak jak w przypadku pełnosprawnej osoby. Co
więcej, osoby niepełnosprawne ich zdaniem pracę wykonują dokładniej i rzetelniej gdyż są bardziej zmotywowani do pracy. W ich przekonaniu osoby niepełnosprawne są świadome dużej konkurencji na rynku pracy przez którą mogliby
nowej pracy nigdy nie znaleźć. Na potwierdzenie tych słów pozwolę sobie przetoczyć kilka fragmentów wywiadów.
Może być bardzo dobrym pracownikiem, rzetelnym, odpowiedzialnym, wykonywać swoje obowiązki bardzo dobrze, rzetelnie, sumienie jak tylko może. Nie
możemy takich ludzi przekreślać tylko przez swoją wadę fizyczną, czy umysłową.
Mogą oni być przykładem dla innych pracowników. (Pani Maria)
Jak każdy inny. To zależy od indywidualnych cech osoby. Sądzę też, że te
osoby, lepiej się przykładają do pracy niż pozostałe. (Pan Piotr)
Czasem nawet lepszym niż taki normalny człowiek, który tylko patrzy jak by
się nie narobić. Myślę, że to z psychiki wynika. Będzie się starała pokazać, że nie
jest gorszym pracownikiem, człowiekiem, a nawet i lepszym. To psychika musi
działać. Może nie zmontuje 100 długopisów, ale będzie się do tego lepiej przykładał i te długopisy będą dokładniej skręcone. (Pan Aleksander)
Ta pani jest wzorowym pracownikiem. Myślę jednak, że większość ludzi, którzy maja możliwość pracy, mówię tutaj głównie o osobach z niepełnosprawnością fizyczną, są na pewno dobrymi pracownikami, bo doceniają przede wszystkim kontakt z innymi. (Pani Teresa)
Wychodzę z założenia i wierze w to głęboko, a nawet wiem, że osoba niepełnosprawna jako mniej konkurencyjna na rynku pracy, jak już ma tą pracę, to się
lepiej przykłada. Mniej sobie pracę lekceważy, bardziej o nią dba i więcej się
stara. Jest silnie zmotywowana, aby pracować i byłbym idiotą jakbym ich zwolnił. Motywacja jest jedna z najważniejszych rzeczy.(…) Dobrze pracują, jakby źle
pracowali to bym ich po prostu zwolnił. Tutaj nie ma zmiłuj się. (Pan Andrzej)
24
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Ta sama grupa pracodawców z kolei odpowiadając na pytanie dotyczące powodu zatrudniania osoby niepełnosprawne, nie mówiła o kompetencjach tych
osób, ich umiejętności czy doświadczeniu potrzebnych do wykonywaniu swoich
obowiązków ale o finansach.
Zatrudniam, ponieważ mam dofinansowanie. (Pan Edward)
Nie ukrywam, że to kwestia finansowa. To ona jest kwestią decydującą o zatrudnieniu. (Pan Krzysztof).
Kasa rządzi światem. Jeśli mogę zatrudnić dobrego, wykształconego pracownika, który będzie świetnie spełniał swoje obowiązki i jeszcze dofinansują mi
część jego wypłaty, to czemu z tego nie korzystać. Byłbym idiotą gdybym z tego
nie korzystał. (Pan Andrzej)
Nie ukrywam, że wchodzi tutaj aspekt dofinansowania. No i też to, dlaczego
Stopień niepełno- Schorzenie
sprawności
specjalne

2013 r. /I
kwartał 2014 od II kwartału 2014 r.
r.
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przekreślać tych ludzi skoro mogą pracować. Trzeba też pomóc takim ludziom.
(Pani Renata)
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Są to tendencje ogólnokrajowe o czym świadczą wskaźniki liczbowe.
„Główną motywacją 85% pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami jest aspekt ekonomiczny, (dofinansowania do pensji pracowników,
dotacje do tworzonych stanowisk pracy oraz brak konieczności odprowadzania
składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON). Około 10% pracodawców zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami
ponieważ mają pozytywne doświadczenia z ‘pracownikami z grupami’. Nie w
pełni sprawni pracownicy, zmotywowani odpowiednio do aktywności zawodowej, dają się często poznać jako osoby bardzo solidne, dając z siebie wiele, czasem więcej niż w pełni sprawni pracownicy firm, tworzą sobie renomę pełnowartościowych pracowników i jednocześnie otwierają drzwi przychylności do danego zakładu pracy innym osobom z zaburzeniami lub uszkodzeniami niektórych
narządów organizmu. Nieco ponad 5% pracodawców stanowią osoby, które po
prostu chcą pomagać”26.
Dofinansowanie jak widać jest nadrzędnym powodem zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Kwoty, które pracodawca może uzyskać sięgają nawet 2 400zł
w przypadku zatrudniania osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności ze
schorzeniem specjalnym. Maksymalne kwoty dofinansowania do wynagrodzenia
pracownika niepełnosprawnego27
Jak widać na powyższej tabeli PFRON wycenił wartość pracownika. A pracodawca chętnie z tego bonusu korzysta. Pracodawca który poszukuje niepełnosprawnego pracownika już w początkowym stadium rekrutacji, w wymaganiach
określa stopień i rodzaj niepełnosprawności. Rekruter gdy będzie miała podjąć
decyzje o zatrudnieniu osoby będzie się kierował już nie tylko kompetencjami i
wizerunkiem potencjalnego kandydata ale przede wszystkim wysokością stopnia
niepełnosprawności.
Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule czy osoba niepełnosprawna jest dobrym pracownikiem należy brać pod uwagę trzy czynniki: profil idealnego pracownika, stereotyp niepełnosprawności i wysokość dofinansowania. Jeśli niepełnosprawny kandydat będzie posiadał cechy których szuka pracodawca, on sam z kolei
nie będzie uprzedzony do niepełnosprawnych, a i wizja możliwego dofinansowania
będzie korzystna, wtedy niepełnosprawny będzie idealny wręcz pracownikiem. Jednak ostatni czynnik finansowy wśród tych trzech będzie najistotniejszy wśród pracodawców, którzy już zatrudniają osoby niepełnosprawne. Wiedzą, że niepełnosprawni
pracownicy wypełnią należycie swoje obowiązki, więc nie mają już uprzedzeń ani
26
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wprowadza zmiany do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 ze
zm.) w zakresie wysokości dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych dla pracodawców.
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obaw co do ich zatrudniania, co więcej wiedzą już jak i ile mogą otrzymać od
PFRON-u. Firma nastawiona jest na generowanie zysku i czy go osiągnie poprzez
rzetelną pracę swoich pracowników czy dzięki wsparciu PFRON-u nie ma to znaczenia. Niepełnosprawny na tyle jest dobrym pracownikiem na ile można otrzymać
od Państwa dofinansowanie. Jeśli do tego będzie jeszcze wykazywał cechy dobrego
podwładnego wtedy korzyści są podwójne.
Streszczenie
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie czy osoba niepełnosprawna jest
dobrym pracownikiem. Przybliżone są cechy kompetentnego pracobiorcy takie
jak wielozadaniowość, dyspozycyjność i kreatywność. Opisana jest marginalizacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy, będąca konsekwencją ich stereotypowego wizerunku. Na zakończenie przedstawiona jest wartość zatrudnionej
osoby niepełnosprawnej według pracodawców i ustawodawcy.
Abstract
A person with disability is a good employee- true or false?
The article is an attempt to answer the question of whether a disabled person
is a good worker. Approximate are qualities of a competent employee, such as
multi-tasking, flexibility and creativity. Described is the marginalization of
people with disabilities in the labor market, which is a consequence of the their
stereotypical image. At the end of the article is presented a value of employed
person with a disability by employers and legislators.
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Anna Potoczek (UJ)
Wolność wypowiedzi a uprzedzenia wobec kobiet
Wprowadzenie
Przypisywanie nieszczęść i niepowodzeń kobietom miało w kulturze europejskiej długą tradycję. Wiele podań ludowych traktuje o różnego rodzaju strzygach i południcach wysyłanych, aby zmącić ludzki spokój. O czary posądzano
głównie przedstawicielki płci żeńskiej, co miało swoje przyczyny w głęboko
zakorzenionym w ówczesnej kulturze przekonaniu o kobiecie jako istocie lubieżnej i skorej do szukania zaspokojenia swych żądz nawet w pakcie z diabłem.
Takie poglądy doprowadziły zaś do katastrofalnej sytuacji, w której życie straciły
setki tysięcy osób – w zdecydowanej większości, płci żeńskiej.
1. Historia polowań na czarownice
O większych predyspozycjach kobiet do czarnej magii przekonywali m.in.
autorzy wydanego w 1486 roku podręcznika „Młot na Czarownice” – Heinrich
Kramer i Jakob Sprenger. Niewiasty miały być rzekomo bardziej narażone na
stosowanie czarnej magii w związku z mniejszą z natury wiarą. Dowodzić tego
miała etymologia łacińskiego słowa kobieta (femina od połączenia cząstek „fe"
od „fides” (wiara) oraz „mina” od „minus” (mniej)). Podobne poglądy panowały
także w Polsce - w samej Wielkopolsce w latach 1500-1776 aż 96% oskarżonych
w procesach o czary stanowiły kobiety.1 Choć okres wielkich polowań na czarownice już przeminął, do dziś echa ludowych przekonań i uprzedzeń są obecne
w polskim społeczeństwie, nie dając o sobie zapomnieć.
W najprostszym tego słowa znaczeniu „uprawiać czary” znaczyło wykorzystywanie sił nadprzyrodzonych w celu uzyskania władzy nad ludźmi, zwierzętami i nieożywionymi elementami świata. Początkowo w kulturze ludowej zabobony dotyczące czarownic miały stosunkowo niegroźny charakter. Średniowieczni mieszkańcy Polski wystrzegali się zielarek i wróżbitek, w obawie przed
ściągnięciem na siebie ich gniewu. Wszelkie indywidualne porażki i nieszczęścia
tłumaczono zaklęciami i czarami rzucanymi przez domniemane wiedźmy. Do
najgroźniejszych praktyk należało rzucenie uroku, które powodowało bezpłodność, opętanie, choroby, a nawet śmierć. Na urok szczególnie podatne miały być
małe dzieci, którym jako talizman zawiązywano na ręce czerwoną wstążkę, mającą chronić je przez „urocznymi” spojrzeniami. Poważne konsekwencje miało
według ludowych wierzeń również zadanie kołtuna. Pojawiający się we włosach
ofiary kołtun sprowadzał na nią wszelkie choroby, zaś jego ścięcie prowadziło do
upośledzenia, a nawet śmierci.
1

B. P. Levack, Polowanie na czarownice w Europie wczesno nowożytnej, Wrocław
2009, s. 188.
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Sytuacja zaczęła się pogarszać jednak, gdy z owymi, rzekomymi praktykami,
zaczęto walczyć w sposób zorganizowany. Jak zauważa Erica Jong zjawisko
polowania na czarownice jest stosunkowo nowym fenomenem – biorąc pod uwagę, że czary istniały od zawsze, zaś masowe prześladowania za ich uprawianie
zaczęły mieć miejsce dopiero kilka wieków temu2.
Największe nasilenie polowań na czarownice miało miejsce na przełomie
XVI i XVII wieku i spowodowane było kryzysem agrarnym i falą głodu w Europie. Wówczas czarownice okazały się być przyczyną nie tylko chorób, bankructw
i niepowodzeń. Z wiejskich znachorek przemieniły się w kozła ofiarnego, obwinianego o wszelkie klęski spadające na lud. Sytuacja ta miała głębokie podłoże
społeczno-gospodarcze; średniowieczną Europą targały niepokoje polityczne i
religijne. Dzięki pozbywaniu się ze swych okolic czarownic współcześni zyskiwali iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa i powrotu do równowagi. Polowanie
na czarownice z socjoekonomicznego punktu widzenia tłumaczy także, m.in.
Marvin Harris.3 Gdy nadszedł kryzys, ówczesne władze postanowiły oddalić od
siebie zarzuty, przerzucając je na kobiety, odpowiedzialne rzekomo za problemy
agrarne (rzucanie uroków na plony), wysoką umieralność wśród dzieci (złe czary
wobec niemowląt) i inne plagi dotykające ówczesną ludność. Nie bez wpływu
były również funkcjonujące przez tysiąclecia stereotypy dotyczące niższości
kobiet pod prawie każdym względem.
Setki tysięcy ludzi (w tym, w znacznej większości kobiety) zostały skazane
za rzeczy, które wcześniej uznawano za fizycznie niemożliwe – jak np. latanie w
powietrzu na miotle i kontakty seksualne z diabłem4. W samej Polsce za czary
odbyły się sądy nad około 15 tysiącami ludzi5. Występowało tu, obok niemieckiego, jedno z bardziej surowych praw dotyczących tego typu praktyk. Do wysunięcia oskarżeń wystarczały zazwyczaj denuncjacje, plotki i pogłoski.
Polskie prawodawstwo przewidywało kilka rodzajów „prób”, którym należało
poddawać czarownicę w celu sprawdzenia, czy ma ona rzeczywiste powiązania z
Szatanem. Jedną z nich była irracjonalna w swym założeniu próba wodna, zwana
inaczej „kąpielą czarownic”. Oskarżonej związywano sznurem ręce i nogi, a następnie wrzucano ją do stawu bądź rzeki. Jeżeli potrafiła wypłynąć, uzyskiwano dowód
na jej diabelskie moce i skazywano na stos. Jeśli zaś, jak było w większości przypadków, zatonęła, stwierdzano (nieco poniewczasie) jej niewinność.
W dziełach dotyczących tortur wobec czarownic można przeczytać także o
innych, mniej znanych próbach, jakim poddawano oskarżone. Oprócz opisanej
już próby pławienia, istniały procedury, nazywane ważeniem i nakłuwaniem.
Podczas tzw. „ważenia” na jednej z szal kładziono przedmioty uznawane za
święte, na drugiej – rzekomą czarownicę. Jeżeli okazywała się ona cięższa,
2
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oskarżano ją o opętanie przez ducha ziemi i skazywano na stos. Jeśli była lżejsza
– oznaczało to złe związki z duchem ziemi i również kończyło się spaleniem
żywcem. Również inne wyrafinowane tortury, jak np. „strappado”, „bucik” lub
„czarna dziewica” miały możliwe tylko dwa zakończenia – ofiara albo przyznawała się do winy (za co była skazywana na śmierć), albo umierała na torturach.
Okres polowań na czarownice okazał się bardzo wygodnym dla mężów, którzy nie chcieli dalej dzielić losu ze swoimi wybrankami. W wielu krajach Europy, w tym w Polsce, mąż mógł oskarżyć swą żonę o czary, dzięki czemu uzyskiwał stanowisko instygatora – oskarżyciela w procesie. Warto zaznaczyć, że publiczne sądy i egzekucje czarownic były także nie lada rozrywką dla ówczesnego
społeczeństwa. Te wyroki, które nie orzekały o winie i nie były zakończone egzekucją, wywoływały duże niezadowolenie. Z relacji o procesach odbywających
się na terenie Królestwa Polskiego wynika, że niejednokrotnie oburzony tłum
ponaglał katów i podżegał przeciwko oskarżonym.
Nie bez związku z czasem wybuchu polowań na czarownice pozostaje także
fakt, iż zbiegły się one w czasie z prześladowaniem heretyków. Teologicznych i
prawnych podstaw do podjęcia się procesów o czary dały postanowienia soboru
laterańskiego z 1215 roku, na którym zadecydowano, iż wszyscy heretycy powinni, oprócz ekskomuniki, być karani śmiercią6. Dla zachowania pozorów legalności i prawomocności procesu, wyroki poprzedzane były przesłuchaniami,
którym nierzadko towarzyszyły tortury.
Zachowane opisy tortur stosowanych na „przesłuchaniach” przyprawiają o
dreszcze. Do najbardziej powszechnych należały chłosty, przypalanie rozżarzonym żelazem czy tortura wyciągania, polegająca na wyłamywaniu kończyn ze
stawów. Prowadzone procesy stanowiły rodzaj samonapędzającej się machiny,
jako że w czasie przesłuchań od oskarżonych wymuszano wyjawienie imion
wspólniczek – umęczone kobiety, aby uniknąć cierpień przyznawały się do niepopełnionej winy i wymieniały przypadkowe nazwiska, co stanowiło żelazny
dowód winy w procesach kolejnych ofiar7.
Dodatkowe „utrudnienie”, przed jakim stali łowcy czarownic, był ich wygląd
zewnętrzny. Czarownice mogły się kryć pod postacią niedołężnej, odpychającej
staruszki (co koresponduje ze współczesnymi jej przedstawieniami), bądź też
odwrotnie – mogły przyjmować wygląd pięknej niewiasty, która swą fizycznością potrafiła omamić innych ludzi. W czasach najbardziej zaostrzonych polowań
zdarzało się więc, że sam atrakcyjny wygląd stawał się przyczyną oskarżenia o
używanie czarów.
2. Do źródeł
Najbardziej wartościowym źródłem wiedzy dotyczącym opisywanych wydarzeń są pochodzące z okresu średniowiecza oraz późniejszego, podręczniki dla
6
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łowców czarownic, zachowane relacje z procesów oraz świadectwa uczestników
przesłuchań.
Jednym z ważniejszych źródeł informacji jest pochodzący z XIII wieku, napisany przez przebywającego wówczas na ziemiach polskich brata zakonu cystersów „Katalog magii Rudolfa”. Dzieło to w dobitny sposób okazuje ówczesne
poglądy na temat działalności tak zwanych czarownic i kobiet w ogóle. Oto jakimi słowami rozpoczyna się część zatytułowana „O bałwochwalstwie, które
uprawiają kobiety przy czarodziejskich praktykach z dziećmi”:
„Już Ewa, pierwsza matka, przekazała zarazek bałwochwalstwa, wsączony
jej przez diabła pod postacią węża, swoim córkom, to znaczy głupim kobietom,
które chcą więcej wiedzieć niż przystoi. Ją to naśladując kobiety w szczególności
chcą dużo wiedzieć, a nie znając samych siebie, uprawiają wiele próżnych praktyk, przez co popadają w bałwochwalstwo. Jeżeli byś, cherubinie, chciał je zbadać, kop przy pomocy roztropnego pytania pod ścianą, a znajdziesz wiele gadzinowego jadu i odrażających rzeczy”8.
Fragment ten w wyraźny sposób ukazuje panujący wówczas w społeczeństwie stosunek wobec kobiet. Płeć żeńska w całości skazana była na potępienie
za życia, a jej przedstawicielki traktowano jako spadkobierczynie grzechu, którego Ewa dopuściła się w Raju, a więc jako istotny nieczyste i nierozumne. Dlatego podejrzenia o dokonanie różnego rodzaju zniszczeń i zasiania niepokojów w
pierwszej kolejności spadały właśnie na nie.
W dalszej części katalogu Rudolfa następuje opis praktyk, jakich kobiety
miały się dopuszczać wobec dzieci:
„Pytaj, najpierw, co czynią przy porodzie dzieci, a przekonasz się, że: dzieci
jeszcze bardzo delikatne wsadzają do worka aby spały; chodzą z dzieckiem dookoła ogniska, podczas gdy inna idzie z tyłu i pyta: co niesiesz? A odpowiada
głupia: rysia, wilka i śpiącego zająca; kradną wiecheć słomy, którym czyści się
piec i w kąpieli myją w nim dziecko; uszy zajęcy, nóżki kretów i wiele innych
rzeczy kładą do kołyski, a czynią to, aby dzieci nie płakały. (…)Wodę z kąpieli
wylewają pod płot innej położnicy, aby jej dziecko płakało, ich zaś było spokojne. Tym miejscem ciała, które jest bramą naszego wyjścia na świat, pokładają się
na dziecko, lecz nie tak, jak to czynił Elizeusz, aby je uzdrowić od wszelkich
słabości i chorób. Wieczorem, trzymając dziecko na ręku, stoją z tyłu za drzwiami i wzywają leśną babę, którą nazywamy fauną, aby dziecko fauny płakało a ich
było spokojne”9.
Kobiety (a warto zauważyć, że tylko o nich w kontekście czarów pojawia się
mowa), przedstawione zostają więc nie tylko jako istoty pozbawione rozumu, ale
także mściwe i zawistne. Wedle katalogu dużą część czasu poświęcają one temu,
aby wywołać cierpienie dzieci innych matek.

8
9
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Istotne jest również przedstawienie kobiety jako słabej w wierze. W dalszej
części czytamy: „Oddalają się od Boga przez myśli. Symbolem ich jest owa
umarła dziewczynka, którą wskrzesił Jezus z łoża śmierci. Aby się przypodobać
ludziom uprawiają one wiele próżnych praktyk zapominając co jest napisane, że
ci, którzy chcieli się podobać ludziom zostali okryci hańbą, gdyż Bóg wzgardził
nimi. A także Augustyn powiada: kto się podoba samemu sobie, głupiemu człowiekowi się podoba. W tym celu [aby się podobać] wymawiają przy kąpieli nad
wodą pewne słówka, inne znowu, gdy zakładają swoje ozdoby. Nad niektórymi
ziołami, które długo byłoby wyliczać, wypowiadają nie tyle błogosławieństwa,
jak mówią, ile raczej przekleństwa. Różnymi słowami zapytują księżyc i gwiazdy
chcąc podobnie jak Bóg znać przyszłość”10. Nacisk położony tu zostaje na ułomność wiary kobiet, ich brak pokory i skłonność do herezji – kolejne powody,
dające podstawę do oskarżeń o uprawianie czarów.
Innym, podstawowym i posiadającym szerszy zasięg tekstem na temat magii,
jest wspomniany już, spisany przez dominikańskich inkwizytorów Heinricha
Kramera i Jacoba Sprengera „Młot na czarownice” (Malleus Maleficarum), którego pierwsza publikacja miała miejsce pod koniec XV wieku (w 1487 roku).
Tekst dzieła podzielony został na trzy części, które kolejno podają argumenty na
istnienie magii, opisują jej formy, a także sposoby, dzięki którym czary można
identyfikować i osądzać, a także metody eliminowania zagrożenia w postaci czarownic.
Wymienione wcześniej części poprzedza wyjaśnienie, dlaczego tekst dotyczy
głównie kobiet, jako słabszych, ograniczonych intelektualnie i skorych do paktów z Diabłem. Podobnie jak w przypadku „Katalogu magii Rudolfa”, czytelnik
ma do czynienia ze szczegółowym opisem praktyk, jakim zdaniem autorów miały oddawać się czarownice – głównie w celu zaszkodzenia społeczeństwu. Ważnym dla badaczy fenomenu polowań na czarownice są także ustępy dotyczące
zalecanych sądów nad wiedźmami – m.in. wymuszania zeznań przez tortury.
Spis treści dzieła jest idealną ilustracją funkcji czarownicy jako kozła ofiarnego epoki. Kolejne rozdziały informują o okrucieństwach i grzechach, jakich się
dopuszczają, na przykład:
„O różnych sposobach, którymi szatani przyciągają i wabią ludzi niewinnych
przez czarownice, ku rozszerzeniu tego odstępstwa.
O sposobie przeklętej czarownic professiej albo wyznaniu. Także o czynieniu przysięgi szatanowi niektóre objaśnienia.
O sposobie którym z miejsca na miejsce bywają przenaszane.
Jako czarownice z latawcami obcują.
O sposobie którym wobec przez Sakramenta kościelne swoje czary odprawują.
O sposobie którym władzę rodzajną psują.
O sposobie którym mężczyźnie członek wstydliwy obejmować swym omamieniem zwykły.
10
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O sposobie którym ludzi w bestyie przemieniają i sami siebie.
O sposobie którym szatani w głowie bez szkody bywają, gdy zmysły ludzkie
mamią.
O sposobie którym szatani za sprawą czarownic w ludziach podczas osobą
swą mieszkają.
O sprawowaniu przez czarownice wszelakich chorób, a mianowicie o głównych wobec chorobach.
O sposobie którym baby czarownice przy rodzeniu posługujące wielkie szkody
czynią dziatki zabijając, albo je szatanom z przeklęctwem oddając i ofiarując.
O sposobie który w bydle wielką szkodę czynią.
O sposobie którym grady i wielkie niepogody pobudzać także piorunami z
błyskawicami bić na ludzie i bydło zwykli”11.
Ważnym świadectwem są także wspomniane uprzednio relacje osób skazanych za czary. O ogromie bólu i sposobach uzyskiwania zeznań od oskarżonych,
można dowiedzieć się m.in. z poruszającego listu pochodzącego z XVII wieku,
będącego listem oskarżonego o czary mężczyznę do swojej córki. W liście tym
możemy przeczytać o tego rodzaju traktowaniu oskarżonych:
„[…] wtedy przyszedł […] oprawca i założył mi śruby na palce, ręce i związał razem, tak, że krew ciekła z paznokci wszędzie, tak że przez cztery tygodnie
nie mogłem się posługiwać rękoma, jak widzisz z mojego pisma (…). A potem
najpierw mnie rozdziali do naga, związali ręce z tyłu i pociągnęli mnie do góry
[…]. Wtedy pomyślałem, że ziemia i niebo się kończą; dziewięć razy tak mnie
unosili i spuszczali w dół, tak że cierpiałem okrutne męki (…). Więc się przyznałem… ale to było kłamstwo. A teraz, drogi dziecko, oto, co wyznałem, by uniknąć potwornych tortur i boleści, których dłużej już znieść nie mogłem (…). Musiałem zeznać, jakich ludzi widziałem [na sabacie]. Powiedziałem, że nikogo nie
rozpoznałem. „To stary łotrze, muszę znów zawołać oprawcę. Gadaj – czy nie
było tam kanclerza?”. Więc powiedziałem, że tak. „A kto jeszcze?” Nie rozpoznałem nikogo. Więc on powiedział: „Przypomnij sobie jedną ulicę po drugiej,
zacznij od runku, wjedź w jedną ulicę, wróć, wejdź w następną”. Musiałem wymienić wiele osób. Przyszła kolej na długą ulicę. Powiedziałem, że na niej nikogo nie rozpoznałem. Musiałem stamtąd wymienić osiem osób (…). I tak mnie
wypytywali ulica po ulicy, a w końcu już nie mogłem i nie chciałem mówić.
Zatem zawołali oprawcę, kazali mnie rozebrać, całego ogolić i wydać na tortury
(…). Potem musiałem powiedzieć, jakie zbrodnie popełniłem. Nic nie powiedziałem. „Podnieść tego łotra do góry!”. Więc powiedziałem, że miałem zabić swoje
dzieci, ale zamiast tego zabiłem konia. To nie pomogło. Że wziąłem świętą ho11
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stię i ją zbezcześciłem. Kiedy to powiedziałem, zostawili mnie w spokoju (…).
Drogie dziecko, zachowaj ten list w tajemnicy… bo inaczej będą torturowany
jeszcze bardziej okrutnie, a strażnicy stracą głowy (…). Dobrej nocy, gdyż Twój
ojciec Johannes Janius nigdy Cię nie zobaczy”12. Świadectwo to koresponduje z
omawianym wcześniej zjawiskiem samonapędzającej się, błędnej machiny procesów – przyszli straceńcy, by uniknąć tortur podawali kolejne nazwiska, co
dostarczało „łowcom czarownic” niekończących się list nazwisk podejrzanych.
Równie absurdalny był poprzedzający tortury proces przesłuchania, na którym przez samo zadanie pytań, oskarżonym imputowano winę (np. poprzez zadawanie pytań takich jak: Od jak dawna jesteś czarownicą? Dlaczego zostałaś
czarownicą? W jaki sposób zostałaś czarownicą, co się wtedy stało? Kim są
dzieci, na które rzuciłaś urok? Kim są twoi wspólnicy w czynieniu zła?13. Funkcję
dowodu spełniało tu więc domniemanie winy14. Zadaniem oskarżonego było
udowodnienie swojej niewinności – co z uwagi na tortury i sam proces przesłuchania było wręcz niemożliwe. Do zakwestionowania słów oskarżonego wystarczał dowód w postaci domniemania i pogłoski.
3. Koniec wielkich polowań i współczesne spadkobierczynie czarownic
Koniec wielkich polowań na czarownice wiąże się z konstytucją sejmową o nazwie „Konwikcyje w sprawach kryminalnych”, uchwaloną w roku 1776. Dokument
ten wprowadzał całkowity zakaz stosowania tortur, a – co ważniejsze - zabraniała
wydawać wyroku kary śmierci wobec osób oskarżonych o czary15. Po tym czasie
odnotowywano jeszcze sporadyczne przypadki samosądów dokonywanych na rzekomych czarownicach. Ostatnią osobą straconą na stosie w Europie była zamieszkująca właśnie ziemie polskie Barbara Zdunk. Kobieta oskarżona została o wzniecanie
pożarów za pomocą czarów i skazana na spalenie w 1811 roku. (choć wydarzenie to
do dziś wywołuje kontrowersje wśród historyków)16.
Choć wraz z przyjściem idei oświecenia zakończyły się wielkie polowania na
czarownice, echa dawnych wierzeń ludowych przetrwały zaskakująco długo.
Przykład może stanowić dokonana już w powojennej Polsce, w roku 1957, próba
spalenia żywcem kobiety podejrzewanej o stosowanie czarnej magii w celu wywołania chorób psychicznych. W procesie cała rodzina sprawcy zamachu zgodnie utrzymywała, że ich sąsiadka jest wiedźmą i potrafi rzucać czary 17. Podobnych przypadków nie trzeba szukać jednak w minionym półwieczu. Olga Stefańska w swoim artykule Czarownica wczoraj i dziś przywołuje sprawę zwolnienia
12
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ze szkoły podstawowej w Cichowie nauczycielki w związku z powstałą wobec
niej nagonką. Przyczyną ogólnej niechęci, jaką wzbudzała w lokalnej społeczności, była pogłoska o rzekomych modłach, jakie wznosi do papierowych słońc
rozwieszonych w swoim domu18.
Warto przywołać również inne wydarzenie, które miało miejsce w Krakowie
w styczniu 2012 roku, kiedy to młodzi działacze zorganizowali protest przeciwko
wystawie prac Katarzyny Kozyry w Muzeum Narodowym. Dla samej artystki
przygotowali zaś symboliczną miotłę, którą władze muzeum dołączyły do wystawy jako eksponat. Swój gest organizatorzy tłumaczyli tymi słowami: „Uznaliśmy, że twórczość pani Kozyry zasługuje na podarowanie jej miotły i że przez tę
formę twórczości stała się ona swego rodzaju czarownicą.”19 Tak jak kiedyś czarownice posądzano o odbieranie mleka krowom i zadawanie kołtunów, tak
współczesne „czarownice” obwinia się o zepsucie moralne i gorszenie społeczeństwa.
Jak widać, stosunkowo niegroźne wierzenia ludowe i zabobony posłużyły do
jawnej manipulacji społeczeństwem. Powstałe w ten sposób uprzedzenia są negatywnym elementem folkloru, pokutującym po dziś dzień. Mimo to współczesne
kobiety wyzwolone nie próbują odżegnywać się od porównywania ich do niegdysiejszych czarownic. Wręcz przeciwnie - widzą w sobie kontynuatorki dzieła,
jakie przed wiekami miały rozpocząć ich przodkinie. Za podsumowanie niech
posłuży cytat z eseju dr Hanny Jaxa-Rożen: „[…] wszędzie tam, gdzie w przekazach historycznych i literaturze pojawiają się czarownice, zielarki i kobiety opętane przez diabła, mamy prawdopodobnie do czynienia ze zmarnowanym kobiecym talentem, ze zniszczonym życiem kobiet, usiłujących żyć samodzielnie i w
zgodzie ze swym powołaniem”20.
Streszczenie
Artykuł dotyczy fenomenu i roli czarownicy w kulturze europejskiej. Składa
się on z trzech części. Pierwsza dotyczy historii polowań na czarownice, stosowanych wobec nich praktyk i sposobów sądzenia. Druga jest analizą źródeł pochodzących z epoki średniowiecza, autorstwa zarówno ówczesnych myślicieli,
jak i ofiar tamtejszych wydarzeń. W trzeciej części autorka pokazuje elementy
korespondujące z historią idei czarownicy, pojawiające się we współczesnym
świecie. Stawia sobie i czytelnikom także pytanie, na ile żyjące obecnie kobiety,
uważane za walczące o równość, są spadkobierczyniami niegdysiejszych czarownic.
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Abstract
Article describes the phenomenon and role of witch in European culture. It
contains three parts. First one concerns history of hunting for witches and methods of judging sentenced ones. Second part includes analysis of primary
sources from Middle Ages, authors of which were not only erstwhile thinkers,
but also victims of described events. In the third part author shows elements,
appearing in contemporary word, corresponding to the idea of witch-hunt. She
also asks a question – are nowadays woman, concerned as fighting for equality,
successors of former witches?
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Aleksandra Piskorowska (KUL)
Stop przemocy w rodzinie – przerwijmy milczenie
Wstęp
Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem, które występuje we wszystkich kulturach i dotyka przedstawicieli różnych grup społecznych, niezależnie od ich wykształcenia, rasy, wyznania i pochodzenia. Wiele społeczeństw aprobuje przemoc
w domu. Świadczą o tym chociażby powszechnie panujące mity, przysłowia i
porzekadła utrudniające prawidłowe reagowanie na akty brutalności czy okrucieństwa wobec bliskich. W wielu społeczeństwach przemoc w rodzinie utrwalana jest przez groźne stereotypy, mówiące żeby „nie wtrącać się w cudze sprawy
rodzinne”. Wszystkie mity przekonują o słuszności braku reakcji ze strony
świadków przemocy, ofiary zmuszają do milczenia, a sprawców utwierdzają w
przekonaniu o bezkarności ich czynów. Niemal codziennie słyszymy o ujawnionych dramatach niewinnych ofiar przemocy domowej. Rzeczywiste rozmiary
przemocy wewnątrzrodzinnej są nieznane, ponieważ niewiele osób decyduje się
na ujawnienie doznawanej przemocy. Niestety w naszym społeczeństwie przemoc w rodzinie jest tematem tabu. Pokrzywdzeni członkowie rodzin często nie
informują policji lub wymiaru sprawiedliwości o doznawanej przemocy, co wynika z różnych przyczyn, min: z obawy przed niewłaściwym potraktowaniem,
brakiem wiedzy na temat praw ofiar, poczucia wstydu, braku wiary w skuteczność interwencji, a także z niechęci do ujawniania prywatnych, rodzinnych
spraw. Większość ludzi styka się na co dzień z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie, jednak nie zawsze ma ”oczy szeroko otwarte”. W związku z
tym należy pamiętać o tym, że brak reakcji na przemoc to niema zgoda na nią.
Dlatego tak ważne jest zwracanie uwagi na najbliższe otoczenie, próbując dostrzec przemoc. Pamiętajmy o tym, że nikt nie zasługuje na to, aby stać się ofiarą
przemocy, a za wszelkie jej formy wyłączną odpowiedzialność ponosi sprawca.
Jeżeli osoba doświadczająca przemocy akceptuje bez sprzeciwu złe traktowanie,
agresor odbiera jej milczenie jako przyzwolenie na przemoc i traktuje je jako
zaproszenie do dalszej przemocy. Biorąc pod uwagę to, że zjawisko przemocy w
rodzinie wciąż jest tematem tabu starajmy się mówić o tego typu przemocy jak
najczęściej i jak najgłośniej. Zjawisko przemocy domowej to problem, z którym
należy się w publiczny sposób zmierzyć. Publiczne milczenie musi ustąpić miejsca rozmowom o przemocy. Przerwanie ciszy wśród osób doświadczających
przemocy w rodzinie jest pierwszym krokiem do rozpoczęcia udzielania pomocy
osobom tego potrzebującym.
Nie można zacząć mówić o przemocy w rodzinie nie definiując na wstępnie
tego zjawiska:
Przemocą w rodzinie zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należy nazywać jednorazowe lub powtarzające się umyślne działania lub
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zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, powodujące szkody na
zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy
moralne u osób dotkniętych przemocą (art.. 2, pkt 2)1.
1. Dlaczego maltretowane kobiety nie proszą o pomoc?
Dla osób, które nie przeżyły długotrwałego krzywdzącego działania, jedną z
najbardziej niezrozumiałych rzeczy jest fakt pozostawania ofiar w związku
krzywdzącym, mimo iż wydaje się, że nie ma żadnych powodów do trwania w
tym związku. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być z pewnością mechanizm
wyuczonej bezradności. Syndrom wyuczonej bezradności przejawia się w biernym znoszeniu przez ofiarę zachowań krzywdzących, pomimo pełnej świadomości, że zachowania te są bezprawne, oraz że naruszają prawa osobiste krzywdzonej jednostki. Z syndromem mamy do czynienia, gdy w ofierze rodzi się przekonanie, że nic nie jest w stanie zrobić w celu zaprzestania przemocy, że podejmowane działania nie przynoszą oczekiwanego efektu, a wręcz przeciwnie - rodzą
jeszcze większe zagrożenie2. Kolejnym wyjaśnieniem pozostania z partnerem,
pomimo doznawanej przemocy jest tzw. syndrom sztokholmski, który w tym
wypadku może być rozumiany jako reakcja obronna na traumatyczne przeżycie,
czyli całkowite podporządkowanie i silne uzależnienie od sprawcy w obawie o
własne życie. Ofiary tracą poczucie rzeczywistości, z zadowoleniem przyjmują
pozytywne gesty, koncentrują się na unikaniu niebezpieczeństwa, co po dłuższym okresie może doprowadzić do zmian w psychice3. Przyczyną pozostawania
w relacji z agresorem może być także stres pourazowy, który może przejawiać
się jako: lęk, poczucie odrętwienia, otępienia uczuciowego, poczucie niemożności opanowania obecnej sytuacji, izolowanie się od ludzi, unikanie okoliczności
przypominających zdarzenie, rezygnacja z aktywnego życia, obniżenie inicjatywy, spokój nieadekwatny do sytuacji, obojętność na ból, oderwanie od rzeczywistości, całkowita lub częściowa niezdolność do odtworzenia pewnych ważnych
okoliczności związanych ze zdarzeniem4. Zdarza się, że członkowie rodziny lub
inne osoby nie wierzą w to co mówi maltretowana osoba na temat doznawanej
przemocy, pomniejszają jej tragizm lub ważność raniących doświadczeń. Czasem
po prostu odmawiają pomocy lub sugerują, że ofiara chce uzyskać nieuzasadnione korzyści ze swojej krzywdy. Pod wpływem takiej reakcji otoczenia oraz małej
1

B. Urban, J. M. Stanik, [red.] Resocjalizacja: teoria i praktyka pedagogiczna, Tom 2,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 58.
2
I. Pospiszyl, Razem przeciw przemocy, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa
1999, s. 57.
3
I. Wiciak, M. Baranowska, Wybrane patologie społeczne: uwarunkowania, przejawy,
profilaktyka, Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
Szczytno 2009, s. 20.
4
I. Pospiszyl, Razem…, dz. cyt., s. 53 – 55.
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umiejętności radzenia sobie z urazami krzywdzona osoba zaczyna przystosowywać się do roli ofiary i przestaje się bronić. Zaczyna myśleć, że bycie ofiarą
przemocy jest jej przeznaczeniem do końca życia, obwinia się i odmawia sobie
podstawowych praw ludzkich, traci poczucie godności, przestaje oczekiwać poprawy swojej sytuacji. W rezultacie podejmuje zamach na swoje życie lub na
życie sprawcy5.
Kobiety doświadczające przemocy często zaprzeczają doznawanym krzywdom, co niewątpliwie przeszkadza w uzyskaniu pomocy. Zaprzeczają, że problem przemocy domowej w ogóle ich dotyczy. Często wynajdują usprawiedliwienia dla przemocy, aby nie odczuwać doświadczanych przez siebie skutków
bólu. Kobiety stwierdzają, że np.; „On tego nie chciał, „Trochę za dużo wypił”,
„”Mężczyźni już są tacy”, „Był zazdrosny” itp. Czasem pozostają w związkach
opartych na przemocy ponieważ brak im wsparcia ze strony przyjaciół, rodziny
lub organizacji społecznych. Przyczyną tkwienia kobiet w związkach przemocowych jest także izolacja. W wielu przypadkach kobiety obwiniają się za spowodowanie przemocy, a ich izolacja opiera się na przekonaniu, że są okropnymi
ludźmi. Żony mężczyzn stosujących wobec nich przemoc pozostają z nimi w
związkach również ze względu na kontrakt małżeński. Już od najmłodszych lat
uczą się, że ich zadaniem jest podtrzymywanie rodziny. Jeżeli kobieta odchodzi,
ponieważ mąż dopuścił się przemocy może mieć poczucie winy z powodu rozpadu rodziny. Czasem kobiety tkwią w związkach opartych na przemocy ponieważ nie mają gwarancji bezpieczeństwa, jeśli zdecydują się odejść. Wiele kobiet
pozostaje z krzywdzącymi je partnerami, ponieważ wciąż ich kocha. Wspominają początki małżeństwa, gdzie doświadczyły wiele szczęścia i radości, mają nadzieje że te chwile powrócą. Tak się jednak nie dzieje, ponieważ z czasem przemoc nasila się, a dobre momenty zdarzają się coraz rzadziej. Kobiety żyją w nadziei, że mąż się zmieni, wierzą że wszystko będzie inaczej, przebaczają, robią to
co każe, udają że wszystko jest porządku jednak w głębi duszy przeżywają
ogromne cierpienie6. Wiele kobiet doznających przemocy w małżeństwie próbuje
rozmawiać ze sprawcą, chcąc wzbudzić w nim poczucie winy, przekonać go o
swoim cierpieniu, zapewniając o miłości itd., uzyskiwać od sprawcy obietnice
poprawy. Zazwyczaj tego typu rozmowy nie przynoszą oczekiwanego rezultatu i
wówczas maltretowane kobiety zaczynają straszyć rozwodem, opuszczeniem
domu, powiadomieniem policji, (jednak w rzeczywistości rzadko te groźby spełniają), ukrywają się i unikają sprawcy w celu uniknięcia agresji, podporządkowują się sprawcy, bronią się w celu uniknięcia urazów, walczą, oddają ciosy. Tego
typu działania z reguły bywają nieskuteczne. Ofiary niejednokrotnie doświadczają także lęku, który sprawia, że milczą na temat przemocy i zezwalają na nią.
5
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R. J. Ackerman, S. E. Pickering, Zanim będzie za późno. Przemoc i kontrola w rodzinie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 42 – 52.
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Kobiety, które godzą się na przemoc twierdzą, że nie mają innego wyjścia, zastanawiają się np. co będzie jeśli odejdą i zabraknie im pieniędzy na utrzymanie
siebie i dzieci, nie znajdą pracy i mieszkania. Wiele kobiet nie może sobie pozwolić na obniżenie standardu życia, zwłaszcza jeśli ma dzieci. Obawiają się
przed wzrostem przemocy, jako kary za jej ujawnienie, odczuwają lęk przed perspektywą radzenia sobie samemu w życiu i zaczynaniem wszystkiego od nowa, a
także obawy związane z przeniesieniem przemocy na dzieci. Czasami niektóre
ofiary przemocy usprawiedliwiają sprawców mówiąc że „nie są źli” lub, że tylko
pod wpływem alkoholu stają się „inni”7. Często twierdzą, że chciałyby odejść,
ale obawiają się reakcji męża. Niejednokrotnie mężowie stosujący przemoc wobec żon grożą im, że jeżeli odejdą to poważnie je skrzywdzą. Wiele ofiar przemocy domowej nie zwraca się po pomoc ponieważ czują się częściowo odpowiedzialne za kierowaną w ich kierunku przemoc. Obwinianie się może powstrzymywać przed sięganiem po pomoc, ponieważ ofiara czuje, że nie ma do
niej prawa. Ofiary przemocy nie proszą o pomoc również ze względu na brak
wiary w możliwość uzyskania pomocy. Taka postawa sprawia, że maltretowane
kobiety nie próbują poprawić swojej sytuacji i pozbawiają się wsparcia innych
ludzi. Założenia te są fałszywe, ponieważ pomoc jest w zasięgu ręki, inni ludzie
chętnie jej udzielają8. W wielu przypadkach niezgłoszenia przemocy nie zawiadamia się policji w przekonaniu, że była to sprawa małej wagi lub poradzono
sobie z nią samemu. Inne powody niezgłoszenia przemocy to wstyd, zażenowanie i przeświadczenie, że sprawa jest to sprawa prywatna i dlatego nie warto jej
zgłaszać, chęć ochrony sprawcy przemocy przed konsekwencjami prawnymi
jego czynów9.
2. Przerwanie milczenia
Przerwanie milczenia spowoduje uruchomienie sieci wsparcia i pomocy. Kobiety doznające przemocy powinny pamiętać także iż: nie wolno usprawiedliwiać
sprawcy, warto zdobywać wiedzę dotyczącą przemocy, poznać mechanizmy
przemocy, zdobywać wiedzę prawną, poznać swoje prawa oraz obowiązki służb
takich jak: Policja, Pomoc Społeczna. Warto korzystać również z grup wsparcia,
udać się po profesjonalną pomoc psychologiczną, inwestować w siebie, realizować swoje marzenia, plany, pragnienia10.
Aby skutecznie walczyć z przemocą domową należy uświadomić sobie, że za
przemoc odpowiedzialna jest osoba, która ją czyni. Trzeba wiedzieć także, że
7

J. Mazur, Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość, Wydawnictwo Akademickie
Żak, Warszawa 2002, s. 97 – 98.
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tego rodzaju przemoc nie jest incydentem i nie skończy się sama. Przemoc domowa nie jest sprawą rodzinna, jest przestępstwem ściganym przez prawo, tzw.
„znęcaniem się” – art. 207 Kodeksu Karnego. Art. 207 k.k. § 1. Kto znęca się
fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w
stałym albo przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim
albo osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 511.
Obecnie w społeczeństwie funkcjonuje wiele stereotypów dotyczących
przemocy w rodzinie. Powszechnie funkcjonujące przekonania dotyczące przemocy domowej to: „Problemy rodzinne i małżeńskie nie powinny wykraczać
poza ściany domu”, „Przemoc w rodzinie to sprawa prywatna i nikt nie powinien
się wtrącać”, „Przemoc zdarza się tylko w rodzinach z marginesu społecznego
bądź w rodzinach w problemem alkoholowym”, „Brudy należy prać we własnym
domu”, „Kobiety akceptują przemoc i nie zależy im na dzieciach, gdyby naprawdę cierpiały, odeszłyby od partnera”12. Jest jeszcze jeden szkodliwy mit, który
utrudnia kobietom doznającym przemocy szukanie przemocy. Przekonanie, że
należy utrzymywać związek dla dobra dzieci „bo dzieci muszą mieć ojca”, a
utrzymanie domowego ogniska jest obowiązkiem kobiety13. Biorąc pod uwagę
powyższe stereotypy dotyczące przemocy należy zastanowić się czy osobom,
które cierpią z powodu różnych, często trudno definiowalnych form przemocy w
rodzinie, można pomóc? Można, a nawet trzeba, chociaż jest to zadanie bardzo
trudne, ponieważ przemoc rodzinna jest bardzo często skrywaną tragedią osób jej
doznających. Niejednokrotnie sprawcy groźbami zapewniają sobie milczenie
ofiary, („Jeśli powiesz zabije cie”, „Nikt ci nie uwierzy itp.”.)14. W związku z
tym należy się zastanowić jakie działania należy podjąć, aby zmienić ten stan i
ochronić słabszych członków rodziny, zagrożonych przemoc przemocą wewnątrzrodzinną. Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem będzie objęcie kontrolą, monitoringiem i wsparciem rodziny, w których występuje problem przemocy.
Aby udzielić skutecznej i specjalistycznej pomocy niezbędne jest w pierwszej
kolejności zdiagnozowanie problemu stosowania przemocy w rodzinie. Dlatego
tak ważne jest „wzięcie pod lupę” rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy
w celu dokonania szybkiej interwencji15. Obecnie istotnym i ciągle trudnym zagadnieniem jest sam proces zgłaszania przemocy, który często ma charakter
11
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przypadkowy, spontaniczny i nie podlega jednoznacznym procedurom i sankcjom. Zgłoszenie przemocy to etap bardzo ważny i decydujący w procesie przeciwdziałania krzywdzeniu danej osoby. Kolejnym, równie ważnym etapem walki
z przemocą jest zakończenie związku z partnerem – agresorem, a także zaakceptowanie faktu, przed sobą i przed innymi, że jest się ofiarą przemocy domowej.
Decyzja o rozstaniu nie należy do łatwych, jednakże jeśli partner nie przyzna, że
stosuje przemoc i nie zobowiąże się z tym walczyć np. poprzez zasięgnięcie porad specjalisty opuszczenie go jest jedynym stosownym rozwiązaniem16. W
przypadku gdy kobieta wie, że to czego doświadcza jest przemocą, a nie ma do
kogo zwrócić się o pomoc lub brak jej odwagi, aby zgłosić sprawę na Policję
może skorzystać z telefonów informacyjnych lub telefonów zaufania, które są
najłatwiej dostępną formą pomocy. W instytucjach telefonu zaufania, czynnych
całą dobę, siedem dni w tygodniu, zatrudnieni są wykwalifikowani specjaliści.
Zadaniem telefonów zaufania jest dostarczenie osobie zainteresowanej informacji o tym gdzie i jakiego rodzaju pomoc może uzyskać. W trakcie rozmowy następuje skierowanie ofiary do odpowiedniej placówki, podanie nazwy instytucji,
nazwiska specjalisty i numeru telefonu pod, który może zwrócić się o pomoc17.
Warto skorzystać również z ze wsparcia ośrodków interwencji kryzysowej. Interwencja kryzysowa jest szeregiem złożonych działań ułatwiających klientowi
odzyskanie zdolności samodzielnego pokonywania pojawiających się trudności.
W przypadku ofiar przemocy domowej pomoc skoncentrowana jest na: zapewnieniu ofierze bezpieczeństwa, wsparciu emocjonalnym, pomocy w analizie sytuacji rodzinnej i określeniu kierunków działania w celu wyjścia z przemocy,
udzieleniu informacji o możliwościach poszukiwania pomocy. Ośrodki interwencji kryzysowej prowadzą także konsultacje ze specjalistami: psychologiem,
prawnikiem, lekarzem, pracownikiem socjalnym, pedagogiem, terapię indywidualną i grupową, udzielają schronienia, noclegu, posiłku18.
Jeżeli chodzi o stosowanie przemocy wobec dzieci to bardzo często wstępnego rozpoznania dokonuje nauczyciel. Środowisko szkolne stwarza bowiem
możliwość prowadzenia obserwacji, zarówno dziecka oraz jego rodziców. W
procesie diagnozowania przemocy ważne są także działania podejmowane w
środowisku społecznym przez pracownika socjalnego, ponieważ stwarzają możliwość obserwacji uwarunkowań, które wskazują na podwyższone ryzyko wystąpienia omawianego zjawiska oraz bezpośredniego kontaktu z ofiarą, sprawcą i
świadkami przemocy. Celem tego typu działań jest przewidywanie prawdopodobieństwa wystąpienia przemocy dzięki zidentyfikowaniu czynników pojawiających się z reguły w przypadku interakcji, w których obecna jest agresja i przemoc, ograniczenie czasu trwania tego rodzaju interakcji oraz zmniejszenie czyn16

S. Elliot – Wright, Jak radzić sobie z przemocą emocjonalną? Przetrwać i wyzdrowieć, Wyd. Jedność, Kielce 2008, s. 68.
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I. Pospiszyl, Przemoc w rodzinie, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
1994, s. 208.
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ników ryzyka dzięki ich wczesnej identyfikacji i natychmiastowej, skutecznej
interwencji19. Warto zwrócić uwagę na to, że w zakresie wczesnego rozpoznawania zjawiska przemocy wobec dzieci duże znaczenie ma eliminowanie norm społecznych usprawiedliwiających i gloryfikujących przemoc w społeczeństwie oraz
w rodzinie tworzonych np. poprzez przekazywanie w mediach przemocy jako
formy rozrywki, omawianie tego problemu z uczniami w celu identyfikowania
przez nich kolegów z grupy ryzyka lub też zachęcania dzieci maltretowanych do
ujawniania swoich problemów20.
Omawiając zjawisko przemocy domowej nie trudno zauważyć, że na przemoc najbardziej narażone są jednostki słabsze o niższych zdolnościach samoobrony. Do tej grupy należą z pewnością osoby starsze. Warto podkreślić pewne
cechy specyficzne, które towarzyszą przemocy wobec ludzi w podeszłym wieku.
Otóż zazwyczaj ludzie starzy funkcjonują poza siecią struktur społecznych takich
jak: szkoła, zakład pracy, organizacje społeczne, a także grupy nieformalne, które
w sytuacjach krzywdzących mogą przyczynić się w istotny sposób do ujawnienia
zjawiska przemocy i ewentualnie przyjść ofierze z pomocą. Dlatego człowiek
stary całymi miesiącami może być niezauważony przez otoczenie. Może również
nie mieć siły, aby zgłosić się po pomoc, trapiony chorobami wieku podeszłego, a
także urazami doznanymi w wyniku przemocy21.
Dość nietypowym rodzajem przemocy domowej jest przemoc wobec mężczyzn ze strony żon. Mężczyźni niechętnie przyznają się do doznawanej przemocy ze strony małżonek ze względu na to, że posiadają silniejszą pozycję społeczną, a więc w opinii społecznej trudniej ich skrzywdzić i łatwiej oni sami mogą udaremnić ewentualną krzywdę, posiadają lepsze kompetencje w zakresie
samoobrony, a społeczna rola mężczyzny koncentruje się wokół dominacji i ekspansji22. Nie mały problem stanowi przemoc domowa wobec osób niepełnosprawnych. Niestety identyfikacja zjawiska przemocy wobec osób niepełnosprawnych jest bardzo trudna ze względu na fakt, że osoby niepełnosprawne są
najczęściej zależne od swoich opiekunów, pozostają w fizycznej izolacji, są wykluczone społecznie, nie znają własnych praw, są uznawane za mniej wiarygodne. Nierzadko osoby niepełnosprawne mają trudności w komunikowaniu się np.
mówieniu, posługiwaniu się gestem, poruszaniu się, mają problemy w nawiązywaniu kontaktu z innymi ludźmi - w związku z tym nie mają możliwości by skutecznie bronić się przed przemocą. Dlatego, podczas rozpatrywania sytuacji
przemocy wobec osób niepełnosprawnych trzeba brać pod uwagę ograniczenia
19
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wynikające z niepełnosprawności oraz sytuację zależności od opiekuna. Podstawą interwencji w sytuacji podejrzenia przemocy wobec osób niepełnosprawnych
powinno być poważne potraktowanie zgłoszenia i postawa poszanowania godności osoby niepełnosprawnej23.
Należy mieć na uwadze fakt, że ujawnienie przemocy stanowi dla rodziny
potężny wstrząs. Po rozpoznaniu i nazwaniu zjawiska przemocy rodzina często
pogrąża się w rozpaczy i chaosie, dochodzi do wzajemnych oskarżeń. Członkowie rodziny, a zwłaszcza sprawca mogą stracić kontrolę nad swoim zachowaniem, może dojść do aktów agresji. Trzeba wiedzieć, że w celu powstrzymania
biegu wydarzeń sprawca może uciekać się do pogróżek, przekupstwa lub szantażu emocjonalnego. Dlatego, rozpoczynając działania związane z ochroną ofiar
przemocy warto mieć na uwadze czarny scenariusz rozwoju sytuacji, a także
dołożyć starań które zredukują zagrożenie dla rodziny dotkniętej przemocą, aby
położyć jej kres24.
Zakończenie
Podsumowując powyższe rozważania nasuwa się jedno zasadnicze pytanie:
Dlaczego tak rzadko staramy się reagować na przemoc? Często w mieszkaniach,
domach, a nawet na ulicy słyszymy krzyki i płacz dzieci, czasem kobietę wzywającą pomocy. Reagujemy jednak bardzo rzadko. Dlaczego? Przyczyną tego typu
zachowania jest z pewnością zjawisko rozproszenia odpowiedzialności; ofiara
ma większe szanse na uzyskanie pomocy, gdy widzi ją jedna osoba, niż wtedy,
gdy widzi ją tłum – w tłumie może się zdarzyć, iż każdy uzna, że odpowiedzialność za los ofiary spada na kogoś innego. Podobnie jest w przypadku, gdy słyszymy krzyki sąsiadów, myślimy wówczas, że: „Powinna się tym zająć policja”,
„To nie moja sprawa” lub „Ja znam ich dobrze, lepiej żeby zadzwonił po policję
ktoś kto u nich nie bywa”, „Skoro nikt nie reaguje dlaczego ja mam się wygłupiać?” Często udajemy przed sobą, że nic nie widzieliśmy mówimy wówczas:
„A nie wiem co się tam u nich dzieje”.25 Niewątpliwie brak reakcji na cudze cierpienie i zaniechanie zgłaszania dostrzeganych przypadków przemocy w rodzinie
oraz niedostrzeganie ich wbrew oczywistym faktom to wynik nie tylko nieznajomości prawa, ale również skutek lęku o zemstę ze strony osób na które zgłoszenie zostało doniesione. Przyczyną niezgłaszania przemocy domowej może
być także niepewność co do swoich racji, wstyd w sytuacji „donoszenia”, a także
sympatia do rodzin bądź jednostek ciężko dotkniętych przez los, odrzuconych
lub skrzywdzonych, które są sprawcami przemocy. Złożenie doniesienia utrudnia
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także poczucie winy, które pojawia się u osób przekonanych o tym, że nie wolno
naruszać zaufania bez względu na okoliczności.
Pamiętajmy, że odpowiednio szybka reakcja i wczesna interwencja może
powstrzymać przemoc i złagodzić jej negatywne skutki. Nie wolno biernie się
przyglądać gdy ktoś wyrządza krzywdę drugiej osobie. Nie można godzić się na
złe traktowanie, ból i cierpienie. Nikt nie zasługuje na to, by być bitym i znieważanym - czy to kobieta, czy dziecko, czy osoba starsza, czy niepełnosprawny.
Przemoc domowa nie może już być sprawą prywatną – jest to problem społeczny
i polityczny, bowiem dotyczy naruszania praw człowieka i jego podstawowych
wolności.
Streszczenie
Artykuł przedstawia kwestie związane ze zjawiskiem przemocy w rodzinie.
Dla dokładnego uwidocznienia tych kwestii podzielono go na dwie części celem
dokładnej analizy. W pierwszej kolejności przedstawiono rozważania dotyczące
przyczyn niezgłaszania przemocy domowej przez maltretowane kobiety. Następnie przedstawiono sposoby walki z przemocą domową. Za najważniejsze z nich
należy uznać: zakończenie związku z partnerem – agresorem, powiadomienie
Policji o doznawanej przemocy, skorzystanie z pomocy ośrodków interwencji
kryzysowej. W dalszej części artykułu scharakteryzowano przemoc domową
wobec dzieci, osób starszych oraz osób niepełnosprawnych.
Summary
Stop domestic violence - occurs, stop the silence
The article presents the issues related to the phenomenon of domestic violence. For accurate visualization of these issues is divided into two parts objective thorough analysis. First presented considerations relating to the reasons for
not reporting domestic violence by battered women. Then shows ways to combat
domestic violence. The most important of them should be considered: the end of
the relationship with a partner - the aggressor, alert the police about doznawanej
violence, benefit from the assistance of crisis intervention centers. The rest of the
article characterized domestic violence against children, the elderly and people
with disabilities.
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Ewa Łaskarzewska (KUL)
(Nie)realna? Trzy wyznaczniki kreowanego obrazu kobiety w prasie kobiecej
Wstęp
Jak podkreśla Tomasz Goban-Klas media masowe stały się obecnie jednym z
najważniejszych instrumentów władzy społecznej oraz skutecznym narzędziem
kontroli i zarządzania społecznego. Dzięki nim odbywa się transmisja informacji
niezbędnych do funkcjonowania instytucji publicznych. Są także miejscem, w
którym prezentowane są i rozważane wszelkie sprawy życia gospodarczopolitycznego oraz kluczem do sławy i zdobycia różnego rodzaju profitów. Jako
dominujące źródło obrazów i definicji rzeczywistości społecznej uczestniczą w
tworzeniu, gromadzeniu i przedstawianiu wartości kulturowych i społecznych a
także standardów zachowania i norm społecznych. Zaś przede wszystkim są najpowszechniejszą formą spędzania wolnego czasu oraz źródłem rozrywki 1.
Kluczowym dla wyjaśnienia istoty paradygmatu kobiecości we współczesnych środkach przekazu jest zwrócenie uwagi na fakt, że poprzez selekcję faktów i mniej lub bardziej świadome posługiwanie się stereotypami oraz utartymi
schematami zachowań przedstawiają one różne modele kobiety idealnej. W różnym natężeniu wizerunki i wzory przedstawiane w mediach stanowią wynik
kompromisów między tradycyjnym porządkiem podziału ról między kobietę i
mężczyznę, i w jego świetle przedstawianą rolą społeczną kobiety, a wyzwaniami nowoczesności. Pojęcie „kobieta” w wyniku takich działań staje się specyficznym zbiorem różnorodnych przekonań i oczekiwań, do których ma się dostosować każda przedstawicielka płci pięknej. Stara się zatem być jednocześnie
dbającą o siebie i wyrafinowaną kochanką oraz świetną matką i żoną tworząc
przy tym nierealny ideał - perfekcyjną panią domu połączoną z seksownym
wampem ambitnie pnącym się po szczeblach kariery.
1. Prasa kobieca – ustalenia definicyjne
„Encyklopedia wiedzy o prasie” podaje, że prasa kobieca to „grupa czasopism (przeważnie tygodniki), których profil jest kształtowany pod kątem potrzeb
czytelniczych kobiet oraz ich aktualnego położenia społecznego. Oprócz artykułów publicystycznych, reportaży, felietonów, utworów literackich a w przypadku
niektórych czasopism także materiałów prasowych ogólnoinformacyjnych na ich
zawartość treściową składają się najczęściej działy lub rubryki poświęcone sprawom mody, gospodarstwa domowego, wychowania dzieci, problematyce rodziny
itp. Istotną cechą polskiej prasy kobiecej jest ustawiczna dążność do podnoszenia
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wiedzy (zwłaszcza praktycznej) i poziomu kulturalnego kobiet oraz stałego
wzrostu ich udziału i pozycji w życiu społecznym i zawodowym” 2.
Według badaczki prasy kobiecej, Zofii Sokół, definicja ta jest zbyt ogólna i
jednostronna. Nie zostały zawarte w niej dookreślenie, czym tak naprawdę jest
prasa kobieca ani nie została wyakcentowana jej specyfika wydawniczopiśmiennicza. Poważnym zarzutem autorki jest również brak adekwatności dla
poszczególnych okresów historycznego rozwoju pism kobiecych, w tym celowe
pominiecie twórców prasy kobiecej jak i jej odbiorców, którymi nie zawsze musza być kobiety. Autorka w publikacji „Prasa kobieca w Polsce w latach 19451995” proponuje autorskie podjęcie tematu i podaje własną definicję prasy kobiecej. Według niej „poprzez prasę kobiecą rozumie się zespół wydawnictw periodycznych przeznaczonych dla kobiet, co zaznaczone zostało w tytule lub podtytule, programie, treści, sposobie ujęcia tematów, strukturze oraz formie językowej. Prasa taka redagowana jest pod kątem zainteresowań kobiet w zależności
od ich wieku, wykształcenia, zawodu, pochodzenia społecznego, środowiska
życia i pracy, roli i miejsca w rodzinie i społeczeństwie. Pod względem treści są
to najczęściej wydawnictwa zbliżone do formuły magazynu” 3.
Interesujące podejście do definicji prasy kobiecej proponuje Edyta Zierkiewicz. Autorka dzieli tytuły z dziedziny czasopiśmiennictwa kobiecego na „prasę
kobiecą” oraz „prasę dla kobiet” . Pierwsze pojęcie odnosi się do ogółu czasopism kierowanych do kobiet istniejących obecnie na rynku wydawniczym, drugie
zaś obejmuje magazyny i inne periodyki promujące idee środowisk feministycznych. Według autorki artykułu „prasa kobieca” stawia kobiety – czytelniczki w
roli „zadowolonego niewolnika” – sprowadza je do bycia prostymi konsumentkami kultury popularnej – zaś „prasa dla kobiet” jest alternatywą dla głównego
nurtu, ponieważ ukazuje dyskryminację i dąży do zmiany stereotypów płciowych. Autorka zwraca jednak uwagę, że podział przez nią proponowany nie ma
wydźwięku pejoratywnego, ponieważ nie stara się ona dzielić czytelniczek na
„kobiety i nie-kobiety, bądź nie-feministki i feministki” a jedynie zwrócić uwagę
na dwa nurty istniejące w czasopiśmiennictwie kobiecym4.
Radio, telewizja a także wszechobecny współcześnie Internet stały się groźnymi konkurentami dla prasy, jednak nie zdominowały ani nie wyeliminowały
jej całkowicie (choć wielu przewidywało upadek prasy już z powstaniem radia).
Mimo panującej mody na media elektroniczne i wszelkie nowinki w tym zakresie, nadal wielu czytelników docenia możliwość bezpośredniego kontaktu ze
słowem drukowanym, choć rozwój technologiczny umożliwił czytanie książek i
prasy w Internecie lub przez mobilne aplikacje5. Pojawienie się Internetu zmieni2

Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Wrocław 1976, s.172.
Z. Sokół., Prasa kobieca w Polsce w latach 1945-1995, Rzeszów 1998, s.8.
4
E. Zierkiewicz, Prasa kobieca versus pisma feministyczne. Między „dobrowolnym”
zniewoleniem a „wymuszoną” emancypacją?, [w:] Kobiety w kulturze popularnej, red. E.
Zierkiewicz, I. Kowalczyk, Poznań, s. 29-47.
5
B. Kosmanowska, Media dawne i współczesne, Poznań 2006, s.200.
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ło prasę drukowaną i w dalszym ciągu rozwój technologiczny będzie zmieniał jej
formę. Coraz częściej odbiorcy po informacje (lub ich uzupełnienie) sięgają do
witryn internetowych czasopism, na których publikowane są treści wzbogacone o
materiały audiowizualne czy tez niepublikowane w wersjach papierowych 6. Jednak jak twierdzą medioznawcy rodzajem prasy, który wydaje się być stosunkowo
najbardziej odporny na zmiany w kierunku przechodzenia z formy papierowej na
cyfrową są czasopisma kobiece. Udział wersji cyfrowej w zasięgu czytelnictwa
czasopism kobiecych jest podawany jako najmniejszy, w porównaniu z pozostałymi rodzajami periodyków, stąd za łączny zasięg tego segmentu prasy w zdecydowanej większości odpowiedzialne są nadal wydania papierowe. Jak podkreślają „kontakt z prasą papierową silniej, w porównaniu z innymi mediami, opiera się
na zaspokajaniu dwóch grup potrzeb: (1) poznawczych – nabywania wiedzy z
interesujących odbiorców dziedzin życia i obcowania z treściami dotyczącymi
określonych pól zainteresowań oraz (2) emocjonalnych - relaksu, oderwania się
od codzienności, poprzez kontakt z treściami lżejszymi”7.
2. Cechy prasy kobiecej jako pierwszy wyznacznik kreowanej wizji kobiecości
Według Walerego Pisarka z niektórymi odmianami mediów nieodłącznie
związany jest specyficzny sposób widzenia świata, system selekcji i tratowania
informacji przez nadawców, a także szczególne oczekiwania ze strony zamierzonych i rzeczywistych odbiorców8. Jak stwierdza Janice Winship „zwyczajne
ignorowanie czasopism kobiecych to lekceważenie życia milionów kobiet, które
każdego dnia z przyjemnością owe czasopisma czytają” 9.
Współczesna polska prasa kobieca w dziedzinie treści nie różni się od pism
zachodnich. Typowe pismo z tego segmentu traktuje o szeroko rozumianym
troszczeniu się o to co fizyczne, związkach damsko-męskich i szeroko rumianej
konsumpcji. W zależności od typu czasopism w tę tematykę wkomponowane są
odmienne rozłożenie wartości i obrazu świata.
Najważniejszy przekaz współczesnych czasopism kobiecych zawiera się w
drastycznym zdaniu „Jesteś, bo wyglądasz”. Wygląd staje się podstawowym
czynnikiem definiującym tożsamość kobiety, a przez to odpowiedź na pytanie:

6

M. Sokołowski, (R)ewolucja w komunikacji. Wprowadzenie do medioznawstwa,
Warszawa 2010, s.85.
7
J. Poleszczuk, I. Anuszewska, Diagnoza społecznych zachowań czytelniczych w obrębie prasy drukowanej i cyfrowej. Nowe platformy dostępu do treści. Transformacja
prasy. Raport z badania zrealizowanego na zlecenie Izby Wydawców Prasy opracowany
przez
Millward
Brown,
http://www.iwp.pl/pliki/Raport%20RYNEK%2011-022014%20%28R%29%20word%20IWP-1.pdf
8
W. Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008, s. 133.
9
J. Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, Kraków
2003, s.81.
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„jak wyglądać?” staje się głównym tematem mediów skierowanych do kobiet 10.
Ponadto jednym z głównych tematów prasy kobiecej jest rodzina i wszystko co
wiąże się z jej funkcjonowaniem. Dotyczy to zarówno spraw małżeńskich, szeroko rozumianej miłości, relacji interpersonalnych (szczególnie tych w obrębie
rodziny). Za istotne uważane są problemy ekonomiczne – dom, gospodarstwo
domowe i jego budżet oraz zdrowie. Ważnym tematem są także sprawy estetyki
zarówno tej skoncentrowanej na wyglądzie (wizaż, pielęgnacja, stylizacja) jak
też na wyposażeniu wnętrz. Oprócz tego należy dostrzec tematy z zakresu walki
o społeczną pozycję kobiet11.
Przegląd ikonografii i środków wizualnych używanych we współczesnej prasie kobiecej określany jest jako „thinking pink” – różowe myślenie. Polega ono
na stereotypowym, paternalistycznym portretowaniu i socjalizowaniu kobiet
przez przekazy medialne. Według Johnsona i Learneda’a składają się na nie: „1.
Jedna część przestarzałych złożeń i informacji, 2. Dwie części ukrytych stereotypów, 3. Jedna część ograniczeń personelu i budżetu, 4. Dwie części wewnętrznego oporu przeciw nowym ideom, 5. Trzy części obawy przed rozdrażnieniem
mężczyzn i popełnieniem kosztownych błędów, 6. Wielka kupa pasteli, motylków, serduszek i kwiatuszków, 7. Podwójna mieszkanka dobrych intencji i
szczerości”12.
3. Typologia prasy kobiecej jako drugi wyznacznik kreowanej wizji kobiecości
Od pojawienia się na rynku prasowym, czasopisma kobiece nie stanowią
jednolitej grupy wydawniczej. Według Zofii Sokół poszczególne tytuły różnicuje
przede wszystkim wiek czytelniczek (zainteresowania czytelnicze kobiet zmieniają się z każdą fazą życia), zawartość treściowa czasopism oraz środowisko
życia i pracy czytelniczek13.
Proponowane są różne typologie prasy kobiecej. Izabela Kowalczyk i Edyta
Zierkiewicz14 wyróżniają kilka podstawowych kategorii. Pierwszym kryterium jest
cena i jakość wydania, które to dzielą pisma na: czasopisma nowoczesne o charakterze luksusowym (np. „Twój Styl”), czasopism tradycyjne (np. „Pani”) oraz czasopisma brukowe (np. „Kobieta i Mężczyzna”). Kolejnym kryterium jest wiek adresatki.
Mamy tutaj pisma dla kobiet dojrzałych (np. „Kobieta i Życie”), dla młodych kobiet
(np. „Elle”), dla nastolatek (np. „Dziewczyna”) oraz dla dziewczynek (np. „Księżniczka”). Ze względu na specyfikę tematyczną prasę kobiecą dzielimy na czasopism
10

I. Kowalczyk, Uwięziona w ciele – ideały ciała w pismach kobiecych, [w:] Kobiety
w kulturze popularnej, red. E. Zierkiewicz, I. Kowalczyk, Wrocław 2002, s. 18.
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Z. Sokół., Prasa…, s.9.
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L. Johnson, A. Learned, Don't Think Pink: What Really Makes Women Buy -- and
How to Increase Your Share of This Crucial Market, New York 2004, s.3.
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Z. Sokół, Prasa…, s.12.
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I. Kowalczyk, E. Zierkiewicz, Czytanie kobiety z prasy kobiecej, [w:] Edukacyjne konteksty kultury popularnej, red. W. Jakubowski, E. Zierkiewicz, Kraków 2002, s. 73-114.
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ogólno tematyczne (np. „Claudia”), czasopisma sprofilowane (np. „Burda” czy „Vita”) oraz czasopisma plotkarskie (np. „Viva”). Ostatnim proponowanym przez autorki kryterium jest częstotliwość wydawania. I tak na rynku prasowym pojawiają się
tygodniki (np. „Pani Domu”), dwutygodniki (np. „Kobieta i Życie”) oraz miesięczniki (np. „Claudia”)15.
Izabela Kowalczyk podaje natomiast uproszczoną typologię dzieląc pisma na
tradycyjne i liberalne. Te pierwsze skierowane są przede wszystkim do kobiet
zajmujących się domem. Proponowane w nich treści utrwalają stereotyp matkipolki, której głównym celem jest dbanie o dobro rodziny. Czytelniczka znajdzie
w nich porady jak być idealną żona, matką, kucharką i sprzątaczką w jednym.
Pisma liberalne natomiast skierowane są do kobiet nowoczesnych, wyzwolonych,
które dzięki zdobytemu wykształceniu i pracy zawodowej stają się niezależne i
samodzielnie decydują o swoim życiu. Ich główna tematyka oscyluje wokół tematów związanych z modą, rozwojem osobistym i życiem seksualnym w niekoniecznie monogamicznym związku16.
Natomiast Beata Trzop proponuje następujący podział prasy kobiecej ze
względu na treść: pisma rodzinne (według nich głównym zadaniem kobiety jest
tworzenie, umacnianie i odnawianie relacji rodzinnych, artykuły poświęcone są
życiu rodzinnemu i wychowaniu, a także promują wyższe wartości), feministyczne (treści związanych z równouprawnieniem kobiet), poradnikowe (porady
związane z m.in. gotowaniem, modą, urodą), rozrywkowe (treści związane z
szeroko rozumianą rozrywką), bulwarowe (tzw. „prasa serca” zawiera plotki i
anegdoty z życia gwiazd oraz krótkie formy literackie stylizowane na prawdziwe
historie), pisma dla kobiet sukcesu (ekskluzywne magazyny dla kobiet sukcesu),
polskie wersje pism zagranicznych (tzw. „kalki” czasopisma powstałe w innych
krajach, posiadające swoje krajowe edycje)17.
Ciekawe ujęcie typologii prasy kobiecej z perspektywy feministycznej prezentuje Edyta Zierkiewicz. Wyróżnia ona pisma, których tytuły zostały zainspirowane imionami kobiet (np. Claudia), pisma, których tytuły sugerują pozycję
społeczną kobiet (np. „Pani domu”), pisma, w których tytułach została określona
przestrzeń społeczno-życiowa adresatki (np. „Pani domu”), pisma, które „esencjalizują” kobiecy podmiot (np. „Świat Kobiety”), pisma mające za zdanie
wspomagać ich czytelniczki w wywiązywaniu się z zdań życiowych (np. „Dobre
Rady” oraz wszelkie pisma z grupy poradniczo-hobbystycznych), pisma , które
mają wspierać czytelniczki w samookreślaniu (np. „Kobieta i styl”), pisma, które
w swoich tytułach zorientowane są na kwestach wyglądu i stylu (np. „Uroda”),
oraz pisma, które koncentrują się na historiach z życia wziętych, opisujące najczęściej ludzkie dramaty i cierpienie (np. „Z życia wzięte”)18.
15
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4. Trzy segmenty prasy kobiecej jako trzeci wyznacznik kreowanej wizji
kobiecości
Według Marzeny Lizurej po roku 1997 rozpoczął się etap „ostrej selekcji”, w
wyniku której mamy do czynienia w Polsce z w pełni ukształtowanym, stabilnym
rynkiem ilustrowanych magazynów podzielonych na klasy (podgatunki) zwane
też „półkami” 19.
Podobny zakres proponuje M. Lisowska-Magdziarz. Według tej autorki
współczesny rynek prasy kobiecej zdominowały trzy typy czasopism. Pierwsze z
nich to pisma w wersji luksusowej promujące postać kobiety nowej generacji,
która jest aktywna, wykształcona, ma wysokie dochody i często władzę pozwalającą na zarządzanie innymi ludźmi. Drugi typ to tzw. wersja popularna mająca
więcej wspólnego z realnym życiem. Prezentowana na ich łamach kobieta powinna w sobie łączyć rolę idealnej żony, matki, gospodyni, pracownicy i kochanki. Należy jednak podkreślić, że jej priorytetami zdecydowanie są: mąż,
dzieci i domowe ognisko. Z kolei trzeci typ – damskie tabloidy to swoista hybryda gatunkowa. Pisma te łączą w sobie cechy praktycznego poradnika „o wszystkim” z magazynem plotkarskim wzbogaconym o program telewizyjny20.
Najwyższą półkę zajmują pisma ekskluzywne o dużym formacie, lakierowanej okładce, drukowane na bardzo dobrym gatunkowo papierze. Znajdują się w
nich wysokiej jakości zdjęcia zajmujące około 2/3 numeru, a wśród publikujących dziennikarzy są znani intelektualiści, popularni pisarze, aktorzy czy muzycy. Najczęstszym tematem artykułów jest moda i związane z nią porady stylistów
oraz nowości rynkowe. Równocześnie ważnym elementem takiego pisma są
reportaże z życia znanych osób, ich wspomnienia z dzieciństwa czy ważnych
wydarzeń. Pisma tego rodzaju przeznaczone są dla kobiet dobrze sytuowanych, z
wyższym wykształceniem, mieszkających w dużych miastach. Widać to chociażby w pryzmacie reklamowanych produktów – zazwyczaj są one drogie (a nawet
bardzo drogie) i eleganckie. Jednak pisma te często kupowane są również przez
osoby nie odpowiadające powyższemu opisowi, które nie stać np. na reklamowane w nich produkty, ale dzięki czytaniu takiego pisma mogą marzyć o innym
życiu21.
Przykładowo według wydawcy „Twój STYL to magazyn dla ambitnych,
niezależnych, aspirujących kobiet, ceniących zarówno wiedzę i osobisty rozwój,
jak i świat przyjemności i zabawy. Dla kobiet ciekawych zmian i trendów w otaczającym je świecie. Przede wszystkim jednak przywiązanych do uniwersalnych
wartości: rodziny, miłości, przyjaźni oraz poszukujących w życiu harmonii.”, zaś
łamach pisma PANI „znajdziemy ciekawe reportaże i felietony. Strony poświę19

M. Lizurej, Prasa kłamie czy wychowuje? Fenomen prasy kobiecej, [w:] Edukacyjne konteksty kultury popularnej, red. W. Jakubowski, E. Zierkiewicz, Kraków 2002, s. 76-77.
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cone znanym postaciom świata kultury i sztuki, ciekawostki z dziedziny mody,
urody a także interesujące artykuły z zakresu psychologii i zdrowia. PANI to
magazyn dla kobiet, które stawiają sobie życiowe pytania. Skupia się na wnętrzu
kobiety, pamiętając jednocześnie o potrzebie harmonii duszy i ciała...”22.
Kobieta nowej generacji wokół której koncentrują swoją uwagę wydawcy
magazynów luksusowych jest aktywna, wykształcona, sprawuje władze nad innymi, zajmuje ważne stanowisko i dużo dzięki temu zarabia. Zazwyczaj pozostaje ona w nietrwałym związku z mężczyzną, rzadko w małżeństwie (szczególnie
zawieranym przed Bogiem). Mężczyzna jest przedstawiany jako dopełnienie
samorealizacji kobiety oraz kolejna oznaka statusu społecznego (swoisty dodatek
do drogiego samochodu czy eleganckiego dom). Podobnie jest z dziećmi – małymi atrybutami sukcesu, które pojawiają się wtedy, gdy kobieta tego pragnie ze
względu na pełną samorealizację życiową. Sukces definiowany jest tu w myśl
zasady „wszystko albo nic” – albo jest pełny tj. wyobrażony poprzez powodzenie
finansowe, idealną prace oraz wzorowe życie rodzinne, albo nie ma go wcale23.
Istotną cechą tych czasopism jest poświęcanie małej ilości artykułów przestrzeniom społecznie kwalifikowanym jako „kobiece” tj. kuchni i pokojowi dziecięcemu na rzecz sypialni. Czytelniczka tego typu pism może gotować (choć nie
musi), a jeśli już to robi wyznaje raczej zasadę „oglądać niż jeść”, gdyż potrawy
przez nią przyrządzane powinny być przede wszystkim eleganckie i estetyczne.
Związane jest to również z faktem, że dbając o swoją sylwetkę wiecznie się odchudza i eksperymentuje z dietami24. Także pokój dziecięcy to raczej piękne niż
użyteczne wnętrze, czasami wystylizowane tak, że przebywające w nim dziecko
jawi się jako kolejna z zabawek.
Jak podkreśla M. Lisowska-Magdziarz ilustracje w tego typu pismach to
„częściowo wizerunki kobiet-bohaterek tekstów dziennikarskich, częściowo zaś
fotografie modelek. Uderza podobieństwo między jednymi a drugimi”25. Celem
tych ilustracji jest maksymalna estetyzacja kobiety wspomagana retuszem i daleko idącymi modyfikacjami. Bohaterka ma być idealnym (niedoścignionym) wzorem dla czytelniczki.
Do typowych przykładów magazynów luksusowych należą „Cosmopolitan”,
„Twój Styl” czy „Elle”. Spory wśród badaczy dotyczą natomiast sobotniego dodatku do „Gazety Wyborczej” –„Wysokie Obcasy”, który ma wiele wspólnego
za równo z czasopismami luksusowymi jak i tymi z niższej półki. Zamieszczane
w nim porady dla bogatych konsumentek, a także portrety kobiet sukcesu wskazują na półkę pism luksusowych. Jednak częstotliwość wydań, niska cena, papier
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niskiej jakości oraz niewielka objętość sugerują przynależność do środkowej
półki26.
Pisma luksusowe ukazują się raz w miesiącu a ich objętość i cena pozostaje relatywnie wyższa od innych czasopism kobiecych. Posiadają względnie stalą strukturę
każdego numeru, co ma sprzyjać identyfikacji czytelniczki z magazynem. Na pytania
czytelniczek odpowiadają dziennikarze lub specjalnie zaproszeni specjaliści. Sporo
miejsca zajmują porady związane z kontaktami interpersonalnymi, zżyciem zawodowym, emocjonalnym i seksualnym. Rozbudowany jest w nich dział reportażu, w
którym poruszane są istotne sprawy społeczne, pokazywane losy kobiet, pasjonujące
historie. Dopełnieniem tych treści są przepisy kulinarne (często na dania wykwintne,
przygotowane z drogich produktów), horoskopy, psychotesty i krzyżówki. Pomimo
wielu podobieństw w tym segmencie czasopisma to posiadają własny odróżniający
się styl przekazu oraz stałe grono czytelniczek zróżnicowanych pod względem cech
społecznych i demograficznych27.
Półka środkowa to pisma mające najczęściej miękką okładkę, mniej stron i
papier gorszego gatunku. Różnicę widać również w jakości prezentowanych
zdjęć - są kolorowe, jednak mniej pomysłowe, bardziej schematyczne i nie przypominają artystycznej fotografii z pism najwyższej półki. Tematy artykułów
oscylują przede wszystkim wokół rozmaitych porad. Pojawiają się również wywiady ze znanymi osobami, plotki, reportaże z życia czytelniczek, różnego rodzaju historie „z życia wzięte” (często nadesłane do redakcji) a także odpowiedzi
specjalistów na różnego rodzaju pytania. Reklamowane są w nich przede wszystkim kosmetyki z przedziału cenowego dostępnego statystycznej Polce, a także
parafarmaceutyki, produkty spożywcze czy artykuły gospodarstwa domowego.
Specyfika środkowej półki sprawia, że są to pisma właściwie uniwersalne, każdy
czytelnik znajdzie coś dla siebie, choć docelowo przeznaczone są dla kobiet zajmujących się domem i pracujących, z wykształceniem średnim lub pomaturalnym mających przeciętne dochody28.
Według wydawcy Magazyn Świat Kobiety to „superpraktyczne porady
przedstawione w eleganckiej i nowoczesnej formule. Współczesna, dynamiczna,
aktywna, kobieta otrzymuje pełen wachlarz nowinek i nowości z dziedziny :
mody, urody, zdrowia, psychologii, prawa, pracy, życia rodzinnego popartych
opinią znanych osobistości ze świata mody, mediów, znanych kucharzy, lekarzy
specjalistów. Wysoka jakość merytoryczna i elegancka szata graficzną pisma
uplasowała magazyn Świat Kobiety na pierwszym miejscu pod względem sprzedaży wśród magazynów poradniczych. W każdym numerze: Trendy po trendy,
Moda, Uroda, Zdrowie, Mam dziecko, Nasz świat (reportaże), Emocje (psycho-
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I. Kowalczyk, E. Zierkiewicz, Czytanie kobiety…, s. 86-87
D. Zaworska-Nikoniuk, Wizerunki kobiecości i męskości w polskiej prasie dla kobiet XXI wieku, Toruń 2008, s.286.
28
M. Lizurej, Prasa kłamie czy wychowuje?..., s.76-77.
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logia, seks), Wnętrza, Twoje prawa (m.in praca, prawo konsumenckie), Kuchnia,
Rozrywka (kultura, gwiazdy, podróże, horoskop)”29.
Jak zauważa Zofia Sokół pisma z segmentu poradniczego ( „Przyjaciółka”,
„Claudia”, „Olivia”, „Poradnik Domowy”) „nie uczą jak żyć, tylko jak sobie
radzić”30. To radzenie sobie rozumiane jest jako bycie idealną żoną, matką i gospodynią a przy tym równocześnie jeszcze pracownicą i kochanką. Zdecydowanym priorytetem są role domowe, natomiast praca zawodowa nie ma znaczenia
ambicjonalnego czy samorealizacyjnego.
Kobieta pokazywana na łamach takiego czasopisma jest nastawiona na potrzeby dzieci i mężczyzny, z którym żyje w trwałym i monogamicznym związku.
Stąd wynika duża ilość porad, jak podobać się mężowi i jak organizować życie
rodzinne, a także ułatwiać życie codzienne. Kobieta taka ma radzić sobie z wyborem i umiejętnym korzystaniem z konsumpcyjnej obfitości w warunkach ograniczonych zasobów finansowych. Ma się realizować „tanio i smacznie przyrządzając niedzielny obiad dla teściów i przeobrażając małżeńską sypialnie w ogród za
pomocą nowych zasłonek i własnoręcznie zszytej narzuty na łóżko” 31
Proponowane czytelniczkom przekazy czasopism poradniczych różnią się w
nieznacznym stopniu. Skoncentrowane są wokół spraw związanych z prowadzeniem domu, wychowaniem dzieci, tworzeniu więzi rodzinnych i rozwiązywaniu
konfliktów, gotowaniem, dbaniem o estetykę wnętrza, różnego rodzaju poradami
zdrowotnymi czy z zakresu drobnych napraw, wzbogaceniem życia erotycznego.
Jak sugerują wydawcy czas wolny czytelniczki powinny wykorzystywać na eksperymentowanie w kuchni (czemu pomocne mają być dołączane książeczki z
przepisami), rozwiązywać krzyżówki i psychozabawy ewentualnie czytać horoskopy. Jak wskazuje typologia, pisma te pełnią funkcje poradniczą, zaś często
eksponowanym przez wydawcę walorem takiego pisma jest jego niska cena32.
„Tina”, „Naj”, „Chwila dla Ciebie”, „Życie na gorąco” to tytuły pism z najniższej półki. Pisma te bywają (choć coraz rzadziej) z kolorowymi okładkami ale
w środku czarno-białe, drukowane na niskiej jakości papierze. Publikowane
zdjęcia czasami przypominają wręcz amatorskie fotografie. Są to pisma łączące
w sobie rozrywkę, plotki oraz tzw. „historie prawdziwe” (skonstruowane na typowo tabloidowej opozycji my-oni, z tabloidowo-melodramatycznym przesłaniem moralnym). Reklamowane produkty to głównie artykuły spożywcze, parafarmaceutyki czy tańsze kosmetyki. Grupą docelową tych czasopism są kobiety
mające najniższe dochody i wykształcenie zawodowe lub średnie33.
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Świat Kobiety, Charakterystyka pisma,
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Przykładowo czytelniczki „Życia na Gorąco” to „kobiety zainteresowane życiem gwiazd, wiadomościami i ciekawostkami (…) z uwagą zagłębiają się w
lekturę rubryk poradniczych poświęconych zdrowiu, urodzie oraz poradom kulinarnymi. (…)w każdym numerze: kulisy z życia sławnych ludzi, reportaże i historie z życia wzięte, poszerzony dział porad medycznych, uroda, psychologia,
dział kulinarny, porady prawne”34
M. Lisowska-Magdziarz określa je jako pisma „dla nas, ale nie o nas”. We
współczesnym wydaniu są one hybrydą gatunkową, która łączy w sobie cechy
poradnika praktycznego, magazynu tęczowo-plotkarskiego, pisma telewizyjnego
i tabloidu. Charakterystyczny jest tutaj sensacyjne i dwuznaczne moralnie przedstawienie celebrytek i kobiet z elity społecznej. Najczęściej czytelniczki informowane są o kolejnej zdradzie małżeńskiej, rozpadzie związku, uzależnieniach,
romansach, bezskutecznych dietach czy konfliktach z prawem. Ten smutny i
brutalny obraz łączy się jednak z widoczną fascynacją (momentami można ją
określić nawet niejako formą swoistego uzależnienia) życiem domniemanych
wyższych sfer. Opowieści o gwiazdach nie stanowią jedynej treści tych pism, ale
są wymieszane z prozaicznymi aspektami dnia codziennego każdej „zwykłej”
kobiety – poradami domowo-pielęgnacyjnymi35.
Podsumowanie
Katarzyna Dormus podkreśla, że obraz świata, który kreuje prasa kobieca nie jest
jednorodny. Ta specyficzna złożoność jest uwarunkowana okresem historycznym, w
którym dane czasopismo powstało oraz przynależnością środowiskową zarówno
członków redakcji jak i samych czytelniczek. Inny jest to obraz w pismach tworzonych
wyłącznie przez męskie kolegium redakcyjne niż przez późniejsze sfeminizowane
redakcje. Tak samo trudno porównywać jest pisma przeznaczone dla ubogich mieszkanek wsi wychowanych w duchu konserwatyzmu i puryzmu religijnego z pismami
dla przedstawicielek miejskiej inteligencji36.
Prasa kobieca przekazuje swoim czytelniczkom informacje dotyczące kobiecości, doradza, jak powinny wyglądać i zachowywać się, co powinny czuć, przestrzega przed zachowaniami, które są nie dość kobiece, zaleca inne, zgodne z
„normą”. Prezentowane w czasopismach wzorce kobiecości zgodne są z tymi,
które pojawiają się w innych mediach, a także w różnych sytuacjach społecznych, ponieważ wszystkie wyrastają z tych samych przekonań dotyczących roli
kobiety w świecie. W ten sposób czasopisma wpisują się w szerszą sieć władzy i
ideologii. Zgodnie z zasadą społecznego dowodu słuszności, jeśli przekazy doty-
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czące kobiecości, które pochodzą z domu, ze szkoły, od znajomych, z różnych
mediów, tak często się powtarzają, muszą być prawdziwe37.
Streszczenie
W artykule skupiono się na prasie kobiecej i jej roli w kreowaniu ideału
współczesnej kobiety. Jako kluczowe w tych działaniach przedstawiono swoiste
cechy wyróżniające prasę kobiecą, a także jej typologię oraz segmentację. Istotnym dla wyjaśnienia paradygmatu kobiecości we współczesnych środkach przekazu jest zwrócenie uwagi na fakt, że poprzez selekcję faktów i mniej (lub bardziej) świadome posługiwanie się stereotypami oraz utartymi schematami zachowań przedstawiają one różne modele kobiety idealnej.
Prasa kobieca, w zależności od typu potencjalnego odbiorcy, przekazuje
swoim czytelniczkom informacje dotyczące kobiecości, doradza, jak powinny
wyglądać i zachowywać się, co powinny czuć. Przestrzega również przed działaniami, które (w mniemaniu redakcji) są nie dość kobiece, zaleca inne, zgodne z
kreowanym ideałem.
Summary:
(No) real? Three determinants of the created image of a woman in the women's press - between real life and the media ideal.
The article is devoted women's press role in creating the ideal modern woman. As the key in these activities are presented specific distinguishing features
feminine press and its typology and segmentation. Important to explain the paradigm of femininity in contemporary media to draw attention to the fact that by
the selection of facts and less (or more) aware of the use of stereotypes and beaten patterns of behavior they represent different models of ideal woman. Press
feminine, depending on the type of potential customer, your reader transmits
information about femininity, advises how they should look and behave, what
they should feel. Also warns of actions that (in the opinion of the editor) are not
quite feminine, recommends other, in accordance with the espouses the ideal.
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Anna Piliszewska (AI)
Usta Marylin Monroe czyli rzecz o sztuce Andy Warhola
Ludzie, epoki, kultury odchodzą. Podległe odwiecznym prawidłom czasu,
skazane są na przemijanie, lecz każda chce coś powiedzieć; pozostawić swój
ślad. Sztuka – przedstawicielka kultury wysokiej, wymagająca zarówno od artysty jak i odbiorcy nie tylko inteligencji oraz wyobraźni, lecz również dobrej
orientacji w zakresie filozofii, historii czy teologii (wszak już w starożytności
najważniejsze dzieła Myrona, Polikleta, Fidiasza, Lizypa i innych artystów były
przedstawieniami bogów i odwoływały się do religijnych uczuć odbiorców, zaś
w czasach nowożytnych arcydzieła takich mistrzów jak Michał Anioł, Rafael
Santi czy Leonardo da Vinci bądź Giovanni Lorenzo Bernini reprezentowały
sztukę chrześcijańską na najwyższym poziomie), nie bez kozery nazywana jest
często elitarną. Natomiast sztuka popularna, skierowana do szerszego grona widzów, zdecydowanie prostsza w odbiorze, o niższych aspiracjach, nie domaga się
ani od twórców, ani jej zwolenników głębokiej wiedzy oraz gruntownego przygotowania. Dlatego nie powinno się, a wręcz nie wolno stawiać znaku równości
pomiędzy jedną a drugą!
Po dziś dzień toczą się spory o sztukę : czy rzeźbiarzy, malarzy, grafików,
plakacistów i performerów, powołujących do istnienia sztukę niską, winno się
określać mianem „artystów” czy jedynie „(wy)twórców”? Podobny problem
stanowią (wy)twory ich rąk i fantazji – czy są one godne, by nazwać je „dziełami”? I czy w ogóle to wszystko, co pod szyldami sztuki popularnej przynoszą na
nasze czasy, możemy nadal nazywać „sztuką niską”, czy raczej jakimś „paraartystycznym zjawiskiem”?
Ale wszak… skoro ludzie, epoki, kultury odchodzą, pragnąc coś nam powiedzieć, nie sposób ich nie dostrzegać – nie tylko w ich wielkości, lecz i w ich
przyziemności.
Sztuka pop – artu, której jednym z najważniejszych przedstawicielem był
Andy Warchol1, odcisnęła swe piętno na współczesnej kulturze amerykańskiej.
Miała ona też pewien wpływ na kulturę europejską, (w tym również polską).
Jaskrawe, powielone metodą sitodruku usta legendy zachodniego ekranu,
czyli Normy Jeane Mortenson, znanej sympatykom kina jako Marylin Monroe,
zostały nie tylko utrwalone na klatkach filmowych klisz, plakatach i fotografiach,
1

Właściwe nazwisko artysty brzmi Andrew Warhola - jego rodzice, czyli Andrij
Warhola oraz Ulija Justyna Zavacka, postarali się zmienić nazwisko Warhola na Warhol
tuż po przyjeździe do Ameryki – rodzice artysty byli bowiem imigrantami, pochodzącymi z klasy robotniczej. Reprezentowali oni mniejszość grekokatolików łemkowskich
(rusińskich) z miejscowości Mikova, opodal Medzilaborców, usytuowanej na północy
Słowacji. Por. P. Krokosz, M. Ryńca, Łemkowszczyzna. Od ikony do pop – artu, Kraków
2004, s.43-45.
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lecz naraz stały się wymownym ( krzyczącym) rekwizytem: wyrazem nowoczesnych artystycznych iluminacji, symbolem nowoczesnego tworzenia (Wielkiej
Awangardy) – szokującym (gdyż z założenia nastawionym na szok) atrybutem
twórczości przełomu wieku. Nowa sztuka wraz ze swą dezynwolturą, z hucznym,
ostentacyjnym Hurra!, niech żyje nic i wszystko, gdyż i jedno i drugie – w zależności od przyjęcia stosownej postawy może być, choć być nie musi sztuką!, niosła
ze sobą ryzyko odrzucenia przez potencjalnego odbiorcę; ryzyko krytyki i wyszydzenia. Ryzyko szczególne, bo dotyczące artyzmu. I równolegle pewność
opierającą się na przeświadczeniu, że jeżeli artysta (którym może być każdy) nie
wyjdzie do świata z własną propozycją, z własną wizją dzieła i celu, jakiemu ono
ma służyć , nigdy się nie przekona, czy to pragnął powiedzieć , co myślał zaproponować, miało szansę się ziścić, tym bardziej, że przecież jeżeli jakiś twórca
uznał, iż to co tworzy jest ważne i potrzebował się tym podzielić , musiało mieć
jakieś źródło, musiało znajdować uzasadnienie, musiało być wypadkową czegoś
– być wynikiem dłuższego procesu, którego nie sposób pominąć ad hoc. Niewykluczone, iż nowa sztuka, w tym sztuka pop – artu, domagała od swych reprezentantów przynajmniej krzty odwagi czy determinacji. Bo przecież, jak uważał
Heidegger:
Odważyć się, znaczy wprowadzić w tok gry, położyć na wadze, wyzwolić w
niebezpieczeństwo. Tym samym, to, co zaryzykowane, jest wprawdzie bez osłony, lecz ponieważ leży na wadze, jest podtrzymywane przez ryzyko. Jest niesione. Znajduje kryjówkę w swej podstawie, właśnie mocą tej podstawy. To, co
zaryzykowane, jest jako byt usposobione przez wolę; nie wypuszczane przez
wolę samo jest wolicjonalne i poważa się, ryzykuje. Tym sposobem zaryzykowane jest bez – troskie, sine cura, securum, tzn. bezpieczne. Jedynie, gdy to, co
zaryzykowane, spoczywa bezpiecznie w ryzyku, może ono z ryzykiem postępować – mianowicie postępować w nieosłonność ryzykowania2.
A zatem owo ryzyko, łączące się z propozycją przekazu jakowej prawdy o
obecności człowieka w świecie utraconych wartości, w świecie konsumpcjonizmu mogło być próbą manifestowania bądź, w najgorszym przypadku, przynajmniej próbą ustosunkowania się do obecnie funkcjonujących prawd, a to jest
wręcz kluczowe w sytuacji artysty, gdyż , jak już wcześniej obwieszczał Hegel,
„sztuka straciła (…) dla nas swą autentyczną prawdę”3..
Ryzykanckie wizje artystyczne Warchoła rozjątrzyły spór o estetykę. Po raz
kolejny pojawiło się pytanie: „Czy nowa sztuka posiada wartości poznawcze?”4.
Dylemat: czy awangardowa sztuka jest w ogóle sztuką, czy też raczej jakąś
jej cherlawą odnogą, hybrydą, blizną po Prawdziwej Sztuce stał się znów aktual2

M. Heidegger, Drogi lasu, tłum. J. Gierasimiuk, R. Marszałek i inni, Warszawa
1997, s.227.
3
G.W.F. Hegel, Wykłady o estetyce, tłum. J. Grabowski, A. Landman, Warszawa
1964, s.21.
4
J. E. Dutkiewicz, Uwagi, [w:] Sztuka współczesna, pod. red. J. Dutkiewicza, Kraków
1959, s.30.
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ny. W przestrzeni estetyki5 czyli dziedziny filozofii dotyczącej zmysłowych poznań ( z gr. aisthetikos) twórczość Warhola spotkała się z następującymi próbami
klasyfikacji:
1) twórczość Warhola jest niczym; nie pretenduje ona do miana ni sztuki klasycznej, ni sztuki wymykającej się z ram powszechnie przyjętych kanonów czy
definicji - czyli antysztuki6.
2) twórczość Warhola jest sztuką
3) twórczość Warchoła przynależy do dziedziny antysztuki
Dyskurs dotyczący twórczości Warhola poprzedziły liczne krytyki nowych
zjawisk w sztuce, częstokroć szokujących odbiorcę – były one wynikiem zmian,
jakie niósł z sobą wiek XX- ty, zmian dotyczących nie tylko rangi samego dzieła,
ale i pozycji twórcy, jak również relacji dzieło – artysta – odbiorca. Przełom w
sztuce, którego podglebie przygotowali wcześniej kubiści, zdawał się być nieuchronnym. Był on wynikiem nie tylko eksperymentowania z dziełem jako takim, ale także efektem masowości, powielania obrazu czy wręcz „produkcji”
różnych artefaktów7. Nie sposób tu pominąć wkładu Marcela Duchampa, który,
porzuciwszy malarstwo, naraz skoncentrował się na „nie istniejących nigdy
wcześniej czynnościach poza – malarskich, co nie znaczy wcale poza – artystycznych”8.
Jak zauważyła Urszula Czartoryska:
(…) w roku 1919 stała się rzecz, mająca pozornie kameralne znaczenie, lecz
płodne w skutki. Marcel Duchamp na reprodukcji Giocondy, kupionej „ za rogiem”, dorysował wąsy i brodę, zaopatrzył ją w zaszyfrowany tytuł L.H.O.O.O i
podpisał swoim nazwiskiem jako utwór własny. Uczynił to nie inaczej, niż w
każdym pokoleniu czynili przed nim młodzi ludzie, domalowujący wąsy na rycinach głów koronowanych czy fotografiach członków rodziny. Duchamp pozwolił
sobie jednak na profanację nie w imię dziecinnego odwetu, lecz z pozycji artysty
z pewnym dorobkiem i nawet legendą. Był już wówczas autorem zadziwiających
utworów, które nazwał przedmiotami gotowymi, read – made, pojedynczych
przedmiotów użytkowych, jak koło rowerowe, podniesionych z codziennego
otoczenia do statusu dzieła sztuki przez wybór. Preparując w ten sposób Giocondę Duchamp uznał fetysz reprodukcji za przeciwnika realnego, choć zmaterializowanego zaledwie w postaci setek kartek papieru, lichych i zniszczalnych. Tym
gestem pośrednio dowiódł, że obecność fetyszów – świstków – będzie natarczy5

Estetyka zbliżona jest do filozofii sztuki, przedmiotem jest analiza ontologiczna, epistemologiczna i aksjologiczna zjawisk związanych ze sztuką. Najczęściej koncentruje się
ona na analizach zjawisk związanych ze sztuką w poszukiwaniu ich istoty, czyli tego co
jest dla nich specyficzne, co je wyróżnia spośród innych. – por. m.in. M. Gołaszewska,
Zarys estetyki, Problematyka, metody, teorie, Kraków 1973
6
Terminem tym posłużył się w 1914 roku Marcel Duchamp, w odniesieniu do sztuki
rozsadzającej wszelkie ogólnie przyjęte reguły i definicje.
7
Por. U. Czartoryska, Od pop – artu do sztuki konceptualnej, Warszawa 1973, s.9-24.
8
Ibidem, s.9.
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wie charakteryzować kulturę wizualną nadchodzących dziesięcioleci, wywierając
wpływ zarówno na wyobraźnię potocznego człowieka, jak i na twórczość artystów9.
Nie ulega wątpieniu, iż w opisanych wyżej demonstracyjnym geście Marcela
Duchampa tkwiła igła ironii, jednak rozmaici badacze dopatrują się czegoś zdecydowanie więcej, a mianowicie wskazują na „wtórny charakter wyobrażeń,
zadomowionych w pamięci ludzkiej”10! Co za tym idzie, radykalnie zmienił się
schemat sytuacji artystycznej. Dzieło naraz przestało być czymś ukształtowanym
wyłącznie pracą rąk i natchnioną wyobraźnią twórcy, rozmyła się też wyraźna
dotąd różnica pomiędzy artystą a widzem, zaś sama wartość estetyczna dzieła
stanęła pod znakiem zapytania11. Powielenie czyli „ odbicie odbicia”12 stało się w
salonach artystycznych jednym z wiodących tematów, nabierało artystycznej
ważności, by wreszcie zająć czołowe miejsce, spychając sztukę klasyczną do
pozycji przeżytku.
Nasilenie paraartystycznych zjawisk w sztuce zwiastowało narodzenie się
Wielkiej Awangardy. Zaś sama rewolucja sztuki nowoczesnej została dokonana
dwukrotnie – po raz pierwszy, kiedy to roku 1917 Marcel Duchamp ogłosił , że
„dziełem sztuki jest to , co za dzieło sztuki zostanie uznane” , a następnie gdy w
roku 1961, w chwili, gdy Andy Warchol obwieścił światu, iż all is pretty –
stwierdzenie owo stało się jednym z czołowych haseł nowej sztuki pop – art.13
Dorota Folga Januszewska w artykule zatytułowanym Pop – art podaje, że:
Popular Art - sztuka masowa, termin oznaczający zjawisko artystyczne został
utworzony, aby, jak się w 1952 roku zdawało, określić nowy trend w sztuce XX
wieku. Pojęcie to wprowadził angielski krytyk Lawrence Alloway, opisując działalność Grupy Niezależnej brytyjskich artystów, którzy z codziennych fragmentów miejskiego, komercyjnego otoczenia czerpali motywy jak ze źródła, czyniąc
z prozaicznych fragmentów gazet, książek, reklam i komiksów esencję swoich
prac. W istocie jednak inwazja codzienności na sztukę dokonywała się w latach
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w wielu krajach i miastach na świecie, w odpowiedzi na zmiany otoczenia (przemysłu, projektowania, "powielalności" wzorów, standaryzacji norm estetycznych). W Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w
Nowym Jorku, ruch tzw. nowego realizmu i neodadaizmu podnosił do rangi
sztuki przedmioty wyjęte z kontekstu14.
Natomiast Arthur C. Danto wyraził się następująco:
„Termin „pop” został wymyślony przez Lawrence’a Allowaya , mojego poprzednika na etacie krytyka sztuki w piśmie „The Nation”. Choć wydaje mi się,
że wychwytuje on zaledwie niektóre, powierzchniowe cechy tego ruchu, to nie
9

Ibidem, s.10.
Ibidem, s 10 -11.
11
Por. M. Gołaszewska, Estetyka i antyestetyka, Warszawa 1984
12
Por. U. Czartoryska, Od pop – artu do sztuki konceptualnej, Warszawa 1973, s.9.
13
Por. M. Gołaszewska, dz. cyt. ibidem.
14
D. Folga – Januszewska, Pop – art, [w:]„Wiedza i Życie” nr 5/1998.
10
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jest to zła nazwa, zważywszy na cechujący ją brak szacunku dla czegokolwiek.
Dźwięk tego słowa to hałas powstający przy nagłym wypuszczeniu powietrza,
niczym hałas pękającego balonu15.
Sam pop - art, pomimo iż, jak twierdzi Maria Gołaszewska, jest zjawiskiem
typowo amerykańskim, rozprzestrzeniał się sukcesyjnie, odnajdując własne miejsce w świecie sztuki ( głównie dziedzinie plastyki oraz malarstwa). Zaczął też
naraz rościć sobie bardzo konkretne prawa bytu w przestrzeni artystycznej, o
czym badaczka pisze następująco:
a) Pop-art chce dotrzeć do szerokiej publiczności
b) Pop-art zajmuje pozytywne stanowisko do cywilizacji przemysłowej
c) Pop-art zajmuje negatywne stanowisko wobec dotychczasowej sztuki
d) Pop-art deklaruje, że wszystko jest sztuką16.
Oznaczało to, że pop – art, jako reprezentant dziedziny antysztuki, ostentacyjnie – poprzez swe postulaty i poprzez konkretny program – ma niechybny
zamiar nadal trwać i promieniować na szerszą skalę. Dowcipnie. Chociaż możliwe, że tymczasowo, jako nurt z założenia przejściowy. A zatem czym jest pop –
art? Richard Hamilton, który w roku 1957 sformułował definicję pop – artu podaje, że:
Pop art jest –
popularny ( zaprojektowany dla masowego odbioru)
przejściowy ( rozprzestrzeniający się w szybkim czasie)
podlegający zużyciu ( łatwo zapominany)
tani
produkowany masowo
młodzieżowy ( lubiany przez młodzież)
dowcipny
seksualny
oparty na sztuczkach
urzekający
przynoszący wielki dochód17.
Natomiast Danto zwraca uwagę na dwa zasadnicze elementy, a mianowicie
przypadkowość i dobre oko – pisze on:
Pop – art przynajmniej w znacznej części opierał się na sztuce komercyjnej –
na ilustracjach, etykietach, projektach opakowań, plakatach. Komercyjni artyści
odpowiedzialni za te kolorowe obwieszczenia sami mieli dobre oko. Wilhelm de
Kooning był autorem znaków firmowych i trudno przypuszczać, by oddając
sztukom pięknym swe umiejętności nie korzystał ze swego oka, dzięki któremu
15

A. Danto, Po końcu sztuki. Sztuka współczesna i zatarcie się granic tradycji, tłum.
M. Salwa, Kraków 2012,s.198.
16
M. Gołaszewska, ibidem.
17
R. Morphet, Richad Hamilton. Commentary, w katalogu wystawy Tate Galery,
London 1970, s. 14-15, cyt. za U. Czartoryska.
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został uznanym autorem18. O reprezentatywnej sztuce Andy Warhola wyraził się
on następująco:
Oczywiście, Warhol tworząc (…) dzieło nie stosował żadnych reguł, lecz
całkowicie zbiegało się ono z jego dążeniami artystycznymi, które skłaniały go
do tego, by malować te kolorowani (…). Oko – oko wyćwiczone – nie byłoby w
stanie stwierdzić, że to artysta wypełnił ponumerowane „ komórki”, bowiem
efekt tych działań wyglądałby dokładnie tak samo, jak rzeczywisty przedmiot
(jak coś, co mógłby wykonać każdy pensjonariusz domu starców\), i odziedziczyłyby jego wszystkie jakości estetyczne. A jednak dzieło Warhola i zwykła
kolorowanka posiadały odmienne wartości artystyczne. Warhol może twierdzić,
że każdy może być artystą, i może naigrywać się z idei, że malarstwo musi być
czymś wydartym z duszy artysty. Były konduktor tramwajowy, w świetlicy domu starców malujący kolorowankę, stosuje się do reguł po prostu po to, by stworzyć ładny obrazek. Warhol, gdyby czytał Kanta, mógłby wypowiedzieć się na
temat jego Trzeciej Krytyki przy pomocy kolorowanek!19. A zatem, pomimo że
twórczość przedstawicieli pop - artu bazowała na sztuce komercyjnej, pomimo iż
zgodnie z założeniami trendu stawiała na przypadkowość, zwracając się ku zwyczajności, sztuczkom, ku rozmaitym przedmiotom codziennego użytku, wymagała dobrego oka, dzięki któremu autor potrafił podnieść do rangi dzieła coś, co bez
jego ingerencji samo w sobie nie było artefaktem. Podobny przewrót dokonał się
w dziedzinie fotografii. Tu eksperymentowanie z obrazem utrwalonym na kliszy
miało za zadanie z produktu masowej kultury uczynić własny, oryginalny obraz –
obraz, który jest obiektywny tylko powierzchniowo, bowiem jego interpretacja
przyczynia się za sprawą widzów do wielości doznań oraz emocji, a co za tym
idzie wielości poziomów odczytań . Urszula Czartoryska konkluduje:
Jeśli Richard Hamilton i Andy Warchol czynią z cudzej fotografii własny obraz , to dlatego, że opowiadają się po stronie obrazu „ mechanicznego”, który jest
pozornie obiektywny i chłodny, a przecież podatny na tendencyjną interpretację
,związaną z kontekstem zdjęcia. Obraz stanowi pozornie „ niewinny” zapis natury, w istocie zaś jest wyrafinowanym produktem „kultury”20.
Eksperymenty Warhola z fotografią były nie tylko odpowiedzią na konsumpcjonizm i komercjalizm, na kształt kultury masowej, która zdominowała amerykańską codzienność, ale były też jego głosem, dotyczącym konkretnych osób –
zarówno przedstawicieli świata sztuki i polityki, jak i zwyczajnych, anonimowych ludzi, stanowiących społeczność, w jakiej przyszło artyście żyć.
Takie postawy zdecydowanie korespondowały z deklaracjami, zawartymi w
słynnym manifeście programowym, ogłoszonym w 1961 roku przez Cleasa Oldenburga:
18

A. Danto, Po końcu sztuki. Sztuka współczesna i zatarcie się granic tradycji, tłum.
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Ibidem.
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U. Czartoryska, dz. cyt., s.119.
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Jestem za sztuką, która wdaje się w utarczki z codziennymi głupstwami i
zawsze wychodzi z tego zwycięsko.
Jestem za sztuką, która naśladuje istotę ludzką, która jest śmieszna jeśli tak
trzeba, albo gwałtowna, albo jeszcze jakaś inna, jeśli trzeba.
Jestem za sztuką, która bierze formę z linii samego życia, która wiruje, rozprzestrzenia się, pryska i kapie, która jest prostacka, bezceremonialna, słodka i
głupia, jak samo życie.
Jestem za artystą, który znika w oddali i wraca, w białej czapce, malując
znaki i sygnały drogowe.
Jestem za sztuką, która unosi się z komina jak czarny włos i rozwiewa w powietrzu.
Jestem za sztuką, która rozsypuje się z sakiewki starca potrąconego przez mijający go w pędzie błotnik.
Jestem za sztuką, unoszącą się z pyska pieska, który spadł z dachu pięciopiętrowego domu.
Jestem za sztuka, którą liże dzieciak, ściągnąwszy z niej opakowanie21.
Krytyk amerykański Clement Greenberg w odniesieniu do sztuki współczesnej wypowiedział się następująco: „ Artystom i sztuce nikt nie daje recept.
Trzeba po prostu poczekać i zobaczyć co się stanie, co zrobi artysta”22. W przypadku przedstawicieli pop – artu propozycje ich „dzieł”, a tym samym zmiany,
jakie niosła wraz z nimi ich twórczość nie łączyły się z długim, nużącym oczekiwaniem.
Recepta Andy Warhola na bycie w epicentrum; w sercu sztuki współczesnej
pozornie odczytana została w rzucanych na oślep hasłach, rozmaitych wywiadach, dźwięcznych i wdzięcznych proklamacjach, ogłaszanych tu i tam, bądź to
przemyślanych, bądź kleconych na potrzebę chwili, na rauszu, na kolanie – każdorazowo natychmiast chwytanych i rozdmuchiwanych przez media. Pozornie ,
gdyż własny, artystyczny wizerunek, jaki pieczołowicie pielęgnował Warhol był
jedynie kreacją: wytworem imaginacji, znakomicie wpisującej się w nurt marzeń
i tęsknot wyjałowionej z wartości, nastawionej na konsumpcjonizm, w większości średnio inteligentnej, znudzonej, współczesnej mu społeczności – widowni,
łapczywie oczekującej chleba i gwarnego igrzyska. Natomiast prawdę o sobie i o
własnej twórczości, prawdę o tym, co nakłoniło go, by wykorzystywać przedmioty codziennego użytku jako artystyczne przekazy – pełną prawdę wyjaśniającą poczynania twórcze, mówiącą o samotności, alienacji, pomimo kilku prób
przełamania bariery medialnej, co w późnym okresie jego twórczości usiłowało
znaleźć swój wyraz w autobiograficznych publikacjach [ A, a novel (1968) , The
Philosophy of Andy Warhol from A to B and back again (1975), Popism: The
21

C. Oldenburg, Environments, Situation, Spaces, Wstęp do katalogu wystawy w Martha
Jackson Gallery, New York 1961, cyt. za U. Czartoryska.
22
C. Greenberg, Interview Conducted by Lily Leino, [w:] The Coltected Essays on
Criticism, t.4, s.308, cyt. za A. Danto.
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Warhol Sixties (1980), The Andy Warhol Diaries (1989, red. Pat Hackett)] znał
tylko sam Warhol.
Natomiast Barbara Świąder o tejże recepcie Warhola wypowiada się następująco:
Wychowany na kolorowych czasopismach Warhol znał doskonale prawa rządzące światem mediów i reklamy. Wiedział, jak się należy nimi posługiwać, by
utrzymać zainteresowanie swoją osobą i być atrakcyjnym dla mas. Realizował to
jednak w niezwykły sposób: ostentacyjnie opierając się machinie medialnej. Najbardziej oblegany przez prasę artysta wszechczasów był osobą absolutnie niemedialną. (…)Warhol odkrył przepis na sukces: aby być kimś, trzeba być nijakim,
trzeba być jak wszyscy – „każdy powinien być jak każdy”. Siła Warhola tkwiła w
jego ostentacyjnej nieoryginalności, zapożyczaniu, kopiowaniu. Wielki konsument,
Warhol, pyta: „(…) dlaczego mam być oryginalny? Czemu nie mogę być nieoryginalny? Paradoksalnie, ze swej nieoryginalności Warchol czyni wyznacznik własnego stylu23.
Czy Andy Warchol, jako przedstawiciel własnej epoki, zainteresowałby się
metodą sitodruku, gdyby nie zaważyły naraz pewne sploty wydarzeń, pewne
okoliczności…? Czy jego postać stałaby się amerykańskim „ spełnieniem utopii”?24. Czy było to z jego strony sporym czy małym wysiłkiem, skoro przecież,
jak twierdzi Tadeusz Dobrowolski : „ Dzisiaj (…) prawie każdy może być malarzem. Łatwość opanowania różnych arkanów antysemantycznej i dziwacznej
sztuki malarskiej i rzeźbiarskiej sprawia, że jej adepci i koryfeusze mnożą się jak
grzyby po deszczu?”25.
Co wpłynęło na tak specyficzną twórczość Andy Warhola? Co mogło sprawić, iż w czasach konsumpcjonizmu, komercjalizmu i materializmu, obnażał
drapieżną, amerykańską rzeczywistość i swoje twórcze poczynania śmiał nazywać sztuką? Można by domniemywać, iż złożyły się na to:
a) ciężka choroba i powiązane z nią doświadczenia (Andy Warhol cierpiał na
pląsawicę, powodującą nieskoordynowane, mimowolne ruchy obwodowych
części ciała)
b) wrażliwość i samotność
c) strach przed odrzuceniem
d) wpływ środowiska
e) wnikliwa obserwacja amerykańskiej, zdegenerowanej społeczności
f) determinacja
g) predyspozycje wrodzone
Zainteresowania Andy Warhola skłoniły go do podjęcia studiów na Carnegie
Mellon University w Pittsburgu ( projektowanie użytkowe). Od roku 1949
23

B. Świąder, Być jak każdy, być jak Warhol, [w:] K. Goldsmith, Będę twoim lustrem.
Wywiady z Warholem, Warszawa 2006, s.8-9.
24
Por. P. J. Przybysz, Sztuka postmodernistyczna w Ameryce, [w:] Sztuka i filozofia,
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Warhol zamieszkiwał w Nowym Jorku, gdzie działało międzynarodowe centrum
artystyczne – pracował w nim ( w dziale grafiki reklamowej i jako ilustrator czasopism; z tego okresu znane są jego rysunki butów oraz autoportrety) – to tam
znalazła swój początek kariera młodego plastyka, który od tego momentu będzie
z powodzeniem pokonywał jej kolejne szczeble, by wreszcie stać się jedną z
najbardziej znanych ikon popular - artu.
Do jego pierwszych sukcesów, które odbiły się głośnym echem w artystycznych salonach, należy zaliczyć wystawę CAMPBELI’S SOUP CANS, która po
latach uznana zostanie przez badaczy za „ główne uderzenie amerykańskiego pop
– artu”26.
32 obrazy, przedstawiające puszki z popularną i lubianą przez Amerykanów
zupą firmy Campbell zostały zaprezentowane szerokiej publiczności 9 lipca 1962
roku, na pierwszej indywidualnej wystawie Warhola. Wykorzystana tu została
słynna metoda sitodruku ( druku sitowego) – posługiwanie się techniką serigrafii27, odtąd stanie się znakiem rozpoznawczym artysty.
Jak piszą Paweł Krokosz i Mariusz Ryńca: ”Dzięki temu Warhol i jego asystenci stworzyli ponad 2000 dzieł w ciągu 2 la”28. Czy jednak była to sztuka?! –
pytanie pozostaje otwarte…
W wywiadzie udzielonym krytykowi sztuki Davidowi Bourdonowi, sam
Warhol o sitodruku powiedział:
Lubię rzeczy pospolite po prostu. Kiedy je maluję, nie chcę, żeby były nadzwyczajne. (…) I dlatego muszę uciekać się do sitodruków, szablonów i innego
rodzaju automatycznych reprodukcji. Ale i tak wkrada się pierwiastek ludzki.
Plama tu, zły sitodruk tam, nieumyślne cięcie, ponieważ zabrakło mi płótna - i
zawsze ktoś oskarża mnie o artystowski layout! Jestem przeciwnikiem plam. To
zbyt ludzkie. Jestem za sztuką mechaniczną. Zająłem się sitodrukiem, żeby bardziej wykorzystać znane obrazy przez technikę komercyjnego wielokrotnego
powielania29.
Techniką serigrafii Warhol posłużył się również ( w tym samym roku), kopiując i powielając twarz gwiazdy filmowej Marylin Monroe. O jego pracy nad
tym motywem „Supergwiazda Srebrnej Fabryki”30, Ultra Violet czyli Isabelle
26

U. Czartoryska, dz. cyt., s.337.
Termin serigrafia (łac. sericum – jedwab) wprowadził Carl Zigrosser, ówczesny kurator Muzeum Sztuki w Filadelfii. Pierwsza wystawa grafik w technice serigrafii odbyła
się w 1938 roku w Contemporary Arts Gallery w Nowym Jorku. Dwa lata później powstało w Stanach Zjednoczonych Narodowe Stowarzyszenie Serigrafów (ang. The National Serigraph Society), Por. Aleš Krejča: Techniki sztuk graficznych. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1984, s. 181-190.
28
P. Krokosz, M. Ryńca, Łemkowszczyzna. Od ikony do pop – artu, Kraków 2004, s.44.
29
A. Warhol, Warhol rozmawia z Bourdonem,[w:] Będę twoim lustrem…
30
Silver Factory – Srebrna Fabryka, pracownia, którą założył Warhol istniała w latach
od 1962 do 1984 (w trzech różnych miejscach).Wystrój studia dzięki przewadze srebrnej
farby i folii sprawił, że nazywana była ona Srebrną . Fabryka Andy’ego skupiała wokół
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Collin Dufresne, we wspomnieniach zatytułowanych 15 minut sławy. Moje lata z
Andy Warholem, pisze:
W Fabryce Andy zawsze pracuje przy głośnej muzyce rockowej. Podstawowy motyw wiodący rocka opiera się na powtórzeniu. Nie tylko rytm prowadzony
przez perkusję – replika uderzeń serca – wybijany jest w regularnych odstępach,
także pozostałe instrumenty tworzą melodię o powtarzającej się kadencji. Andy
nie boi się powtórzeń. Maluje czterdzieści osiem Marylin …31
Na wykorzystanie dla celów artystycznych twarzy Marylin Monroe Warhol
zdecydował się tuż po jej tragicznej śmierci – czyli w sierpniu 1962 roku. Artystycznemu przetworzeniu poddał on fotografię aktorki pochodzącą z nakręconego w 1953 roku filmu (wyreżyserowanego przez Henry'ego Hathawaya) p.t.
„Niagara”.
Na wizerunek aktorki zostały kolejno nałożone plamy jaskrawych, krzyczących barw, co pozwoliło na uzyskanie charakterystycznego, „pop – artowego”
efektu. Najbardziej wyraziste, rzucające się w oczy, są usta aktorki: półotwarte w
wystudiowanym uśmiechu – jakby coś chciały powiedzieć. Usta, o których Andy
Warchol powiadał, że: „nie zachęcały do pocałunku, za to świetnie wyglądały na
zdjęciach”32. Mocniej zacienione elementy obrazu zaznaczone są z przesadną
wyrazistością, zaś te, na które upada światło, pokrywa warstwa kontrastowych
kolorów – w efekcie zabieg ten daje złudzenie płaskiego rysunku, przez co twarz
Normy Jeane Mortenson kojarzy się bardziej z produktem masowej kultury, niż z
fizjonomią prawdziwej osoby.
Zapewne niejeden odbiorca, a z całą pewnością grono licznych krytyków
niejednokrotnie zadawało sobie pytanie, dlaczego Warhol zdecydował się w taki
sposób unieśmiertelnić zmarłą. Sam Warhol w wywiadzie udzielonym Gretchen
Berg wypowiedział się w następujący sposób:
Widzę Marylin Monroe jako jeszcze jedną osobę. A jeśli chodzi o to, czy jest
symbolicznie malować Monroe w takich ostrych kolorach: to piękno, ona jest
pięknem, a jeśli coś jest piękne, to kolory są piękne i tyle.
Głos Andy Warhola dotyczący idealnej urody zmarłej aktorki pokrywał się z
głosami większości – przykładowo George Cukor, reżyser Something’s got to
give twierdził: „ Była to twarz o wspaniałej mimice. Cudowna, filmowa twarz”33,
zaś aktorka Brigitte Bardot wyznała: „ Była cudowna jak… dziecko. Świeża,
piękna i czysta, a przy tym bardzo poruszająca swoją delikatnością” 34. Nie ulegasiebie równie kontrowersyjne osobowości, jak on sam. O Fabryce wypowiada się m.in.
Superstar Ultra Violet w swych wspomnieniach zawartych w książce 15 minut sławy.
Moje lata z Andy Warholem, Łódź 1992.
3131
Ultra Violet, 15 minut sławy. Moje lata z Andy Warholem, tłum. A. Kwiatkowska i
M. Talikowska – Musiał, Łódź 1992,s.105.
32
A. Warchol, Syriusz [w:] D. Wills, Metamorfozy Marylin Monroe, red. A. Rudziewicz, Kraków 2011, s.82.
33
G. Cukor, Ikar. Bogini1962, [w:] D. Wills, dz. cyt., s.246.
34
B. Bardot, Renesans. Lata niezależności 1955-1961, [w:] D. Wills, dz. cyt., s.184.
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ło wątpliwości, że Monroe jako artystka budziła liczne emocje. Nasuwa się jednak pytanie, czy jej tragiczne odejście – odejście piękna, w rzeczywistości zostało zatrzymane (uwiecznione) za sprawą kontrowersyjnych, przejaskrawionych
powieleń?
Obrazy z wizerunkiem aktorki stały się częścią cyklu, który to sam autor nazywał „serią śmierci” bądź też „serią o śmierci osób”35. Reakcje publiczności
były rozmaite – od aplauzu aż po niesmak i posądzenie o profanację.
David Bourdon oświadczył:
Dwa obrazy Marylin Monroe powieszone obok siebie podczas wystawy w
Stable Gallery były dwoma najbardziej poruszającymi współczesnymi obrazami,
jakie widziałem. Byłem zaskoczony sprzecznymi wrażeniami, jakie we mnie
wywołały. Miały identyczny format: każdy był sitodrukiem z pięćdziesięcioma
identycznymi portretami Marylin. Portret czarno – biały był najbardziej dramatyczny. W polu centralnym sitodruk był wykonany z wielką pieczołowitością, a
portrety miały szorstkość i realizm kroniki filmowej albo jednego z filmów Marylin. Jednak przy brzegach (…) czerń traci intensywność, staje się niemal szara i
w ten sposób portrety zdają się przenikać do jakiegoś ulotnego miejsca. Mimo to
pozostają nadal czytelne i są jak trwałość pamięci, kiedy coś się skończy, albo
przeczuciem zapomnienia czegoś, nim zniknie36.
Jednakże ten sam krytyk sztuki zupełnie odmiennie odczytuje te dzieła, w
których użyto barw, i które nadały obrazom całkiem inne klimaty:
Portrety kolorowe miały zupełnie inny ton: wyzywający, ostry ocierający się o
wulgarność.(…) bardzo ostre kolory: cytrynowy, jasny pomarańcz, żółtawozielony,
czerwień. Jak prześwietlony technicolor. (…) W jednym portrecie cień do powiek
wydrukował się zbyt nisko, więc wygląda posępnie i ohydnie. W innym czerwone
wargi mogły być przesunięte jak rotogravure w niedzielnym brukowcu, gdzie jest
normalne, że dziewczyna ma usta wydrukowane na policzku albo podbródku. Czasami
usta są zaciśnięte, czasem rozchylone (…). Marylin nadano ekspresję, jakiej nie
uchwycił film.( Można uwierzyć, że (…) zobaczyliśmy całe spektrum osobowości
Marylin)37.
Tak więc podług Bourdona należy dostrzegać różnicę pomiędzy obrazem
czarno-białym i kolorowym. A mianowicie sitodrukowe powielenia bez użycia
kolorów odwołują się do ulotności , a owo „ przenikanie do jakiegoś ulotnego
miejsca” jest odejściem z życia do śmierci.
Natomiast barwne sitodruki przywołują na myśl życie doczesne – we wszelkich możliwych odsłonach. A zatem obnażają je w momentach tego, co towarzyszy człowiekowi tutaj i teraz - balansowanie istnienia pomiędzy glorią a upad-
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Por. A. Warhol, Andy Warhol: moja prawdziwa historia, [w:] Będę twoim lustrem…, s. 99.
36
A. Warhol, Warhol rozmawia z Bourdonem, [w:] ibidem, s.25.
37
Ibidem.
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kiem, pomiędzy parnasem a kiczem, pomiędzy prawdziwą radością a wymuszonym grymasem uśmiechu.
Urszula Czartoryska tak komentuje seriigraficzne eksperymenty Warhola:
Warhol uczynił obiekt obsesyjnej tautologii, ironicznego fetyszyzmu, desakralizującej przekornej układanki z tandetnej produkcji Giocondy, z migawkowego zdjęcia Jacqueline Kennedy, z samych tylko ust Marylin Monroe. (…)
Atmosfera powtarzalnych układów obrazków, pozbawionych obramienia, kompozycyjnego zakończenia, wyraźnie odwołuje się do hali drukarni, do pośpiechu,
ekonomii, nielimitowanych nakładów. (…) Zresztą na innym biegunie wizerunki
podobnie sprostytuowane przez masowe uwielbienie, są właściwością kadrów
migocących na ekranach kin i telewizorów; im bardziej zbanalizowane za sprawą
kronik i dzienników były twarze Marylin Monroe i Jacqueline Kennedy (…), tym
ostrzej uderzała przemijalność, czasowość obu zgasłych idoli Ameryki. W swych
serigrafiach Warhol wyraził przemijalność tych dwóch twarzy na dwóch płaszczyznach: jako ulotne oblicze, przemijające zazwyczaj w ciągu sekund przez
ekran, tu zaś sztucznie zamrożone, i jako ślad żywej osoby, której przeznaczeniem było zniknąć z rejestru masowej wyobraźni38.
Badaczka również zwraca uwagę na akcent przemijalności – tym samym
możemy się domyślić, iż żelazne reguły rządzące światem wielkiego ekranu ( a
szczególności amerykańskiego, stawiającego na komercję i zysk) nie pozwalają
długo trwać w pamięci widza odtwórcom ról, którzy zakończyli współpracę z
filmem – bez względu na to, czy przyczyną jest odsunięcie się w cień z powodu
starości, czy też zgon artysty.
Odejście Marylin Monroe podobnie jak i Andy Warhola poruszyło opinię
publiczną, gronem przedstawicieli świata sztuki i mediów – wielu przedstawicieli
tak zwanego wielkiego biznesu i świata artystycznego uznało za stosowne utrwalić własne odczucia czy choćby ostatnie chwile spędzone w towarzystwie tych,
którzy niespodziewanie opuścili ten świat, we wspomnieniach, książkach autorskich, czy wywiadach dla prasy. W jakim stopniu w oddawały one faktyczną
potrzebę podzielenia się z czytelnikiem refleksją albo wspomnieniem? Czy nie
były jedynie próbami wykorzystania zmarłych dla krótkiej, złudnej chwili zwrócenia na siebie uwagi?
Przykładowo aktor Marlon Brando wspominał Marylin Monroe następująco:
Pamiętacie ten dzień, gdy Marylin Monroe zmarła? Ludzie przestali pracować i każdy miał na twarzy ten sam wyraz, to samo pytanie: jak to możliwe, że
dziewczyna sukcesu, sławna, młoda, bogata, piękna… jak mogła się zabić? Nikt
tego nie rozumiał, bo miała rzeczy, których każdy pragnie. Nie wierzyli, że życie
nie było ważne dla Marylin Monroe albo że było gdzie indziej39.
Natomiast o odejściu Andy Warhola obszernie pisze Ultra Violet. Trzy końcowe rozdziały jej autobiograficznej książki 15 minut sławy. Moje lata z Andy
38
39
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U. Czartoryska, dz. cyt., s.163-164.
M. Brando, Ikar, [w:] D. Wills, Metamorfozy…, s.270.

Warholem traktują między innymi o jego ostatnich dniach; chorobie i śmierci.
Zawierają też, częstokroć gorzką, refleksję nad miejsce aktora w świecie twardych praw rządzących krainą dziesiątej muzy. Ultra Violet wspomina:
W niedzielę, 22 lutego 1987 roku, kiedy śpię w swojej sypialni, nachodzi
mnie sen – wizja. Andy i ja znajdujemy się w scenerii, której kolor przypomina
tło z obrazów Rembrandta lub Van Dycka: falujące odcienie szarości, przesuwające się czernie, płynne, weneckie bursztynowe brązy, terakota i zgaszony beż.
(…) Otula nas zwiewny dym, jak jakiś efekt specjalny w filmie. (…) Mówię do
Andy’ego : Kiedy odchodzisz, zabierasz tylko siebie. Całun nie ma kieszeni…40
Zaś o samym jego pogrzebie pisze w taki sposób:
Katedra św. Patryka, pierwszego kwietnia 1987 roku41 (…). Głos śpiewaczki Latashy Spencer wznosi się w pieśni ( …). „Zdumiewająca łaska, (…)/ zbawiła mnie,
grzesznika./ Byłem kiedyś zgubiony42.
Po śmierci Warhola czas powoli przyprószył kurzem niepamięci jego sitodruki, choć i do dziś dnia czasami niektórzy artyści nawiązują do jego twórczości
( np. w 2011 roku Cz. Markiewicz wydał tomik poezji pt. „Osiemdziesiąte urodziny Marylin Monroe” , zamieszczając na okładce książki kopię sztandarowej
serigrafii Warhola przedstawiającą otwarte usta aktorki, współczesna grupa muzyczna Myslowitz nagrała piosenkę pt. „Z twarzą Marylin Monroe”, od czasu do
czasu organizuje się wystawy czy wernisaże poświęcone sztuce pop- art…) ,
jednak, zgodnie z prawami przemijania, pop- art stał się przeszłością
Natomiast śmierć Marylin Monroe zbiegła się ze śmiercią starej epoki filmowej ( m.in. zaprzestano produkcji czarno – białych filmów) – a zatem zapowiedzią radykalnych przemian. Jak napisał D. Wills: „Amerykańskie kino zmieniło się, dopuszczając bardziej niezależne produkcje”43.
Mówi się jednak o filmach ponadczasowych, opierających się niepamięci.
Czy jednak nieśmiertelność filmu utrwalonego na klatkach taśmy filmowej jest
tym samym, co nieśmiertelność aktora? I odwrotnie – kto, wraz z śmiercią filmu,
nieuchronniej odchodzi – aktor czy odtwarzany przez niego bohater? Który bardziej, jeżeli muszą obydwoje…?
Dziś mało kto pamięta nawet to, że prawdziwe nazwisko Marylin Monroe
brzmiało Norma Jeane Mortenson, mało kto pamięta chociażby same tytuły filmów, w których zagrała ona swe popisowe role. Paradoksalnie jednak każdy
doskonale kojarzy postać Marylin – na pytanie kim była Monroe, każdy bez wahania odparłby: Monroe? Ona była ... piękną kobietą. A zatem, niewykluczone,
że nic nie odchodzi w nicość ostatecznie, gdyż, jak twierdzi Barnhard Welte: „
Istnienia i nicości nie można (…) wyobrazić sobie jako wzajemnie rozłącznych
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dziedzin. Przeciwnie, nicość i istnienie zachodzą na siebie. Dlatego owo sięganie
nicości w istnienie ma swe skutki dla samego istnienia” 44.
Streszczenie
Ludzie, epoki, kultury - odchodzą. Podporządkowane odwiecznym regułom
czasu, skazane są one na nieuchronne przemijanie, lecz każda chce coś powiedzieć. Sztuka pop – artu , której głównym przedstawicielem był Andy Warhol,
odcisnęła swe piętno nie tylko na kulturze amerykańskiej, ale miała ona pewien
wpływ na kulturę europejską. Otwarte usta Marylin Monroe znalazły swoje miejsce w twórczości Andy Warhola –powielona oryginalną metodą sitodruku twarz
aktorki stała się częścią serii portretów ( serigrafii) największych gwiazd światowej sławy. Wizje artystyczne Warhola, a w szczególności twarz Normy Jeane
Mortenson, czyli aktorki Marylin Monroe, która przeszła do legendy kina, znajduje swoje miejsce także w dzisiejszej polskiej sztuce oraz literaturze ( „Osiemdziesiąte urodziny Marylin Monroe” autorstwa Czesława Markiewicza, piosenka
„Z twarzą Marylin Monroe” śląskiej grupy Myslovitz, rozmaite wernisaże, wystawy i inne…) Artykuł jest próbą przybliżenia twórczości Andy Warhola a także
próbą zmierzenia się z mitem tego artysty.
Summary
Marilyn Monroe's mouth so the story about the art of Andy Warhol – the truth and
myths.
People, and the era, and culture - style. Subordinated to the eternal rules of
the time, they are doomed to inevitable passing, but each wants to say something.
The art of pop-art, whose main representative was Andy Warhol, left its mark not
only on American culture, but it had some influence on European culture. Open
mouth Marylin Monroe found their place in the art of Andy Warhol. Duplicate
the original method of screen printing the face of actress became part of a series
of portraits (serigraphy) biggest stars world-famous. Visions of Warhol art and,
in particular, the face of actress Marilyn Monroe, which passed to the legend,
there is also a cinema in today's art and literature. (For example: "Birthday during
the Marylin Monroe" by Czeslaw Markiewicz, the song "Face of Marylin Monroe “ silesian group Myslovitz, vernissages, exhibitions and more...) The article
is an attempt to bring the works of Andy Warhol, as well as an attempt to compete with the myth of the artist.
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Karolina Mytkowska (UJ)
„Z własnych ciał przeszkody układać na szyny” – działalność Witolda Hulewicza
„Taki człowiek
Miał warunki, by przetrwać w zacisznym parowie
Swego świata bezmyślną zawieruchę globu,
Minąć wstrząsy i burze i pozostać sobą.
A jednak…”
T. Bujnicki, W.H. 1

Introdukcja
Analizując literaturę przedmiotu zauważyłam, iż brak jest w niej miejsca na
syntetycznie traktujące prace dotyczące badań nad życiem i twórczością Witolda
Hulewicza2. Przydatne okazują się niewątpliwie pozycje Agnieszki HulewiczFeillowej pt. Rodem z Kościanek3, Ireny Bartoszewskiej Witold Hulewicz. Tłumacz i propagator literatury niemieckiej w Polsce4 oraz Agnieszki Karaś Miał
zbudować wieżę. Życie Witolda Hulewicza5, jednakże działalność Olwida6 nie
została jeszcze szczegółowo opracowana. Istnieje szereg dziedzin zainteresowań
i aktywności twórcy, które dotąd były pomijane w opracowaniach.
Podstawowym celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na ważne wydarzenia w życiu autora Przybłędy Bożego7, takie między innymi, jak działalność w
Rozgłośni Wileńskiej Polskiego Radia, organizacja Śród Literackich, czy redakcja konspiracyjnego tygodnika Polska Żyje. Planowane badania źródłowe mają
na celu ujawnienie mało znanych lub nieznanych faktów z życia Witolda Hulewicza i uporządkowanie wszelkich form jego aktywności.
Chciałabym zwrócić uwagę, iż „otwarte usta” w jego przypadku dotyczą
przede wszystkim działalności literackiej i kulturowej. To także symboliczne
mówienie o życiu poety od narodzin po niezwykle prężny okres twórczości, który przypada na pobyt w Wilnie (lata 1926-1935) oraz o jego służbie dla narodu i
ojczyzny w zmieniających się realiach historycznych.

1

T. Bujnicki, W. H. [w:] tegoż, Wiersze zebrane, Bochnia 1997, cyt. za: A. Karaś, Miał
zbudować wieżę. Życie Witolda Hulewicza, Warszawa 2003, s. 330-331.
2
Warto wspomnieć, iż wzmianki o Witoldzie Hulewiczu znajdują się w pracach m.in.
S. Lorenza, S. Helsztyńskiego, J. Skarbowskiego, J. Ratajczaka, T. Łopalewskiego, J.
Parandowskiego, M. J. Kwiatkowskiego.
3
A. Hulewicz-Feillowa, Rodem z Kościanek, Kraków 1988.
4
I. Bartoszewska, Witold Hulewicz. Tłumacz i propagator literatury niemieckiej w Polsce, Łódź 1995.
5
A. Karaś, Miał zbudować wieżę…, dz. cyt.
6
Witold Hulewicz posługiwał się niejednokrotnie pseudonimami Olwid i Grzegorz.
7
W. Hulewicz, Przybłęda Boży. Beethoven – czyn i człowiek, Warszawa 1927.
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1. Życie Witolda Hulewicza
Witold Hulewicz8 urodził się 26 listopada 1895 r. w Kościankach, w rodzinnym
majątku pod Wrześnią jako najmłodszy z synów Leona Hulewicza, wielkopolskiego
ziemianina i Heleny z Kaczkowskich, pianistki. Miał trzy siostry: Katarzynę9, Stanisławę, Antoninę oraz trzech starszych braci: Jerzego10, Bohdana11 i Wacława12. Rodzice troszczyli się o patriotyczne wychowanie dzieci, co niejednokrotnie przysparzało wielu kłopotów i trudności w zaborze pruskim, bowiem po 1896 roku język
polski został usunięty ze szkół, sądownictwa i administracji13.

8

Zob. L. M. Bartelski, Witold Hulewicz, „Biuletyn Literacki” 18(1997), s. 10-12; I. Bartoszewska, Pod znakiem literackiej przyjaźni Witold Hulewicz - Rainer Maria Rilke, „Acta
Universitatis Lodziensis. Folia Germanica” 1(1997), s. 77-87; I. Bartoszewska, Zu Witold Hulewicz’ Leben und Schaffen, „Rozprawy Niemcoznawcze” 2(1995), s. 7-22; H. Łotkiałło, I przeto
chmur, jak w Wilnie, w żadnym nie ma kraju, „Kurier Wileński” 49(1995), s. 7; R. Karaś, Witold
Hulewicz w Wilnie i jego konflikt z Catem Mackiewiczem, „Biuletyn Literacki” 18(1997), s. 5-7;
J. Poklewski, Przyczynek do dziejów artystycznego Wilna w dwudziestoleciu międzywojennym,
„Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i
Konserwatorstwo” 23(1994), s. 27-69; J. Surwiło, Witold Hulewicz, „Czerwony Sztandar”
36(1989), s. 4; J. Tuszewski, Oratorium wyobraźni Witolda Hulewicza (Z perspektywy lat siedemdziesięciu), „Literatura” 6(1998), s. 44-45; W. Żukrowski, Wilnianin z wyboru, „Biuletyn
Literacki” 18(1997), s. 8-9.
9
Dopiero sąd trzeciej instancji przyznał prawo Leonowi Hulewiczowi, by w akcie urodzenia wpisano imię Katarzyna, a nie Katherina. J. Ratajczak, Zgasły „brzask epoki”,
Poznań 1980, s. 176.
10
Jerzy Hulewicz (ur. 4 lipca 1886 w Kościankach, zm. 1 lipca 1941 roku w Warszawie) – pisarz, teoretyk sztuki, grafik i malarz reprezentujący nurt ekspresjonistyczny.
11
Bohdan Józef Florian Hulewicz (ur. 20 czerwca 1888 w Kościankach, zm. 31 lipca
1968) – polski literat, pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego. Zob.: tegoż,
Wielkie wczoraj w małym kręgu, Warszawa 1973; B. Hulewicz, Wspomnienia ze służby w
Biurze Personalnym MSWojsk. w latach 1929-1933, „Wojskowy Przegląd Historyczny”
2(1981); M. Porwit, Spojrzenia poprzez moje życie, Warszawa 1986; M. Bielski, Relacja
oficera operacyjnego i szefa sztabu Grupy Operacyjnej „Grodno” – mjr. Karola Miałkowskiego, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1(1992), s. 188-200; J. Ciałowicz, W
sprawie Wojennej Szkoły Sztabu Generalnego. Wyjaśnienia, uzupełnienia i sprostowania,
„Wojskowy Przegląd Historyczny” 4(1967); J. Bugajski, Wojenna Szkoła Sztabu Generalnego – pierwsza wyższa uczelnia wojskowa II Rzeczypospolitej, „Wojskowy Przegląd
Historyczny” 1(1967); P. Stawecki, Attaché wojskowi Drugiej Rzeczypospolitej, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2(2004), s. 107–138; Wielkopolski słownik biograficzny,
red. A. Gąsiorowski, J. Topolski, Warszawa-Poznań 1981, s. 261–262.
12
Wacław Hulewicz (1891-1985), inż. rolnik, działacz niepodległościowy i społeczny.
13
Zob. T. Cieślak, Przeciw pruskiej przemocy. Walka o ziemię na Pomorzu na przeł.
XIX/XX wieku, Warszawa 1959; Z. Grot, Rok 1863 w zaborze pruskim, Poznań 1963; L.
Trzeciakowski, Kulturkampf w zaborze pruskim, Poznań 1970; L. Trzeciakowski, Pod
pruskim zaborem 1850-1918, Warszawa 1973.
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Hulewicz uczęszczał wraz z Jerzym14 do progimnazjum w Trzemesznie oraz
gimnazjum w Śremie, Lesznie i Gnieźnie. Był członkiem skautingu15 i kółka
samokształceniowego Towarzystwa Tomasza Zana16.
14

Za przynależność do tajnego Związku Samokształcenia i do Koła Towarzystwo Tomasza
Zana Jerzy został wyrzucony z gimnazjum. Stało się to przed ukończeniem sześciu klas. Groziła
mu trzyletnia służba wojskowa w stopniu szeregowca oraz brak możliwości nauki na terenie
Rzeszy Niemieckiej. W tej sytuacji Leon Hulewicz zażądał skreślenia syna z listy obywateli
państwa pruskiego i rozpoczął starania o nadanie obywatelstwa austriackiego. Trudności w
uzyskaniu obywatelstwa austriackiego nie przeszkodziły Jerzemu Hulewiczowi w ukończeniu
gimnazjum we Lwowie, a następnie rozpoczęciu studiów na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u profesorów Unierzyńskiego i Stanisławskiego. W latach 1907-1910 studiował malarstwo w Paryżu i w Szwajcarii, a w
roku 1913 w Monachium. Pierwszą wystawę prac malarskich i grafik miał w roku 1907. J.,
Zgasły…, dz. cyt., s. 177.
15
Skauting to ruch społeczny i pedagogiczny, sformalizowany później w szeregu organizacji młodzieżowych w wielu krajach, który został zapoczątkowany na przełomie XIX i
XX w. w Anglii przez Roberta Baden-Powella i Ernesta Thompson Setona w USA. W
Polsce jego prekursorem był Andrzej Małkowski, uważany za twórcę harcerstwa – polskiej odmiany skautingu. Zob. więcej: Elementy programu skautowego, Warszawa 1991.
16
Towarzystwa Tomasza Zana (dalej w skrócie T.T.Z.) to młodzieżowa organizacja
niepodległościowa działająca w Wielkopolsce i trochę później obejmując cały obszar
zaboru pruskiego. Powstała na gruncie tajnych stowarzyszeń uczniowskich, będącą wyrazem buntu młodzieży polskiej przeciw germanizacji i cenzurze kultury polskiej. Towarzystwo wzorowało się na ideach filomatów i założeniach ich przywódcy Tomasza Zana,
który mówił: „przejrzałem, że w pierwszej linii koniecznem sposobić się na zacnych
obywateli, abyśmy się stać mgli silnym narodem. Biada ludowi, który woli brać wolność
szturnem, niż stać się jej godnym przez rozum i wychowanie.” Konstytucya i Ustawy
Towarzystwa Tomasza Zana, Chicago, Illinois s. III. Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa,
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=6111&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&
QI=, 19.04.2014. T.T.Z. postrzegane było jako organizacja samokształceniowa, jednak w
rzeczywistości było elitarną organizacją młodzieżową z ambitnymi celami, silną strukturą
i udoskonalonymi przez lata doświadczeń formami działalności merytorycznej oraz konspiracyjnej. Młodzieży wpajano „zasady żołnierza polskiego”, aby w przyszłości ofiarnie
stanęła „do świętej walki orężnej o niepodległość Polski”. Kandydat na członka towarzystwa składał przysięgę: „Ja *** wstępując do Towarzystwa Tomasz Zana, którego cele
mi wiadome, przysięgam na Boga i honor, że tajemnicy o istnieniu jego nigdy przed
nikim nie zdradzę. Tak mi dopomóż Panie Boże”, Zjazd byłych wychowanków Państwowego Gimnazjum i Liceum im. B. Chrobrego w Gnieźnie 1863–1938. Wspomnienia, Państwowe Gimnazjum i Liceum im. B. Chrobrego (Gniezno), nakł. Komitetu Obchodowego, Gniezno 1939, s. 14, 30–31. Członkowie T.T.Z. doskonalili się humanistycznie i
fizycznie. Wzorem Towarzystwa Filomatycznego stosowany był trójstopniowy poziom
osiągniętej wiedzy i sprawności: promieniści, filareci, i najbardziej doświadczeni – filomaci. W kołach powstawały tajne biblioteki z bogatym księgozbiorem w języku polskim
z literaturą narodową, historii, a także naukową. Dla zachowania konspiracji, w grupach
kilku osobowych, organizowano zawody strzeleckie, wycieczki krajoznawcze i tajne
harcerstwo. Prowadzono dodatkowe lekcje historii i geografii oraz nauki hektografii.
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Podczas I wojny światowej został wcielony do armii niemieckiej i skierowany na front francuski, po powrocie do Poznania w 1918 (zamierzał kontynuować
studia humanistyczne) i po wybuchu powstania wielkopolskiego walczył po stronie powstańców. Wraz z porucznikiem Jasnochem organizował pierwszą kompanię łączności. Z powstania wyszedł w stopniu kapitana. W przerwach walk
współdziałał ze swym bratem Jerzym w prowadzeniu spółki wydawniczej Ostoja. Powołał ją za namową Stanisława Przybyszewskiego w 1916 r. w Poznaniu
(przetrwała do 1922 r.)17.
Studia kontynuował na Uniwersytecie Poznańskim i na Sorbonie w Paryżu.
Na początku okupacji był głównym inicjatorem specjalnej propagandy antyhitlerowskiej. Pisał i redagował w języku niemieckim, którym świetnie władał, specjalne pisma i ulotki adresowane do Niemców. Celem ich było demaskowanie w
oczach niemieckich, hitlerowskiej propagandy i przedstawianie z punktu widzenia Polski i naszych zachodnich sojuszników wszystkich faktów związanych z
wywołaną przez Hitlera wojną, toteż gestapo od początku gorączkowo poszukiwało autorów tych działań.18
W latach 1920-1921 Hulewicz był kierownikiem literackim miesięcznika
wydawanego w Poznaniu Wiedza Techniczna. 15 listopada 1920 r. wstąpił w
związek małżeński z Anną z Karpińskich, córką Stanisława Karpińskiego, współtwórcy i pierwszego prezesa utworzonego w 1924 r. Banku Polskiego19. Młodzi
mieli liczne problemy finansowe. Córka Hulewicza wspomina:
„– Z czego będziecie żyć?– martwił się tata prezes.
– Jakoś tam będzie!– śmiała się Hania beztrosko.
– On nie ma pieniędzy!
– No to co?
– Wstyd jest nie mieć pieniędzy. Każdy przyzwoity człowiek powinien
umieć je gromadzić!20”
Hulewiczowie zamieszkali w Jeziornie pod Warszawą, a po upływie kilku
miesięcy przeprowadzili się do Warszawy. Pani domu bardzo starała się pielęgnować związek:
„Hania nawet usiłowała robić słodkie wypieki, bo z Witolda
wielki łasuch… A czy to jej wina, że do ciasta drożdżowego wlała
konfitury i zrobił się zakalec? Albo skąd miała wiedzieć, że skwarki
Piętnowano używanie w mowie i piśmie germanizmów. Szczególnie czczono: 3 maja, 29
listopada (wybuch powstania 1860) i 1 lipca (dzień powołania Unii Lubelskiej 1569).
Wspominano czasy potęgi Polski Jagiellonów, Sobieskich i Kościuszki.
17
Z. Zakrzewski, Saga rodu Hulewiczów, „Nurt” 6(1981), s. 21-23.
18
Zob. więcej: R. Jarocki, Rozmowy z Lorenzem, Warszawa 1981.
19
I. Bartoszewska, Witold Hulewicz…, dz. cyt., s. 9.
20
A. Hulewicz-Feillowa, Rodem z Kościanek…, dz. cyt., s. 86.
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rumieni się na patelni, a nie wrzuca do gotującej się wody razem z
makaronem?
A Witoldowi głowa pękała od twórczych idei i śmiałych pomysłów. Pragnął
pracować, tworzyć, organizować…21”
8 stycznia 1922 roku na świat przyszła ukochana córka Hulewiczów–
Agnieszka (nazywana „Jagienką”). Wówczas Witold miał w planach założenie
spółki wydawniczo–księgarskiej („Hulewicz i Paszkowski”). Prosperowała ona
jednak marnie i nie dawała spodziewanych efektów. Wkrótce zbankrutowała, a
po Warszawie krążyło powiedzonko: „Gdy się spółkę zakładało– Hulewicz dał
pieniądze, a Paszkowski doświadczenie. Gdy się ją rozwiązało– Hulewicz odszedł z doświadczeniem, a Paszkowski z pieniędzmi.22”
2. Wilno
Kiedy zajechał do Wilna w 1925 roku (nastąpiło to na skutek opuszczenia go
przez żonę, która, wykorzystując nieobecność męża w kraju, wyszła ponownie za
mąż zmieniwszy wiarę23) ekspresjonista Witold Hulewicz i osiadł jako pracownik Polskiego Radia, zastał tu już siedzącego od 1923 roku Tadeusza Łopalewskiego. Osiadł z córką i matką Heleną, zwaną przez syna i wnuczkę „Babetką” w
wynajmowanym mieszkaniu na Antokolu. „Żyliśmy z fantazją, rozmaicie i wesoło”– napisze o tych wileńskich początkach Jagienka24.
Witold był sekretarzem w Oddziale Sztuki przy Urzędzie Delegata Rządu w Wilnie. Snuł plany, jak zrobić z Wilna metropolię, szukał, co można by ze starych murów
wydobyć, co wskrzesić, jak w to barokowe miasto tchnąć ducha nowoczesności. Wiązał ogromne nadzieje z jego wielokulturowością. Nawiązał współpracę z wybitnymi
osobistościami Wilna, m. in. z Ferdynandem Ruszczycem. Z wieloma z nich wszedł
także w konflikt, np. ze Stanisławem Catem Mackiewiczem. Założył jeszcze jedno
polskie pismo– ilustrowany Tygodnik Wileński25.
Jako znawca i tłumacz twórczości R. M. Rilkego pracował w Wilnie nad
przekładem jego Księgi godzin. Namówił Juliusza Osterwę, by Redutę26 przeniósł
21

Tamże, s. 90.
Tamże, s. 92-93.
23
I. Bartoszewska, Witold Hulewicz…, dz. cyt., s. 9.
24
H. Jotkiałło, Co się dzieje w Celi,
http://www.magwil.lt/archiwum/2004/mmmw4/kwiec–9.htm, 14.03.2014
25
W 1925 roku Witold Hulewicz rozpoczął wydawanie czasopisma literackoartystycznego, zatytułowanego Tygodnik Wileński. Wspierali je znani autorzy, jak np.
Tadeusz Zieleński, Jan Kasprowicz, Tadeusz Boy-Żeleński, Stefan Kołaczkowski oraz
Leopold Staff. Niestety niemożność znalezienia w 150-tysięcznym mieście stałych czytelników, mogących zapewnić tygodnikowi egzystencję spowodowała likwidację pisma.
26
Reduta – teatr eksperymentalny, założony przez Juliusza Osterwę i Mieczysława
Limanowskiego, istniejący w latach 1919-1939. Reduta była pierwszym w Polsce teatrem
– laboratorium, zakładającym poszukiwanie nowych metod pracy aktorskiej. Inspiracją
22
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do Wilna. Miasto zyskało wybitny teatr, a jego kierownikiem literackim został
Hulewicz:
„Doniosła akcja w dziedzinie upowszechniania kultury, którą prowadził
teatr objazdowy Reduty na ziemiach północno-wschodnich miała pionierskie znaczenie. Podobne akcje, ale na znacznie mniejszą skalę, prowadziły
wileńskie związki artystyczne i kulturalne. Akcje te i na terenie Wilna, i
czterech północno-wschodnich województw nie były skoordynowane, a
wydawało się, że to mogłoby być bardzo pożyteczne. W początku lat trzydziestych podjęliśmy w tym kierunku kroki, które dały dobre rezultaty.
Wybitną rolę odegrał w akcji koordynowania działalności różnych stowarzyszeń Witold Hulewicz, prezes bardzo aktywnego Związku Literatów,
bardzo zainteresowany sprawami teatru i muzyki, a równocześnie dyrektor
wileńskiego radia. Ja gorąco z nim współdziałałem i zapewniłem urzędowe
poparcie na terenie moich dwóch województw. Na przełomie roku 1932 i
1933 zdecydowaliśmy współpracy stowarzyszeń nadać stały charakter i
utworzyliśmy Radę Wileńskich Zrzeszeń Artystycznych, zwana w skrócie
Erwuzą27 (RWZA)28”.
do stworzenia Reduty były dla Osterwy idee głoszone przez Konstantego Stanisławskiego i Moskiewski Akademicki Teatr Artystyczny. Reduta początkowo miała siedzibę w
Salach Redutowych Teatru Wielkiego w Warszawie i była filią Teatru Rozmaitości.
Pierwszym przedstawieniem Reduty było Ponad śnieg bielszym się stanę Stefana Żeromskiego. Integralną częścią Reduty była szkoła aktorska, której uczniowie stanowili zespół
teatru. Spektakle poprzedzała nie tylko wprowadzona przez Limanowskiego dogłębna
analiza tekstu literackiego, ale i eksperymenty mające prowadzić do tego, by rola stała się
dla aktora rzeczywistym doświadczenie. W 1925 roku Reduta przeniosła się do Wilna,
mając siedzibę w Teatrze na Pohulance. W tym okresie teatr dawał też wiele przedstawień objazdowych w całej Polsce (ponad 1500 spektakli w 173 miastach). W 1931 roku
siedzibą teatru ponownie stała się Warszawa.
27
Doniosła akcja w dziedzinie upowszechniania kultury, którą prowadził teatr objazdowy Reduty na ziemiach północno-wschodnich miała pionierskie znaczenie. Podobne
akcje, ale na znacznie mniejszą skalę, prowadziły wileńskie związki artystyczne i kulturalne. Na przełomie lat 1932/33 zdecydowano wszystkie je połączyć w celu koordynacji
ich pracy. Powstała Rada Wileńskich Zrzeszeń Artystycznych, w skład której weszło
dziewięć organizacji (za przykładem Wilna poszły Toruń i Poznań). Erwuza stoczyła m.
in. gorącą walkę, zakończoną zwycięstwem, przeciw zamiarowi sprzedaży gobelinów
katedralnych za granicę przez arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego w związku z
ratowaniem zagrożonej przez powódź w kwietniu 1931 roku Katedry Wileńskiej. Wilnianie, skorzy do żartu i dowcipu z upodobaniem recytowali:
Hej, wilnianie, posłuchajcie 1–2–3
I gazetki poczytajcie 1–2–3,
Tam wesołe są nowinki,
Sprzedajemy gobelinki 1–2–3.
Zebrała się na naradę społeczeństwa kupa,
By wysłać protest do arcybiskupa.
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W maju 1925 roku Hulewicz wraz z Czesławem Jankowskim i Władysławem Zahorskim założył Związek Zawodowy Literatów Polskich w Wilnie29.
Został pierwszym jego sekretarzem, a później prezesem. Zorganizowano rychło
Środy Literackie30 jako wieczory poświęcone literaturze, odbywające się w muRzecze Hulewicz, człowiek niegłupi,
Te gobeliny nie są biskupie.
Potwierdził Lorentz: oto jest lupa,
Widać wyraźnie: nie są biskupa!
Wyskoczył Studnicki, omal nie upadł,
„Droga do dywanów po naszych trupach.”
Odpowie Glaser, biskupi pupil,
„Gdy je biskup sprzeda, pan ich nie kupi.”
Krzyknął Mackiewicz i nogą tupa:
„Na to nie pozwoli regionalna grupa.”
Limanowski wrzaśnie: „Wilno to szalupa!
Gobelinów krajem jest Gwadelupa!”
Obradowali tak społem i w kupie,
Wielcy i mali, mądre i głupie,
I uchwalili w tej wielkiej grupie
Sprzedać trzy domy arcybiskupie.
http://www.magwil.lt/archiwum/2004/mmmw4/kwiec–9.htm, 17.02.2014.
28
S. Lorentz, Album Wileński, Warszawa 1986, s. 127-128.
29
Czesław Miłosz po latach powie: „Obecność Hulewicza w Wilnie była niesłychanie
silna. To znaczy w środowisku literackim i artystycznym. Wszędzie był Hulewicz”.
30
Uroczystość Celi Konrada klasztoru pobazyliańskiego otwarcia oraz poświęcenia
nowej siedziby Związku Zawodowego Literatów Polskich w Wilnie (prezesowały mu
kolejno dwie wybitne osobistości – prof. Stanisław Pigoń i poeta, dyrektor Wileńskiej
Rozgłośni Polskiego Radia Witold Hulewicz) odbyła się 9 października 1929 roku. Odtąd
Cela, pamiętna m. in. z procesu filomatów i więzienia Adama Mickiewicza, stała się
miejscem ożywionego życia kulturalnego i towarzyskiego. Przedwojenny naczelny konserwator zabytków woj. wileńskiego i nowogródzkiego, kierownik wydziału sztuki Wilna, a po wyjeździe – długoletni dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, Stanisław
Lorentz wspomina: „Do Związku Literatów wchodziło się na pierwsze piętro – na szeroki
korytarz biegnący wzdłuż całego lokalu. Od razu z korytarza na prawo znajdowała się
duża trzyokienna sala zebrań z niewielkim podium przy ścianie w głębi po lewej stronie.
Dalej z korytarza drzwi prowadziły do dużej dwuokiennej »celi Konrada«. Urządzono w
niej czytelnię. Później tu odbywały się zebrania »Smorgonii«. Na ścianie wmurowano
tablicę z napisem »Hic natus est...«. Tu urzędował sekretariat Związku, a później i Oddziału Wileńskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego”. Klimat Śród, ich uczestnicy, zacięte dyskusje i ich konsekwencje – to swego rodzaju studium obyczajowości
przedwojennego Wilna: „W lutym 1930 roku jedna ze Śród poświęcona była sztuce
Brucknera »Przestępcy«, wystawionej przez Zelwerowicza w Teatrze na Pohulance.
Gwałtowne ataki przeciw »Przestępcom«, zarzuty, że jest to »zatruwanie duszy wileńskiej publiczności i ściąganie jej w bagno rozpusty i zboczeń seksualnych«, spowodowało zarządzenie starostwa, zawieszające przedstawienia. Dyskusja na Środzie była bardzo
gorąca, z wielkim przemówieniem wystąpił wówczas w obronie sztuki Stanisław Wę-
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rach Bazyliańskich, tuż obok „celi Konrada”– oraz nazwą taką objęto także
kwartalnik literacki. Środy31 to kontynuacja XIX-wiecznej tradycji, kiedy to wileńscy literaci spotykali się w mieszkaniu poety Władysława Syrokomli. W 1929
r. Środy „przenoszą się” do byłego klasztoru bazylianów na Ostrobramskiej,
gdzie siedzibę otrzymuje ZZLP.
W grudniu 1927 ruszyła Rozgłośnia Wileńska (Hulewicz angażuje do pracy
w niej m. in. Czesława Miłosza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, który ma
tu stały felieton). Pisał przewodnik po Wileńszczyźnie– Gniazdo żelaznego wilka32, w murach bazyliańskich organizował czytelnię czasopism artystycznych.
sławski, z zawodu prawnik i adwokat, z zamiłowania kompozytor, krytyk muzyczny,
działacz kulturalny o szerokich zainteresowaniach. Na jednej ze Śród Jaracz czytał fragmenty z »Malte’ego« Rilkego w tłumaczeniu Hulewicza. Była Środa dyskusyjna z Irzykowskim. Była Środa z grupą młodych z »Żagarów«.” Podejmowano Henri de Montforta, literata, autora cennych prac o Polsce (m. in. tomu Pologne) i jego małżonkę Annie de
Montfort, publicystkę, tłumaczkę dzieł literatury polskiej; główną osobą kolejnej Środy
był prof. Marian Zdziechowski; goszczono młodych poetów z Kwadrygi – Sebyłę, Maliszewskiego, Dobrowolskiego; pamiętna stała się wizyta pierwszej laureatki nagrody
literackiej Wilna, Kazimiery Iłłakowiczówny, Juliana Tuwima; szerokim echem w prasie
wileńskiej (Kurier Wileński, Słowo, Dziennik Wileński) odbiła się Środa z udziałem prof.
Stanisława Lorentza, który przedstawił problem ratowania ruin zamków średniowiecznych i omówił prowadzone wtedy prace w Trokach, Krewie, stan ruin w Miednikach
Królewskich, prace na zamku w Nowogródku i odbudowie zamku w Mirze, o projektach
związanych z ruinami na Górze Zamkowej w Wilnie. Cela Konrada pamięta setki innych
osobistości. http://www.magwil.lt/archiwum/2004/mmmw4/kwiec–9.htm..., dz. cyt.
31
Warto powołać się na książkę J. Hernik Spalińskiej pt. Wileńskie środy Literackie 19271939 (Warszawa 1998), która omawia genezę śród przedstawiając przy okazji wkład Józefa
Piłsudskiego w rozwiniecie tradycji kulturalnej Wilna. Marszałek chciał bowiem, by Wilno stało
się znaczącym ośrodkiem promieniującym na całe Kresy. Jednym z jego działań było utworzenie Wileńskiego Oddziału Polskiego Radia i Związku Zawodowych Literatów Polskich. To
ostatnie zadanie wykonał redaktor Witold Hulewicz, kierownik programowy wileńskiej rozgłośni. To on również rzucił hasło utworzenia w Wilnie klubu literackiego, który miałby scalać
środowisko, przyciągać przedstawicieli innych dziedzin, a także podnosić poziom elity kulturalnej miasta. Klubem takim stały się Środy Literackie. W kolejnych partiach książki autorka
przedstawia założenia ideowe Śród. Pisze, że ich ideą było zapraszanie w roli prelegentów osób
wybitnych, którzy nie tylko zaznaczyli swoją obecność w kulturze polskiej, ale również swą
osobowością, kulturą i autorytetem mogli stanowić wzór współczesnego intelektualisty. Z pracy
Spalińskiej wynika, że Środy były kulminacją pozytywnych tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego, a ich powstanie wiązało się pośrednio z realizacją marzeń Piłsudskiego o społeczeństwie
otwartym, wielokulturowym. Podczas spotkań ścierały się najskrajniejsze, najsprzeczniejsze
poglądy literackie, artystyczne, ogólnokulturowe, społeczne i polityczne. Podczas Śród reagowano także na ważne wydarzenia czytelnicze i teatralne. Organizowano też Środy: litewskie,
żydowskie i karaimskie. Z wywodów autorki można wnosić, że Środy były w Wilnie wydarzeniem na tyle nośnym, ze zostały wznowione w latach dziewięćdziesiątych przez Związek Pisarzy Litwy. Czytał na nich m.in. swoje wiersze Czesław Miłosz.
32
W. Hulewicz, Gniazdo żelaznego wilka, Lwów 1936.
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3 listopada 1935 roku Wilno żegnało Witolda Hulewicza. Nigdy do niego nie
wrócił, choć o tym marzył.33
Witold Hulewicz przed przybyciem do Wilna miał już za sobą tom poezji (Płomień w garści, Poznań 1921), a już po przybyciu opublikował dwa dalsze w Warszawie (Sonety instrumentalne, 1928 i Lament królewski, 1929). Zupełnie już będzie ogarnięty atmosferą wileńską w tomie wydanym w 1931 roku w Wilnie Miasto pod chmurami. Pisywał w Alma Mater Vilnensi (1927), Kurierze Wileńskim (1927-1929, 1933),
Słowie (1924-25, 1929-32, 1934), Środach Literackich (1925). Redagował przez pewien czas w duchu regionalnym Tygodnik Wileński (1925-1926), pisywał w Źródłach
Mocy, a w roku 1927 za całokształt twórczości otrzymał nagrodę literacką miasta Wilna. Ten niecodzienny przybysz na zawsze został związany z Wilnem. Pozostał w pamięci Wilnian jako człowiek oddany sztuce i głęboko zrośnięty z młodopolską tradycją
pisarską, choć z racji udziału w jej bocznej linii, w ekspresjonizmie, przynależał już do
pewnego rodzaju literackiego fermentu, który na gruncie wileńskim nie znalazł warunków do przerostu34.
3. Twórczość Witolda Hulewicza
Twórczość Witolda Hulewicza pozostawała pod wpływem ekspresjonistów35. Ekspresjonizm jako prąd literacki jest przede wszystkim związany z kulturą i literaturą niemiecką. Polski ekspresjonizm powstał jako zjawisko równoległe do niemieckiego, a nawet w niektórych utworach wcześniej w pełni się
ukształtował, lecz jego twórcami byli głównie pisarze głęboko zżyci z kulturą i
literaturą niemiecką. Fundamentalną kategorią strukturalną ekspresjonizmu jest
pojęcie wyrazu, ekspresji i dominacja funkcji wyrażania. Podstawową relacją jest
więc stosunek „ja” podmiotu do sfery znaków, formy. Podmiot ekspresjonistyczny ma tendencje do utożsamiania się ze zbiorowością, z jej istotą, z wartościami,
którym nadaje się zasięg kosmiczny, z uniwersalnym Duchem jako siłą kosmiczną. Ekspresjonizm jest dualistyczny: to dualizm ducha i materii. Ontologia i
epistemologia ekspresjonizmu wiążą się blisko z jego aksjologią. Dobro utożsamiane jest z duchem, a zło z materią. Czas i dynamizm są konstytutywnymi
czynnikami dramatu walki ze złem, ducha z materią. Duże znaczenie ma dla
ekspresjonistów perspektywa przyszłościowa. Jest ona najczęściej katastroficzna
bądź utopistyczna.
Jako świadomy nurt literacki, polski ekspresjonizm pojawił się pod koniec I
wojny światowej. Jego inicjatorem był Jerzy Hulewicz (brat Witolda), który w

33

http://www.magwil.lt/archiwum/2003/mww6/birz6.htm, dz. cyt.
J.
Bujnowski,
Obraz
międzywojennej
literatury
wileńskiej,
http://www.pogon.lt/biblioteka–wilenska/311–jozef–bujnowski–obraz–miedzywojennej–
literatury–wilenskiej.html, 13.04.2014.
35
Zob. A. Karaś, Der Pole, der auch. Deutscher war. Das geteilte Leben des Witold
Hulewicz, Warszawa 2004.
34
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1917 roku rozpoczął w Poznaniu publikację czasopisma Zdrój36 (ukazywało się
do 1922 roku). Dwutygodnik ten nie posiadał jasno sformułowanego programu
literackiego. Był jednakże organem polskich ekspresjonistów. W 1918 roku grupa młodych pisarzy i poetów, pod nazwą Bunt urządziła wystawę obrazów w
Poznaniu, jednocześnie publikując jako dodatek do Zdroju tzw. Zeszyt Buntu.
Poza redaktorem naczelnym poznańskiego czasopisma do grupy należał także
jego brat, Witold Hulewicz oraz: Małgorzata i Stanisław Kubiccy, Władysław
Skotarek, Adam Bederski, August Zamoyski, Jan Stur (Feingold), Zenon Kosidowski. Grupa ta była już wyraźnie ekspresjonizująca. Od czasu włączenia się
wymienionych twórców do redagowania Zdroju, czasopismo zaczęło nabierać
wyrazistości programowej. Teksty Jana Stura Czego chcemy oraz Zenona Kosidowskiego Z zagadnień twórczości niosły pełny, jasno sformułowany program
ekspresjonistów37. Twórcom nie wystarczyło jednak środków finansowych, aby
wdrożyć swoje założenia w życie– nie powstały bowiem żadne wartościowe
dzieła firmowane ich nazwiskami38. Wkrótce po upadku czasopisma rozproszyli
się, rzadko publikując na własną rękę.
Jak już wspomniano, w Zdroju rozpoczął swoją działalność pisarską Witold Hulewicz, najmłodszy spośród braci, który w chwili wybuchu pierwszej wojny światowej
miał zaledwie lat dziewiętnaście i z frontu francuskiego przesyłał do Poznania swoje
impresje poetyckie, (zebrane później w tomiku Płomień w garści), tutaj publikował
także swoje przekłady, felietony i recenzje muzyczne. W późniejszym okresie porzucił
swój literacki pseudonim Olwid i już pod własnym nazwiskiem wydał między innymi
wcześniej wspomniane tomiki poetyckie, książkę o Beethovenie Przybłęda Boży
(1939), powieść Gniazdo żelaznego wilka (1936) oraz kontynuował twórczość przekładową (dzieł takich pisarzy jak: R. Tagore, J. W. Goethe, P. Valéry, T. Mann, H.
Kleist, a przede wszystkim R. M. Rilke).
Bracia Hulewiczowie nie tylko podzielali upodobania artystyczne, talenty literackie i organizacyjne, ale równie sprawnie jak piórem, władali bronią i z ty36

Zdrój – dwutygodnik wydawany w Poznaniu w latach 1917-1922, skupiający pisarzy
i artystów z grup Bunt i Zdrój. Założycielem i redaktorem naczelnym pisma był Jerzy
Hulewicz. Podtytuł periodyku brzmiał „poświęcony sztuce i kulturze umysłowej”. Aż do
ostatniego numeru czasopismo nie miało komitetu redakcyjnego, powołano go dopiero
przed wydaniem ostatniego zeszytu. W jego skład weszli, oprócz redaktora naczelnego,
Witold Hulewicz, Zenon Kosidowski i Władysław Skotarek. Wydawcą pisma do 1920
była poznańska Spółka Wydawnicza Ostoja, następnie Nakład Braci Hulewiczów. Redakcja mieściła się przy placu Wolności (wówczas plac Wilhelmowski). Wysokość nakładu sięgała 1500 egzemplarzy. W byłym Księstwie Poznańskim w styczniu 1918 roku
Zdrój liczył ok. 650 prenumeratorów, w Galicji – 50, w Warszawie – 500. Tych ok. 1200
stałych czytelników zapewniało płynność finansową pisma, natomiast sprzedaż pozostałych egzemplarzy odbywała się głównie poprzez księgarnie. Słownik literatury polskiej
XX wieku, red. A. Brodzka i in., Wrocław 1993, s. 1218-1219.
37
Por. J. Ratajczak, Zagasły „brzask epoki”: szkice z dziejów czasopisma „Zdrój”
1917-1922, Poznań 1980.
38
A. Hutnikiewicz, Od czystej formy do literatury faktu, Warszawa 1976, s. 79.

594

powym dla nich zaangażowaniem włączyli się do walki zbrojnej o niepodległość
Wielkopolski i Polski. Bohdan Hulewicz, który pod pseudonimem „Nowina”
zamieszczał szkice i wiersze na łamach Zdroju, wziął udział w udanym „zamachu na ratusz”, współtworzył polskie oddziały wojskowe i pełnił w czasie powstania wielkopolskiego funkcję szefa Wydziału Operacyjnego w sztabie Dowództwa Głównego39.
Ciosem dla całej rodziny Hulewiczów była utrata Kościanek, które nie
udźwignęły ciężaru finansowania Zdroju i spółki Ostoja. Jerzy Hulewicz po
okresie administrowania cudzymi majątkami (w tym czasie powstają szkice jego
powieści: Córka Oxymoronu, Szaruga, Czarna fala i zbiór nowel Dzieje Utana)
osiada na stałe w Warszawie (1926), gdzie obejmuje dział literacki w Kurierze
Porannym i na stałe współpracuje z redakcją Zwierciadła, otwiera także prywatną szkołę malarską. W żadnej z tych dziedzin: ani w malarstwie, ani w twórczości literackiej nie osiąga już dawnych sukcesów.
Natomiast jego brat Witold w okresie międzywojennym, dzięki swojej energii, pracowitości, zmysłowi organizacyjnemu i wytrwałości, wpływał na kształt
życia kulturalnego dwóch miast – Wilna i Warszawy:
„Wilno było miastem, w którym kwitło życie towarzyskie, wiążące
uczonych, zwłaszcza z Uniwersytetu Wileńskiego, artystów i działaczy kulturalnych. Wyrazem tego stał się założony w 1933 roku towarzyski klub
Smorgonia, którego siedziba również znajdowała się w klasztorze pobazyliańskim. Nazwa nawiązywała do miasteczka Smorgonie, należącego do
Radziwiłłów, słynącego z tresury niedźwiedzi, które Cyganie uczyli tańczyć
na podgrzanej płycie. Dla potrzeb klubu teksty pisali znani literaci m.in. Witold Hulewicz, Tadeusz Łopalewski, czy Teodor Bujnicki, a na fortepianie
często grywał Tadeusz Szeligowski, wybitny kompozytor. Kto w klubie był
najmilej widziany? Odpowiedź zawarta jest w okolicznościowym wierszyku
Hulewicza:
Poetnicy i plastycy,
Architekci i muzycy,
Także Wilna Miłośnicy,
I bromofotograficy –
Są też skorzy i aktorzy,
Bibliofile – amatorzy–
Jednym słowem sztukomany –
Oto nasze są Cygany.
A kto kocha nasze sztuki,
Kto gromadzi białe kruki,
Muzy jest miłośnik szczery,
I kto chodzi na premiery,
W domu wali w piano forty
39

http://gulevich.net/statiy.files/HulewiczowiePolacyEuropejczycy.htm, 10.04.2014.
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I kupuje akwaforty,
Tego chętnie w Klub powiedziem
I nazwiemy go Niedźwiedziem”40.
Witold Hulewicz pracował w wileńskiej rozgłośni najpierw jako kierownik, a
następnie dyrektor programowy. Udało mu się tam zaprosić do współpracy najlepszych aktorów, muzyków, autorów. Prezesował Radzie Wileńskich Zrzeszeń Artystycznych. Wydawał Tygodnik Wileński poświęcony kulturze i sztuce, w którym,
dzięki jego staraniom, obok miejscowych twórców, publikowali swoje utwory m.in.
Boy-Żeleński, Jan Kasprowicz, Leopold Staff. Znalazł jeszcze czas, by jako kierownik literacki wspomagać w artystycznych poszukiwaniach twórców zespołu teatralnego Reduta, Juliusza Osterwę i Mieczysława Limanowskiego.
W 1934 roku przeniósł się do Warszawy, by zostać kierownikiem Wydziału
Literackiego Polskiego Radia. Był twórcą radiowego Teatru Wyobraźni i tym,
który wprowadził na stałe do programu audycji radiowych słuchowiska teatralne.
Teatrem wyobraźni słuchowiska41 nazwał Witold Hulewicz. Jako twórca Teatru
Polskiego Radia, od 1935 do 1939 był w Warszawie szefem Działu Literackiego
Polskiego Radia.
W roku 1928 Polskie Radio Wilno ogłosiło konkurs na słuchowisko oryginalne, czyli sztukę napisaną specjalnie dla radia. Zwycięzcą okazał się Witold
Hulewicz, który stworzył Pogrzeb Kiejstuta42. Emisja odbyła się na żywo (tak jak
40

H. Jotkiałło, Co się dzieje w Celi, dz. cyt.
Na początku radiowy teatr wyobraźni nazywano „widowiskami dźwiękowymi”. Dzisiaj dokładnie nie wiadomo, kto pierwszy użył słowa „słuchowisko”. Prawdopodobnie
był to Witold Hulewicz, a miało to miejsce w drugiej połowie lat 20-tych XX wieku.
Nawiązywało ono do „widowiska”.
42
Pogrzeb Kiejstuta był śmiałym zamierzeniem artystycznym i technologicznym. Pierwsze,
napisane specjalnie dla Polskiego Radia słuchowisko Witolda Hulewicza zrealizowano w plenerach wileńskich. 17 maja 1928 r. był w historii Polskiego Radia dniem szczególnym. Rozgłośnia
wileńska nadała wtedy pierwsze słuchowisko oryginalne, napisane specjalnie dla Polskiego
Radia zatytułowane Pogrzeb Kiejstuta. Autorem i reżyserem przedsięwzięcia był Witold Hulewicz. O roli, jaką odegrał Witold Hulewicz w historii Polskiego Radia i początkach słuchowisk
mówiła Anna Stempniak w audycji z cyklu Kulturalny wieczór z Jedynką, nadanej w czerwcu
2010 r. Gościem programu był dziennikarz, krytyk, poeta, wieloletni kierownik literacki Teatru
Polskiego Radia – Wacław Tkaczuk. – Akcja słuchowiska Pogrzeb Kiejstuta osnuta została na
legendach litewskich – powiedział Wacław Tkaczuk. – Aktorzy grali w plenerze, rzeka, którą
mogli usłyszeć słuchacze to był autentyczny plener wileński. – Takie przedsięwzięcia były wtedy pionierskie, zwłaszcza, że radio nie stosowało jeszcze tak szeroko transmisji jako środka
przekazu wydarzeń realnych, a tutaj od razu trzeba było nadać kształt dziełu literackiemu –
dodał gość programu. Niestety do naszych czasów nie zachował się ani tekst autorski Witolda
Hulewicza, ani to pierwsze słuchowisko. Wiadomo, że Pogrzeb Kiejstuta był trzykrotnie wznawiany. W roku 1929 dwukrotnie nadawała słuchowisko rozgłośnia PR w Wilnie i w roku 1935
miało ono swą premierę na antenie rozgłośni PR w Warszawie. Okazało się, że Pogrzeb Kiejstuta był tekstem poetyckim.– Dowiedziałem się tego z korespondencji rodziny Hulewiczów z
Emilem Zegadłowiczem – mówił Wacław Tkaczuk. – Dla mnie ta informacja była szokiem,
41
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i reszta słuchowisk w tym okresie) dnia 17 maja 1928 roku, o godzinie 17:45 na
antenie wileńskiej rozgłośni Polskiego Radia (na częstotliwości 690 kHz).43 Hulewicz napisał także opracowanie teoretyczne na temat tej formy radiowej pt.
Teatr wyobraźni44, skąd przyjęła się nazwa. Objął też stanowisko wiceprezesa
Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Zawodowego Literatów Polskich. Z
prawdziwie wielkopolską systematycznością i pragmatyzmem, pełen inicjatywy i
zapału, podejmował każde nowe wyzwanie. Nie przysporzyło mu to jednak ani
uznania, ani zwolenników, wszędzie egzystował na prawach obcego. W Wilnie
był poznańskim Niemcem, a w Warszawie postrzegano go jako „wileńczuka” 45.
4. Polska żyje
W czasie okupacji Witold Hulewicz wydawał konspiracyjne pismo Polska
żyje, za co został aresztowany w 1940 roku46:
„W końcu kwietnia 1941 roku gestapowiec wprowadza do celi innego
więźnia, Polaka. Kupa skatowanego mięsa leży w kącie na barłogu, odwrócona zmasakrowaną twarzą, tyłem do drzwi:
– Kennst du ihn?
Aresztant pochyla się nad ofiarą.

ponieważ miałem plany, aby zrekonstruować to słuchowisko, korzystając ze źródeł, z których
korzystał Witold Hulewicz. Poematu za niego napisać jednak nie mogłem. Słuchowisko się nie
zachowało, ale zachował się głos Witolda Hulewicza – jego rozmowa przeprowadzona w 1932 r. z
pilotem, por. Franciszkiem Żwirko, po zwycięstwie w rajdzie europejskim. – W tej chwili stanął
przed naszym mikrofonem ten, którego nazwano najzupełniej słusznie najlepszym lotnikiem Europy, por. Franciszek Żwirko – mówił Hulewicz. – Na dźwięk tego nazwiska pręży się z dumą
pierś każdego Polaka. Nazwisko to z entuzjazmem powtarza dziś każde dziecko polskie, a na
całym świecie wymawiane jest z szacunkiem, niekiedy nawet z zazdrością. O dokonaniach Witolda Hulewicza opowiadała również w audycji Justyna Berger-Kubiak. – Witold Hulewicz bardzo
rozpropagował radio – stwierdziła.– Zapraszał do Rozgłośni Wileńskiej, nie tylko artystów, ale też
naukowców, dziennikarzy. Urządzał tzw. Środy Literackie, na które zapraszał pisarzy. Był to
człowiek niezwykle oddany radiu. http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/845587,Pogrzeb–
Kiejstuta–%E2%80%93–pionierski–wyczyn–Polskiego–Radia–i–Witolda–Hulewicza–,
13.04.2014. Zob. także audycję A. Stempniak z cyklu Kulturalny wieczór z Jedynką, Pogrzeb
Kiejstuta – pierwsze oryginalne słuchowisko Polskiego Radia, postać Witolda Hulewicza, rozwój
teatru
radiowego
w
okresie
międzywojennym.
(15.06.2010)
http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/845587,Pogrzeb–Kiejstuta–%E2%80%93–pionierski–
wyczyn–Polskiego–Radia–i–Witolda–Hulewicza– 13.04.2014.
43
http://sluchowiska.blogspot.com/p/historia–suchowisk.html, 01.05.2014.
44
W. Hulewicz, Teatr wyobraźni, Warszawa 1935.
45
Zob. J. Ratajczak, Zagasły..., dz. cyt., Poznań 1980; Wielkopolski słownik biograficzny, red. A. Gąsiorowski, J. Topolski, Warszawa 1981; Z. Zakrzewski, Wielkopolanie
w kulturze polskiej, Poznań 1992.
46
Hulewicz był także żonaty ze Stefanią z Ossowskich; jego żona została aresztowana 2 dni
po nim i była więziona w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück (po śmierci męża i powrocie
z obozu wyszła za mąż za Tadeusza Przypkowskiego, zmarła w roku 1983).
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– Jezus Maria! To Hulewicz!
– Also du kennts ihn?
– Ja!
Wyprowadzają go, wkrótce wypuszczają na wolność. Hulewicza
już więcej na śledztwo nie wiedziono. Los jego był przesądzony”47.
W pierwszym numerze Polska żyje deklarowała48:
„Mimo niesłychanie ciężkich warunków pracy i ustawicznego
narażania się Komitetu Obywatelsko-Patriotycznego na śmierć z
ręki wroga, biuletyn będzie wydawany i rozpowszechniany w społeczeństwie, ażeby:
• Podawać Rodakom prawdziwe wiadomości o sytuacji politycznej i akcji wojennej na frontach, zwalczać szkodliwe plotki i
demaskować kłamstwa wrogiej propagandy
• Podtrzymywać ducha w narodzie i zwalczać przygnębienie i
rozgoryczenie
• Budzić nienawiść do wrogów i żądzę krwawej zemsty za
krzywdę nam wyrządzoną
• Pouczać społeczeństwo, jak ma się ustosunkować do wroga i
jak bronić się przed rabunkiem, jaki nas wszystkich czeka
• Piętnować tych, którzy będą utrzymywali przyjacielskie stosunki z wrogiem i szkodzili współobywatelom.”
Po dziesięciu miesiącach męczarni, do końca milcząc, mimo ciężkich przesłuchań, został rozstrzelany49:
„Witold Hulewicz, jadąc z gromadą towarzyszy i towarzyszek w aucie
ciężarowym do lasu palmirskiego, bez wątpienia odczuwał tragiczną ironię, która przypadła w dziedzictwie jego młodemu życiu. On, który cztery
najlepsze lata spędził przymusowo na froncie niemieckim na zachodzie,
walcząc za Rzeszę przeciw koalicji, który większą część swego pracowitego życia spędził na przyswajaniu dzieł niemieckich społeczeństwu polskiemu, on przyjaciel Rilkego, biograf Beethovena, tłumacz Goethego,
Henryka Kleista, Tomasza Manna, Maksa Broda, którzy strzelali do ofiar
nad brzegiem przygotowanego wspólnego dołu. Przyobiecał mu niegdyś
Przybyszewski wielkość, zbudowanie wieży górnej i szczytnej– przed
śmiercią przeżywał tę wielkość, nie szczyty górne i wysokie, ale wielkość
rozpaczy i tragedii”50.

47

S. Helsztyński, Dobranoc miły książę, Warszawa 1971, s. 60.
Cyt. za: A. Karaś, Miał zbudować wieżę…, dz. cyt., s. 297.
49
„Odczytują Mu wyrok śmierci” – wspomina córka, Agnieszka Hulewicz-Feillowa –
„W kieszonkowym kalendarzyku zaznacza krzyżyk przy dacie 12 czerwca 1941 roku”.
Tamże, s. 313.
50
S. Helsztyński, Przybyszewski, Kraków 1958, s. 391.
48
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Jerzy Hulewicz, który także w czasie wojny pracował przy wydawaniu prasy
podziemnej, przeżył go zaledwie o parę dni. Dowiedział się o śmierci ukochanego, najmłodszego brata 1 lipca 1941 roku, kiedy koledzy ze Związku Zawodowego Literatów, nieświadomi, że hiobowa wieść nie dotarła jeszcze do tego domu, przyszli ustalić szczegóły nabożeństwa żałobnego. Imiona Jerzego i Witolda
pojawiły się na jednej klepsydrze.
„O czwartej rano w czwartkowy ranek Bożego Ciała 1941 roku na podwórze
ponurego gmachu przy ul. Dzielnej 24/26 zajechały ciemnozielone samochody
ze ałowieckie „Pol” na tablicach rejestracyjnych. Sprawnie i wyjątkowo bez
wrzasku załadowano 14 kobiet i 15 mężczyzn. Samochody przemknęły przez
uśpione w świąteczny ranek miasto. W palmirskim lesie żandarmi ustawili nad
krawędzią świeżo wykopanych dołów dwadzieścia dziewięć sylwetek z czarnymi przepaskami na oczach i skrępowanymi rękami. Płosząc ptaki trzasnęła salwa
i powtarzana echem niosła się po okolicy”51.
Stanisław Przybyszewski wysłał kiedyś Hulewiczowi pocztą polową list:
„Najwspanialszym zadaniem– to już dla Pana– budować wieżę. Napatrzył
się Pan we Flandrii na te niesłychane cuda gotyku: tylko najśmielszych i na najcięższe męczeństwo skazanych było stać na budowanie wieży”52.
Hulewicz niewątpliwie swoją wieżę zbudował. 12 czerwca 1941 roku w obliczu plutonu egzekucyjnego w lesie palmirskim miłośnik poezji Rilkego i muzyki Beethovena stał nad rowem i szybko sumował swoje dobiegające właśnie kresu życie. Po głowie przelatywały mu strzępki ałowieckiej do końca wersów
poetyckich, z dala zdawał się słyszeć mroczne tony muzyczne. Poetycki „przybłęda” ludzki w okrutnym i barbarzyńskim świecie obojętnie patrzył na zieleniejące się drzewa i spokojnie czekał na ostatni, mający dojść do uszu dźwięk. Tym
razem jednak miał to być huk wystrzału skierowanego w jego serce53:
„A to przecie człowiek był, człowiek śmiertelny– a wieść mówi, że umarł. Co
my ludzie– przy takim człowieku– o tym wszystkim wiemy? Co my…?54”
Jego przyjaciel, Jan Parandowski pisał55: „Po dziesięciu miesiącach heroicznego męczeństwa został rozstrzelany w Palmirach o świcie 12 czerwca 1941 r.
Tak zginął tłumacz i przyjaciel Rilkego, jednego z największych mistrzów mowy
niemieckiej, autor pięknej, pełnej uwielbienia książki o jednym z największych
kompozytorów niemieckich – Beethovenie. Nikt jak on nie odróżniał dwóch
rzeczy: dzikości narodu niemieckiego w jego polityce i w periodycznie
nawiedzającym go szaleństwie wojennym od pracy twórczej tych duchów
wybranych, które wchodzą do kultury ludzkiej jakby protestem przeciw swemu
pochodzeniu i środowisku”.
51

M. Kwiatkowski, To przecie człowiek był…, „Radio i TV” 25(1971).
A. Karaś, Miał zbudować…, dz. cyt., s. 51-53.
53
J. Skarbowski, Literacki koncert polski, Rzeszów 1997, s. 38-39.
54
W. Hulewicz, Przybłęda Boży..., dz. cyt., s. 362.
55
Tamże, s. 5-6.
52
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W kilka dni później przyszła z Pawiaka kartka56:
„Moje najdroższe Matko i Córeczko. Niech Wam Bóg zapłaci za Wasz
cudowny list wczorajszy. Proszę już paczek nie przysyłać. Pozdrówcie i
ucałujcie ode mnie wszystkich krewnych i przyjaciół, a szczególnie gorąco
ucałujcie się wzajemnie w moim imieniu. Modlę się żarliwie. Nie odpowiadam na żadne poszczególne pytania. Nic nie jest ważne. Kładę krzyżyk na
czole mego Dziecka, które żyje tak poważnie i pięknie. Bądźcie szczęśliwe.
Zobaczymy się znowu. Wasz całą duszą
Witold”
Konkluzja
Autorka niniejszej pracy próbowała ukazać postać Witolda Hulewicza jako
aktywnego działacza Warszawskiego i Wileńskiego, który był gotów poświecić
życie za ojczyznę. W przeważającej części skupiła się na jego aktywności przypadającej na najbardziej płodny okres, czyli na lata 1926-1935 podczas pobytu w
Wilnie. Celowo została pominięta analiza dorobku poetyckiego i prozatorskiego,
gdyż jako cel postawiła sobie refleksję nad życiem Hulewicza.
Główna jego zasługa, oprócz działalności radiowej to redakcja konspiracyjnego
czasopisma Polska żyje. Starał się zachować ciągłość, przerywanej przez okupanta,
myśli humanistycznej, społecznej i państwowej. W okresie rozstrzeliwań, głodu i zsyłek zastanawiał się nad kształtem państwa, jakie się odrodzi. Podtrzymywał wiarę w to,
że okupacja niemiecka nie będzie trwać wiecznie. Po wojnie zwłoki Hulewicza zidentyfikowano na podstawie kwitu na paczkę żywnościową, zapalniczki z napisem „Berlin 1936 – Olympiade” i medalika Matki Boskiej ałowieckiej. Tabliczka nagrobna
zawiera błąd – Witold Hulewicz żył lat czterdzieści sześć, a nie pięćdziesiąt, jak pomyłkowo wpisano w czasie ekshumacji57.
Streszczenie
Witold Hulewicz urodził się w patriotycznej ziemiańskiej rodzinie pochodzącej z Wołynia, ale już na początku XIX wieku osiadłej w majątku Kościanki
pod Wrześnią w Wielkopolsce. Jako poddany pruski brał udział w pierwszej
wojnie światowej walcząc w armii niemieckiej na froncie zachodnim. W wolnej
Polsce rozpoczął karierę literacką, pracował jako kierownik programowy radia w
Wilnie i redaktor działu literackiego rozgłośni warszawskiej. Nade wszystko był
jednak znakomitym tłumaczem literatury niemieckiej. Przekładał Goethego i
Rilkego, z którym był zaprzyjaźniony, Thomasa Manna, Kleista, Maksa Broda,
napisał również biografię Beethovena Przybłęda Boży. Podczas okupacji był w
Warszawie naczelnym redaktorem podziemnego pisma Polska żyje, za co został
aresztowany i rozstrzelany przez Niemców w Palmirach.

56
57

A. Karaś, Miał zbudować…, dz. cyt., s. 326.
Tamże, s. 331.
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Summary
Witold Hulewicz was born in a patriotic landowning family from Wolyn, but by
the early nineteenth century they settled in Kościanki under Wrześnią in Wielkopolska.
As a subject of Prussia, he took part in the First World War, fighting in the German
army on the Western Front. In free Poland, he began his literary career: he worked as a
radio program manager in Vilnius and editor of the literary Warsaw radio. Above all,
however, he was an excellent translator of German literature. He translated Goethe and
Rilke, with his friend, Thomas Mann, Kleist, Maks Brod, healso wrote a biography of
Beethoven Przybłęda Boży. During the occupation, he was in Warsaw underground
magazine editor-in-chief of Polska żyje, for which he was arrested and executed by the
Germans in Palmiry.
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Część V
ASPEKT PRAWNICZY
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Damian Bara (KUL)
Realizacja zasady poufności w postępowaniu mediacyjnym
Wprowadzenie
Jedną z alternatywnych form rozwiązywania sporów, która daje stronom
możliwość wspólnego wypracowania rozwiązania zaistniałego między nimi konfliktu jest mediacja. Obecnie zauważa się coraz większy wzrost popularności tej
formy ADR za sprawą nie tylko jej charakteru, lecz niewątpliwie na popularyzację mediacji decydujący wpływ mają zasady nią rządzące. Dobrowolność, bezstronność, neutralność czy poufność mediacji są gwarantem tego, że postępowanie mediacyjne będzie przeprowadzone w sposób rzetelny, według ustalonych
zasad postępowania, a wszystkie poczynione w trakcie mediacji ustępstwa czy
uzgodnienia nie zostaną ujawnione osobom postronnym bez zgody stron.
Istotne znaczenie z punktu widzenia zasad rządzących procesem mediacji
odgrywa zasada poufności postępowania mediacyjnego. Dzięki tej zasadzie strony mają pewność, że wszelkie informacje uzyskane przez mediatora objęte są
tajemnicą, z której mediatora mogą zwolnić tylko i wyłącznie strony. Nota bene
zasada ta odgrywa również istotne znaczenie z punktu widzenia popularyzacji
mediacji, ponieważ istnieje większe prawdopodobieństwo, że strona zapewniona
o poufności postępowania mediacyjnego chętniej wyrazi zgodę na udział w mediacji, aniżeli w przypadku gdyby zasada ta nie obowiązywała w trakcie postępowania mediacyjnego. Co więcej, dzięki poufności, w trakcie mediacji strony
mogą ujawnić informacje, których wcześniej z obawy przed udostępnieniem
osobom postronnym ujawnić nie chciały, a które mogą bezapelacyjnie przyczynić się do szybszego rozwiązania zaistniałego miedzy nimi konfliktu.
Celem niniejszego artykułu będzie przedstawienie zasady poufności postępowania mediacyjnego z jednoczesnym wskazaniem osób, które są zobowiązane
do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie prowadzonego
postępowania mediacyjnego. Uwaga zostanie również poświęcona określeniu
przykładowych sytuacji, w których zasada ta znajdzie zastosowanie jak i również
sytuacji, w których podmiot zobowiązany do jej przestrzegania będzie z tego
obowiązku zwolniony.
1. Funkcja zasady poufności w toku postępowania mediacyjnego
Niewątpliwie poufność jest zasadą mającą ogromny wpływ na podjęcie decyzji przez strony o udziale w postępowaniu mediacyjnym. W przeciwieństwie
do postępowania sądowego, które jest jawne z pewnymi wyjątkami określanymi
przez ustawę1 w stosunku do mediacji zasada jawności nie znajduje zastosowania, o czym poniżej. Strony zapewnione o tym, że wszystko co zostanie przez nie
1

Art. 9 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r., Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm., dalej K.P.C.
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powiedziane w trakcie prowadzenia mediacji, wszelkie propozycje ugodowe,
ustępstwa etc. nie zostaną ujawnione osobom trzecim. Nie ulega wątpliwości, że
bez obowiązywania i kodeksowej regulacji zasady poufności postępowania mediacyjnego wiele osób nie zdecydowałaby się na uczestniczenie w mediacji.
Zagwarantowanie uczestnikom mediacji poufności postępowania daje możliwość nie tylko załatwienia głównego konfliktu, lecz bardzo często umożliwia
załatwienie wielu sporów pobocznych, które strony uznały za nieistotne w stosunku do sprawy głównej lub których nie chciały poruszać w trakcie ewentualnego postępowania sądowego z uwagi na np. wstydliwy charakter problemu.
W przypadku pierwszego uczestniczenia w mediacji istotne znaczenie odgrywa niewątpliwie monolog mediatora, w którym to mediator informuje uczestników mediacji nie tylko o tym, czym jest mediacja, jak wygląda postępowanie
mediacyjne lecz także informuje strony o zasadach obowiązujących w czasie
postępowania mediacyjnego czyli o bezstronności, niezależności czy poufności2.
Dzięki monologowi mediatora strona może poznać instytucję mediacji, gdyż do
niedawna bardzo często osoby decydujące się na udział w mediacji nie wiedziały
czym jest mediacja oraz na czym ona polega.
W tym miejscu należałoby zadać sobie pytanie, dlaczego poufność mediacji
odgrywa tak bardzo ważną rolę? Odpowiedź na nie uzależniona jest od rodzaju
sporu czy stron w nim uczestniczących. Jako przykład można wskazać na mediację rodzinną, w której spór może dotyczyć sfery prywatnej, często wstydliwej
mającej charakter bardzo emocjonalny. W takim przypadku prowadzenie rozprawy przez sąd, gdzie oprócz stron na sali rozpraw może przebywać sędzia,
protokolant, pełnomocnicy stron czy też osoby pełnoletnie przebywające na widowni może być dla stron krępujące. Co więcej świadomość, że o sprawach prywatnych mogą usłyszeć osoby postronne, które w żaden sposób nie są zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji powziętych w trakcie prowadzenia
rozprawy sądowej może w zdecydowany sposób wpłynąć na formę rozstrzygnięcia. Innym przykładem sprawy, w której poufność mediacji będzie odgrywała
istotne znaczenie może być spór powstały między małżonkami w sytuacji rozwodowej. Powstały między małżonkami konflikt stanowi ogromne wyzwanie nie
tylko dla stron chcących go rozwiązać, ale także dla mediatora, jako osoby postronnej, która została wybrana przez strony do pomocy w celu rozwiązania powstałego konfliktu.
Zwracając uwagę na statystyki prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zainteresowanie mediacjami z roku na rok rośnie. Rok po wprowadzeniu mediacji do K.P.C., do rozwiązania konfliktu w ten sposób w sprawach rodzinnych
skierowano 270 spraw, z czego ugodę osiągnięto w 127 przypadkach. W następnych latach ilość sporów małżeńskich kierowanych do mediacji rosła aby w 2011
2

M. Miszkin-Wojciechowska, Prawne gwarancje poufności mediacji gospodarczej i
cywilnej – ocena regulacji prawa polskiego na tle wybranych rozwiązań w prawie obcym, [w:] Ł. Błaszczak (red.), ADR Mediacje i Arbitraż, Nr 2(10)/2010, s. 23.
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roku wynieść 1149, z czego ponad 470 zakończyło się ugodą3. Co więcej, na rosnące zainteresowanie instytucją mediacji ma wpływ m.in. zasada poufności, dzięki której strony nie musza się obawiać, że jakakolwiek osoba postronna dowie się o
sprawach osobistych, o których strony obawiałyby się rozmawiać na sali rozpraw
w obecności osób trzecich, a które mają istotne znaczenie z punktu widzenia rozwiązania wynikłego między stronami konfliktu. Bardzo często w tego typu konfliktach dużą rolę odgrywa komunikacja między małżonkami, a dzięki mediacji
oraz obowiązującym zasadom strony mogą swobodnie poruszać tematy nawet
najbardziej wrażliwe bez obaw, że osoby postronne dowiedzą się o nich.
2. Regulacja zasady poufności w postępowaniu mediacyjnym
Kwestia związana z poufnością w postępowaniu mediacyjnym jest regulowana przez art. 1834 Kodeksu postępowania cywilnego4. Zgodnie z treścią §1
przytoczonego przepisu należy wprost stwierdzić, że „postępowanie mediacyjne
nie jest jawne”. Sformułowanie to, jak twierdzi R. Morek, nie stanowi wyjątku
od zasady jawności postępowania w sprawach cywilnych, która to zasada jest
wyrażona przez art. 9 K.P.C.5. Zgodnie ze stanowiskiem T. Żyznowskiego Konstytucyjna zasada jawności postępowania sądowego wyrażona w art. 456 w tym
przypadku nie znajduje zastosowania podobnie jak zastosowania nie znajduje
przepis art. 9 K.P.C. Sformułowanie takie wynika z faktu, iż mediator w przypadku prowadzenia mediacji nie spełnia żadnych funkcji judykacyjnych. Co więcej obowiązek zachowania w tajemnicy faktów, o których mediator dowiedział
się w trakcie prowadzenia postępowania mediacyjnego trwa niezależnie od efektów osiągniętych w toku mediacji7.
W dalszej części art. 1834 K.P.C., a dokładniej w § 2 regulowana jest kwestia
związana z obowiązkiem zachowania w tajemnicy informacji powziętych w trakcie prowadzenia mediacji przez osobę mediatora. Co ważne, z powyższego obowiązku mediator może zostać zwolniony przez strony. Warto również zwrócić
uwagę na sytuację związaną z przesłuchaniem mediatora w charakterze świadka.
Kwestia ta regulowana jest przez art. 2591 K.P.C., i bezpośrednio odnosi się do
obowiązku zachowania przez mediatora w tajemnicy wszelkich informacji, o
których dowiedział się w trakcie prowadzenia mediacji. Wyłączenie od powyższej zasady stanowi uprawnienie stron, zgodnie z którym strony mogą zwolnić
3

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/publikacje-akty-prawne-statystyki, on-line z
dnia 28.04.2014 r.
4
Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.,
5
R. Morek, Mediacja i arbitraż (art. 1831-18315, 1154-1217 KPC). Komentarz, Warszawa 2006, s. 59.
6
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997, Nr
78, poz. 483
7
T. Żyznowski, Komentarz do art. 1834 Kodeksu postępowania cywilnego, [w:] H.
Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, Tom I,
LEX 2013 nr 147134.
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mediatora z zachowania w tajemnicy tych informacji, o czym była mowa powyżej. Nota bene zasada ta stosowana jest przez sąd z urzędu, niezależnie od stanowiska mediatora jak i również stanowiska drugiej strony uczestniczącej w mediacji, jeżeli stanowiska tego nie uzgodniła ze stroną przeciwną8.
Co więcej, kwestia związana z zachowaniem w tajemnicy informacji powziętych
przez mediatora w trakcie prowadzenia mediacji znajduje również swoje odzwierciedlenie w Standardach prowadzenia mediacji i postępowania mediacyjnego uchwalonych przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 2006 r.9. Zgodnie z
treścią prezentowaną przez IV Standard „Mediator dba o poufność postępowania
mediacyjnego” należy stwierdzić, iż zarówno mediacja jak i jej przebieg oraz rezultaty są objęte tajemnicą. Osobie mediatora nie wolno ujawniać informacji powziętych
w trakcie mediacji. Wyjątek dotyczy przestępstw wymienionych w art. 240 Kodeksu
karnego10. Dalsza część IV standardu wskazuje na obowiązek, który dotyczy zarówno mediatora jak i ośrodka mediacyjnego, a związana jest z obowiązkiem przechowywania dokumentacji z przeprowadzonych mediacji w taki sposób, aby nie uchybić
zasadzie poufności. Dokumentacja ta może zawierać m.in. deklarację dotyczącą
przestrzegania i respektowania zasady poufności przez osoby trzecie uczestniczące w
mediacji. W przypadku naruszenia przez mediatora obowiązku zachowania w tajemnicy informacji mediator ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na podstawie
art. 471 K.P.C.11.
Ostatnia kwestia regulowana przez art. 1834 K.P.C., a zawarta w § 3 przytoczonego artykułu, dotyczy bezskuteczności powoływania się na propozycje ugodowe,
propozycje poczynione w trakcie prowadzenia postępowania mediacyjnego jak i
również dotyczy powoływania się na wzajemne ustępstwa i inne oświadczenia składane przez strony w toku mediacji. Powyższa bezskuteczność dotyczy postępowania
zarówno przed sądem powszechnym jak i polubownym.
3. Zasada poufności a strony uczestniczące w mediacji
O ile przepisy Kodeksu K.P.C. do zachowania poufności zobowiązują wprost
mediatora, o tyle bezpośrednie zobowiązanie stron do zachowania poufności nie
zostało uwzględnione w art. 1831 do 18315 K.P.C. W punkcie wyjścia przy określaniu obowiązku zachowania poufności przez strony należy przytoczyć kilka
definicji mediacji. W literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele definicji mediacji.
L.L. Riskin, J. Westbrook, Ch. Guthrie uważają, iż mediacja jest postępowaniem,
w którym bezstronna osoba trzecia wspomaga strony w negocjacjach, aby roz8

K. Knoppek, Komentarz do art. 2591 Kodeksu postępowania cywilnego, [w:] H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, Tom I, LEX
2013 nr 147134.
9
ms.gov.pl/Data/Files/_public/mediacje/adr1/adr_standardy_mediacji.rtf, 01.05.2014
10
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny, Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.
11
P. Telenga, Komentarz do art. 1834 Kodeksu postępowania cywilnego, [w:] A. Jakubecki,
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, LEX nr 130023.
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wiązały one zaistniały między nimi spór bądź wspólnie zaplanowały ugodę 12.
Podobne stanowisko, w którym mediacje uznawane są za pewnego rodzaju negocjacje prezentuje Ch. W. Moore., według którego mediacja definiowana jest jako
interwencja akceptowanej przez strony osoby trzeciej w negocjacje bądź konflikt,
która nie posiada żadnego uprawnienia do rozwiązania zaistniałego sporu, lecz
jej zasadniczym celem jest pomoc zaangażowanym w spór stronom osiągnąć
wzajemnie akceptowane porozumienie13.
Powyżej przytoczone definicje skłaniają się ku stanowisku, iż w przypadku
zapewnienia przez strony poufności postępowania mediacyjnego analogiczne
zastosowanie znalazł by przepis art. 721 Kodeksu cywilnego14 dotyczący tajemnicy negocjacji. Otóż zgodnie z treścią § 1 przytoczonego artykułu w przypadku
udostępnienia informacji poufnych przez stronę, druga strona jest zobowiązana
do zachowania ich w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim. Co więcej,
strona zobowiązana jest do niewykorzystywania tych informacji dla własnych
celów. W dalszej części, tj. w § 2 regulowana jest kwestia odpowiedzialności za
niespełnienie powyższego obowiązku, gdzie w przypadku jego naruszenia strona
uprawniona może żądać od drugiej strony naprawienia wyrządzonej szkody albo
wydania korzyści przez nią uzyskanych. W tym miejscu należy wskazać, iż przepis ten ma charakter dyspozytywny co oznacza, iż strony mogą postanowić inaczej w kwestii dotyczącej zachowania poufności informacji ujawnionych w toku
negocjacji. Idąc dalej odnosi się to do sytuacji, w której strony mogą inaczej
ukształtować treść stosunku zobowiązaniowego, czyli np. dopuścić możliwość
wykorzystania we własnym zakresie i dla własnych celów informacji powziętych
w toku negocjacji15.
4. Ochrona mediacji jako realizacja jej poufności
W przypadku skierowania stron do mediacji przez sąd istotne znaczenie odgrywają mechanizmy realizujące zasadę poufności. Rozstrzyganie zaistniałego
między stronami sporu w drodze mediacji, na którą strony skierował sąd bądź
organ, może wiązać się z ewentualnymi próbami uzyskania przez te podmioty
informacji od mediatora o przebiegu postępowania mediacyjnego, o zachowaniu
stron uczestniczących w mediacji czy ewentualnymi nieformalnymi stanowiskami stron poczynionymi w trakcie postępowania mediacyjnego. Celem zapobiegania powyżej przytoczonych sytuacji polski ustawodawca wprowadził pewne
mechanizmy mające na celu ochronę przed takimi zachowaniami. Dla przykładu
można wskazać regulację w tej materii, która została zawarta m.in. w rozporządzeniu Ministra sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępo12

A. Zienkiewicz, Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Warszawa 2007, s.32.
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Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.
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K. Kopaczyńska-Pieczniak, Komentarz do art. 721Kodeksu cywilnego,[w:] A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, LEX nr 128120 , on-line z dnia 01.05.2014 r.
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wania mediacyjnego w sprawach karnych16, a określająca m.in. to, co powinno
zawierać sprawozdanie mediatora sporządzone po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego, w którym nie doszło do zawarcia ugody między stronami. Do
elementów składowych sprawozdania zaliczyć można m.in.: sygnaturę akt sprawy, nazwę instytucji bądź osoby godnej zaufania przeprowadzającej postępowanie mediacyjne czy też informacje o liczbie i terminach spotkań 17.
Ochrona poufność mediacji określona została również w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich18. W § 17 przytoczonego rozporządzenia wskazano elementy składowe sprawozdania, w skład których nie mogą wchodzić m.in.
ocena zachowania uczestników mediacji, treść ich oświadczeń czy też przebieg
prowadzonych sesji mediacyjnych.
Uwagi końcowe
Podsumowując można wprost stwierdzić, iż niewątpliwie zasada poufności
pozytywnie wpływa na efektywność wypracowywania przez strony uczestniczące w mediacji wspólnego rozwiązania zaistniałego konfliktu. Gwarancja ta, jak
wskazano powyżej, odnosi się nie tylko do osoby mediatora, lecz także dotyczy
stron. Uczestnicy zapewnieni o poufności postępowania mogą swobodnie wyrażać swoje opinie co do zaistniałej kwestii, proponować ewentualne rozwiązania
bez obawy, iż jakiekolwiek ustępstwa z ich strony zostaną uwzględnione w toku
postępowania sądowego.
Można również podzielić stanowisko, zgodnie z którym zasada poufności
może ułatwiać komunikację pomiędzy stronami będącymi w konflikcie. Często
może dochodzić do sytuacji, w której problem stanowi obawa przed ujawnieniem
osobom postronnym informacji wrażliwych bądź ważnych, a co za tym idzie
może łączyć się to z obawą przed wykorzystaniem ich przeciwko stronie, która je
ujawniła. Poufność daje poczucie bezpieczeństwa, gdzie strona nie musi obawiać
się, że jej stanowisko czy ujawnione informacje mogą zostać wykorzystane przeciwko niej samej. Taki stan rzeczy doprowadza do sytuacji, gdzie oprócz rozwiązania sporu głównego może dojść do rozwiązania konfliktów pobocznych bezpośrednio mających związek ze sporem głównym, a których rozwiązanie w klasyczny sposób, czyli w drodze postępowania sądowego, może w ogóle nie mieć
miejsca. Dlatego też uznać należy, że zasada poufności jest gwarantem rzetelnego postępowania mediacyjnego, w którym strony mogą swobodnie podejmować
wszelkiego rodzaju próby rozwiązania zaistniałego konfliktu bez obawy, że
ujawnione informacje zostaną wykorzystane wbrew woli czy ich zamiarom.

16

Dz. U. Nr 108, poz. 1020.
P. Waszkiewicz, Zasady mediacji, [w:] E. Gmurzyńska, R. Morek (red.), Mediacje.
Teoria i praktyka, Warszawa 2009, s. 100.
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Dz. U. nr 56, poz. 591.
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Streszczenie
Prawne gwarancje poufności postępowania mediacyjnego niewątpliwie mają
ogromny wpływ na możliwość rozwiązania zaistniałego między stronami konfliktu. W odróżnieniu od postępowania sądowego, gdzie zasada poufności w
większości spraw w ogóle nie funkcjonuje, w postępowaniu mediacyjnym strony
mają pewność, iż dzięki tej zasadzie wszystko co w trakcie mediacji zostanie
przez nie powiedziane nie zostanie przekazane do wiadomości osób trzecich. Co
więcej, przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zobowiązują nie tylko strony
do zachowania poufności, lecz także do zachowania poufności zobowiązują osobę mediatora. Obowiązkiem mediatora jest w pierwszej kolejności poinformowanie uczestników mediacji o obowiązujących zasadach, do których zaliczamy
między innymi zasadę poufności. Gwarancja poufności postępowania niewątpliwie sprzyja wspólnemu rozwiązaniu konfliktu, ponieważ daje możliwość poruszenia kwestii niejednokrotnie wstydliwych dla stron, a mających ogromne znaczenie z punktu widzenia zażegnania sporu a co za tym idzie rozwiązania zaistniałego konfliktu.
Summary
Legal guarantees the confidentiality of the mediation proceedings undoubtedly have a huge impact on the solution to the conflict between the parties . Unlike
litigation , where the principle of confidentiality in most cases does not work at
all , in the mediation parties are confident that with this principle, everything in
the course of mediation will be kept in secret. Moreover, the provisions of the
Code of Civil Procedure require not only the parties to maintain confidentiality ,
but also to maintain the confidentiality undertake the mediator . The duty of the
mediator is to first inform the participants of the mediation of the rules, which
include the principle of confidentiality. Guarantee the confidentiality of the proceedings undoubtedly conducive to the common resolution of the conflict , because it gives you the opportunity to raise the issue often embarrassing for the
parties, and having great importance from the point of view of settlement of the
dispute and thus the solution to the conflict.
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1. http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/publikacje-akty-prawne-statystyki/, online z dnia 28.04.2014 r.
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Ewa Gidel-Stefaniec (KA)
Zmiany w zakresie ograniczania negatywnych skutków przestępstw
popełnionych przez świadka koronnego
Wstęp
Funkcjonowanie zorganizowanych grup przestępczych powoduje duże straty
materialne oraz jest przesłanką popełniania nawet najcięższych przestępstw zabójstwa. Przestępstwa popełniane przez zorganizowane grupy przestępcze są
bardzo trudne do wykrycia. Jest to spowodowane tym, że żaden z członków nie
chce zeznawać, działa tym samym na korzyść swojej grupy. Często motywem
jest obawa o życie. Tym samym występują problemy z pozyskaniem dowodów.
Niemożliwość zdobywania dowodów w ramach dotychczasowych metod ich
pozyskiwania były przyczyną do wprowadzenia instytucji świadka koronnego do
prawa Polskiego na wzór regulacji innych państw. Ustawa została uchwalona 25
VI 1997 r.1 i weszła w życie 1 IX 1998 r. Problematyka świadka koronnego spotkała się z szerokim wydźwiękiem w piśmiennictwie prawniczym2.
Dotychczasowe funkcjonowanie instytucji świadka koronnego wskazuje dużą zasadność stosowania podczas bardzo trudnych spraw kryminalnych czy skarbowych3, jednak wydaje się, że jest to środek, po który sięgać mogą przestępcy
by zadbać o swoje interesy lub manipulować procesem, by chronić określonych
członków grupy.
Celem artykułu jest przegląd zasadności stosowania instytucji świadka koronnego w sytuacjach przestępstw o dużym rozmiarze. Motywacją do podjęcia
tej tematyki jest sytuacja właścicieli Amber Gold, którzy próbują uzyskać dla
siebie korzystne rozwiązanie. Jednak sytuacja ta rodzi duży problem dla ofiar
tego przestępstwa. Polskie prawo słabo chroni pokrzywdzonych. Jednak w krajach, gdzie stosowana jest instytucja świadka koronnego występują regulacje,
które pozwalają na kompensację szkód przez pokrzywdzonych.
1. Zakres stosowania ustawy o świadku koronnym
Przepisy ustawy o świadku koronnym stosuje się tylko w sprawach o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowe1

Ustawa z 25 VI 1997 o świadku koronnym (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 36 poz.
232 ze zm.), dalej u.s.k.
2
E.W Pływaczewski: Świadek koronny jako instrument zwalczania przestępczości zorganizowanej, PiP , nr 7/8/2010, s. 93-115; S. Waltos: Proces karny. Zarys systemu, Lexis Nexis,
Warszawa 2003, s. 296; E. Walska-Borys: Świadek koronny w ujęciu dogmatycznym, Zakamycze, Kraków 2004.
3
M. Adamczyk: Świadek koronny. Analiza prawnokryminalistyczna, C.H. BECK,
Warszawa 2011, s. 155.
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go4. Świadkiem koronnym jest zawsze podejrzany, który został dopuszczony do
składania zeznań w charakterze świadka5. Co ważne nie dotyczy to podejrzanego, który w związku z udziałem w przestępstwie lub przestępstwie skarbowym
usiłował popełnić albo popełnił zbrodnię zabójstwa lub współdziałał w popełnieniu takiej zbrodni; nakłaniał inną osobę do popełnienia czynu zabronionego, w
celu skierowania przeciwko niej postępowania karnego lub kierował zorganizowaną grupą albo związkiem mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
W obecnym brzmieniu ustawy o świadku koronnym (art. 1, ust. 1 u.s.k.) jej
przepisy stosuje się przede wszystkim w odniesieniu do przestępstw lub przestępstwa skarbowego popełnione w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Ponadto
u.s.k. dotyczy też w sprawach:6
• o przestępstwo określone w art. 228 § 1 i 3-6 k.k. (korupcja), w tym
związane z: przyjęciem korzyści za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów
prawa, uzależnieniem wykonania czynności służbowej od otrzymania korzyści
majątkowej lub osobistej albo żądania tej korzyści, przyjęciem korzyści
majątkowej znacznej wartości lub jej obietnicy, przyjęciem korzyści majątkowej
lub osobistej albo jej obietnicy, żądania takiej korzyści albo uzależnienia
wykonania czynności służbowej od jej otrzymania, w związku z pełnieniem
funkcji publicznej w państwie obcym lub w organizacji międzynarodowej;
• o przestępstwo określone w art. 229 § 1 i 3-5 (przekupstwo); w tym:
działanie w celu skłonienia osoby pełniącej funkcję publiczną do naruszenia
przepisów prawa albo obiecanie takiej osobie korzyści majątkowej lub osobistej
za naruszenie przepisów prawa, udzielenie lub obiecanie osobie pełniącej funkcję
publiczną korzyści majątkowej znacznej wartości, w związku z pełnieniem tej
funkcji, udzielenie lub obiecanie udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej
osobie pełniącej funkcje w państwie obcym lub organizacji międzynarodowej, w
związku z pełnieniem tej funkcji;
• o przestępstwo określone w art. 230 § 1 k.k. (płatna protekcja bierna);
• o przestępstwo określone w art. 230a § 1 k.k. (płatna protekcja czynna);
• o przestępstwo określone w art. 231 § 1 i 2 k.k. (nadużycie uprawnień przez
funkcjonariusza publicznego, w tym także w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej lub osobistej);
4

Por. K. J. Pawelec: Wyjaśnienia podejrzanego, zeznania świadka i instytucja świadka koronnego. Komentarz, C. H. BECK Warszawa 2003, s. 99.
5
Por. B. Kurzępa: Świadek koronny. Geneza instytucji komentarz do ustawy, Dom
Organizatora, Toruń 2005, s. 13.
6
Por. E. W. Pływaczewski: Świadek koronny jako instrument zwalczania przestępczości zorganizowanej. PiP nr 7-8/2010, s. 99-100; P. Korbal: Świadek koronny - instrument
zwalczania przestępczości zorganizowanej. Kilka refleksji z praktyki, [w:] Przestępczość
zorganizowana. Świadek koronny, terroryzm w ujęciu praktycznym, red. E. W. Pływaczewski, Zakamycze, Kraków 2005, s. 335-346.
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• o przestępstwo określone w art. 250a § 1 i 2 k.k. (bierne i czynne
łapownictwo wyborcze);
• o przestępstwo określone w art. 258 k.k. (udział w zorganizowanej grupie
lub związku
• przestępczym);
• o przestępstwo określone w art. 296a § 1, 2 i 4 k.k. (czynne i bierne
łapownictwo związane z wykonywaniem działalności gospodarczej).
Ponadto przepisy ustawy stosuje się także w sprawach o przestępstwa wynikające z ustawy z 25 VI 2010 o sporcie7:
6. o korupcję (art. 46 § 1, 2 i 4 u.o.s.), związane z:
•przyjęciem korzyści majątkowej lub osobistej lub jej obietnicy
•żądanie korzyści albo jej obietnicy w zamian za nieuczciwe zachowanie,
mogące mieć wpływ na wynik tych zawodów
•udzielaniem lub obiecywaniem udzielenia korzyści majątkowej albo
osobistej,
•przyjęciem korzyści majątkowej znacznej wartości lub jej obietnicę,
•udzieleniem korzyści majątkowej znacznej wartości albo jej obietnicy;
7. o wykorzystanie do własnych lub cudzych celów (art. 47 u.o.s.), biorąc
udział w zakładach wzajemnych dotyczących zawodów sportowych, do których
odnosi się ta wiadomość, lub ujawniania tej wiedzy w celu wzięcia udziału przez
inną osobę w takich zakładach;
8. o pośrednictwo w przestępstwie ustawienia wyników sportowych (art. 48
§ 1 i 2 u.o.s.), związane z:
•powoływaniem się na wpływy w polskim związku sportowym lub
podmiocie działającym na podstawie umowy zawartej z tym związkiem lub
podmiocie działającym z jego upoważnienia albo wywołując przekonanie innej
osoby lub utwierdzając ją w przekonaniu o istnieniu takich wpływów, podejmuje
się pośrednictwa w ustaleniu określonego wyniku zawodów sportowych w
zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę,
•udzieleniem lub obietnicą udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej w
zamian za pośrednictwo w ustaleniu określonego wyniku zawodów sportowych
polegające na bezprawnym wywarciu wpływu na zachowanie osoby pełniącej
funkcję w polskim związku sportowym lub podmiocie działającym na podstawie
umowy zawartej z tym związkiem lub podmiocie działającym z jego
upoważnienia, w związku z pełnieniem tej funkcji.
Na konstrukcję świadka koronnego w Polsce składają się też następujące
elementy, które przedstawiono w tabeli 1.

7

Ustawa z 25 VI 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.), dalej u.o.s.
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Tabela 1. Zasady uzyskania statusu świadka koronnego w prawie polskim
Zasada
Świadek koronny
Dopuszczenie
dowodu z
zeznań świadka koronnego

Przesłanka
negatywna

Postanowienie
w przedmiocie
dopuszczenia
dowodu z
zeznań świadka koronnego
Skutki dla
oskarżonego
Wyłączenie
spod ochrony
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Zakres stosowania
Podejrzany, który został dopuszczony do składania zeznań w charakterze świadka
Łącznie obligatoryjnie:
1) do chwili wniesienia aktu oskarżenia do sądu jako podejrzany w swoich
wyjaśnieniach: przekazał organowi prowadzącemu postępowanie informacje, które mogą przyczynić się do ujawnienia okoliczności przestępstwaa),
wykrycia pozostałych sprawców, ujawnienia dalszych przestępstw lub zapobieżenia im, a także ujawnił majątek swój oraz znany mu majątek pozostałych sprawców przestępstwa;
2) podejrzany zobowiązał się do złożenia przed sądem wyczerpujących
zeznań dotyczących osób uczestniczących w przestępstwie oraz pozostałych
okoliczności popełnienia przestępstwa.
Fakultatywnie: zobowiązanie się podejrzanego do zwrotu korzyści
majątkowej odniesionej z przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
oraz naprawienia szkody nimi wyrządzonej
Podejrzany, w związku z udziałem w przestępstwie:
1) usiłował popełnić albo popełnił zbrodnię zabójstwa lub współdziałał w popełnieniu tej zbrodni;
2) nakłaniał inną osobę do popełnienia czynu zabronionego, w celu
skierowania przeciwko niej postępowania karnego;
3) kierował zorganizowaną grupą albo związkiem mającymi na celu
popełnienie przestępstwa.
Wydaje sąd okręgowy właściwy dla miejsca prowadzenia postępowania przygotowawczego na wniosek prokuratora prowadzącego lub
nadzorującego postępowanie przygotowawcze, złożony po uzyskaniu
zgody Prokuratora Generalnego.

nie podlega karze za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe określone w art. 1 u.s.k., w których uczestniczył i które jako świadek koronny
ujawnił
A. Świadek koronny w toku postępowania:
- zeznał nieprawdę lub zataił prawdę co do istotnych okoliczności
sprawy albo odmówił zeznań przed sądem;
- popełnił nowe przestępstwo, działając w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa;
- zataił majątek, który pochodzi z przestępstwa.
B. jeżeli w ciągu 5 lat od uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania:
1) świadek koronny popełnił nowe przestępstwo, działając w
zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa;
2) zostały ujawnione okoliczności świadczące o tym, że świadek
koronny świadomie manipulował zeznaniami;
3) zostały ujawnione okoliczności, w ramach przesłanek negatywnych.

Ochrona
świadka koronnego

a)

- Ochrona osobista - w razie zagrożenia życia lub zdrowia świadka
koronnego lub osoby dla niego najbliższej
- Uzyskanie pomocy w zakresie zmiany miejsca pobytu lub
zatrudnienia,
- Wydanie dokumentów umożliwiających używanie innych niż własne
danych osobowych, w tym uprawniające do przekroczenia granicy
państwowej,
- Inne formy pomocy - przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego lub
operacji plastycznej usuwających charakterystyczne elementy wyglądu.

przestępstwo – obejmuje przestępstwa karne i skarbowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ustawa z 25 VI 1997 r. o świadku koronnym (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 36 poz. 232 ze zm.).
2. Dylematy stosowania instytucji świadka koronnego
W praktyce karnej występują sytuacje, które każą patrzeć na instytucje
świadka koronnego w negatywnych barwach. Czasami, przestępcy, chcąc uniknąć kary szukają sposobu na zastosowanie wobec nich instytucji świadka koronnego. Jednak czasami zastosowanie instytucji świadka koronnego jest konieczne.
W doktrynie podkreśla się, że „posłużenie się takim dowodem powinno być dopuszczalne tylko pod warunkiem, gdy inne środki okazały się bezskuteczne lub
gdy zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że będą nieskuteczne lub nieprzydatne dla ścigania karnego”8. Ustawa o świadku koronnym ponadto wskazuje na
obowiązek weryfikacji każdego wniosku przez „dwie instancje” postępowania
przygotowawczego. Jako pierwszą można wyróżnić prokuratora prowadzącego
lub nadzorującego to postępowanie. Drugą instancję stanowi Prokurator Generalny, który musi zatwierdzić postanowienie w przedmiocie dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego. Ponadto, dowód z zeznań świadka koronnego
jest w praktyce oceniany bardzo skrupulatnie przez sądy. Sąd powinien dać wyraz zachowania szczególnej ostrożności w ocenie zeznań świadka koronnego w
uzasadnieniu wyroku9.
E. W. Pływaczewski analizując dotychczasowe efekty stosowania instytucji
świadka koronnego w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, stwierdza, iż
„czarne scenariusze prezentowane przez mniej lub bardziej zagorzałych przeciwników tej regulacji nie znalazły przełożenia na rzeczywistość, przedstawiciele zaś
organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości jednoznacznie podkreślają jej zalety. Dzięki tej instytucji mógł nastąpić, nierealny dotąd, przełom w zwalczaniu
przestępczości zorganizowanej, jako że zeznania świadków koronnych doprowadziły do rozbicia największych zorganizowanych grup przestępczych. Wśród jej

8

S. Waltoś: Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2009, s. 409-410.
L.K. Paprzycki: Instytucja świadka koronnego i świadka incognito w świetle Konstytucji RP i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, „Palestra”, nr 5-6/2008, s. 35-36.
9
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wad wskazuje się na ogół poważne skutki finansowe dla budżetu państwa związane z funkcjonowaniem programu ochrony świadków”10.
Jednak w polskim prawie ważna powinna być kwestia prawidłowego stosowania przepisów ustawy o świadku koronnym, który w założeniu ma być rzetelnym współpracownikiem państwa, gwarantującego mu bezkarność czynów, jakich się dopuścił. Wydaje się, że obecna praktyka w tym zakresie jest słuszna,
gdyż instytucja świadka koronnego dostępna jest tylko dla osób dysponujących
najważniejszymi informacjami.
Mimo wszystko, należy patrzeć negatywnie na tę „furtkę” prawną dla przestępców, którzy chcą wykorzystać prawo do ochrony przed często bardzo dotkliwą karą. Często podnosi się głosy o likwidację instytucji świadka koronnego.
Wskazuje się tu zwłaszcza na aspekty moralne tej instytucji, T. Hanausek zwraca
uwagę, iż „instytucja świadka koronnego jest w swej istocie odrażająca i trudno
ją będzie pogodzić z etyką, tym bardziej, że może być nadużywana przez nieuczciwych pracowników organów ścigania”11.
3. Ochrona pokrzywdzonych a świadek koronny – porównanie rozwiązań prawnych w Polsce na tle innych krajów
Analizując jedną z głośniejszych spraw o przestępstwo większych rozmiarów
w ostatnim czasie, czyli dotyczące właścicieli Amber Gold można zauważyć, że
doszło do bardzo poważnego przestępstwa, gdzie poszkodowanych jest ponad 8
tys. osób, a suma roszczeń osób poszkodowanych przekracza 370 mln zł. Prezes
Amber Gold stara się obecnie o uzyskanie statusu świadka koronnego. Jednak
problemem jest tu fakt, że uzyskanie przez niego statusu świadka koronnego
utrudni z pewnością dochodzenie roszczeń w procesach sądowych przez poszkodowanych.
Z jednej strony mamy bowiem możliwość ujawnienia okoliczności przestępstwa czy innych przestępstw, uzyskania danych pozwalających na wykrycie pozostałych sprawców czy zapobieżeniem innym przestępstwom. Niestety, ta decyzja ma zazwyczaj negatywne skutki dla ochrony praw osób pokrzywdzonych
przestępstwami popełnionymi przez świadka koronnego. Bowiem wynikające z
ustawy o świadku koronnym umorzenie postępowania praktycznie zamyka dostępność orzeczenia obowiązku naprawienia szkody, zgodnie z art. 46 k.k. oraz
zabezpieczenia na mieniu oskarżonego w trybie art. 291 k.p.k. Tym samym, nadanie podejrzanemu statusu świadka koronnego zamyka pokrzywdzonym drogę
do dochodzenia swoich praw na drodze karnej i praktycznie uniemożliwia skuteczne w ramach prawa cywilnego.
W doktrynie podkreśla się, że pomimo, iż „można uzależnić dopuszczenie
dowodu z zeznań świadka koronnego od złożenia przez podejrzanego zobowiązania do zwrotu korzyści majątkowych odniesionych z przestępstwa oraz napra10
11
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E. W. Pływaczewski: Świadek koronny …, s. 113.
T. Hanausek: Zarys taktyki kryminalistycznej, Warszawa, 1994, s. 28, 66.

wienia szkody nim wyrządzonej, to jednak nadanie statusu świadka koronnego
uniemożliwia pokrzywdzonemu dochodzenie przeciwko niemu roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnionego przestępstwa”12.
Pokrzywdzony może jednak w postępowaniu karnym, toczącym się przeciwko oskarżonym, których obciąża świadek koronny i którzy wspólnie z nim popełnili przestępstwo, wystąpić z powództwem cywilnym. Przy braku negatywnych przesłanek z art. 65 § 3 k.p.k. i art. 415 § k.p.k. sąd jest zobowiązany,
uwzględnić albo oddalić powództwo cywilne w całości lub części. Tym samym,
gdy sąd wyda pozytywne orzeczenie w przedmiocie powództwa cywilnego,
oskarżeni solidarnie odpowiadać będą za wyrządzoną szkodę na podstawie art.
441 § 1 k.c. Według zaś § 2 tego artykułu oskarżonym, którzy zostali zobowiązani do naprawienia szkody (lub ją naprawili), przysługuje roszczenie w stosunku do świadka koronnego. Natomiast dochodzenie tego roszczenia w postępowaniu cywilnym przeciwko świadkowi koronnemu będzie w praktyce niemożliwe
ze względu na program ochrony objęty tajemnica państwową. Z tego też powodu
dochodzenie innych roszczeń bezpośrednio od świadka koronnego będzie w rzeczywistości niemożliwe13.
W razie podjęcia przez pokrzywdzonego w procesie cywilnym próby dochodzenia w stosunku do świadka koronnego, któremu zmieniono tożsamość, roszczeń cywilnych wynikających z popełnionego przestępstw, powstaje poważna
trudność już przy oznaczeniu osoby świadka koronnego, jako pozwanego w postępowaniu cywilnym, zwłaszcza, jeśli zważyć na treść art. 14 ust. 4 oraz art. 23
ustawy o świadku koronnym, w myśl których niedopuszczalna jest czynność
dowodowa zmierzająca do ujawnienia nowych danych osobowych świadka koronnego, a okoliczności te stanowią tajemnicę państwową. Dla oskarżonych,
którym przysługuje roszczenie regresowe w stosunku do świadka koronnego,
oraz pokrzywdzonego, dochodzącego od świadka koronnego roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnionego przestępstwa w postępowaniu
cywilnym, racjonalnym rozwiązaniem wydaje się być prawna możliwość ustanowienia kuratora osoby nieznanej z miejsca pobytu. Zgodnie z art. 143 oraz 144
k.p.c., postępowanie cywilne przeciwko osobie nieznanej z miejsca pobytu może
być skutecznie prowadzone, pod warunkiem ustanowienia takiego kuratora. Aby
ustanowić kuratora, wnioskodawca musi uprawdopodobnić, że miejsce pobytu
strony nie jest znane. Podstawą uprawdopodobnienia będzie fakt, że dane osobowe osoby, dla której wnioskodawca chce ustanowić kuratora, uległy zmianie w
wyniku objęcia jej programem ochrony na podstawie art. 14 u.s.k., te zaś nowe
dane osobowe, stosownie do art. 23 ustawy, objęte są tajemnicą państwową, a
każda czynność dowodowa zmierzająca do ujawnienia owych danych osobowych

12

E. Gruza: Wybrane aspekty zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu,
Wyd. UW, Warszawa 2010, s. 41.
13
E. Gruza: Wybrane aspekty …, s. 42.
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świadka koronnego jest niedopuszczalna zgodnie z art. 14 tej ustawy. 14 Z kolei,
już po zakończeniu postępowania cywilnego toczącego się z udziałem kuratora,
problemem staje się egzekucja zasądzonego roszczenia. Pomimo prawnej możliwości prowadzenia egzekucji z udziałem kuratora ustanowionego przez sąd, w
wypadku, gdy miejsce dłużnika nie jest znane, skuteczne jej prowadzenie jest w
praktyce niemożliwe. Mienie bowiem, z którego należałoby prowadzić egzekucję, należy do osoby, której nowe dane osobowe objęte zostały tajemnicą państwową15.
Wysunięto w doktrynie propozycję, by pokrzywdzony miał prawną możliwość skierowania powództwa przeciwko Skarbowi Państwa, reprezentowanemu
przez na przykład Ministra Sprawiedliwości. Jednak jest to błędna droga, gdyż
pokrzywdzony, będący podatnikiem, częściowo finansowałby swoje roszczenia.
Inne rozwiązania, na które się wskazuje, np. prawo do ewentualnego roszczenia
regresowego w stosunku do świadka koronnego16 z pewnością doprowadziłoby
do podwyższenia i tak już niemałych kosztów funkcjonowania instytucji świadka
koronnego.
Dlatego warto przybliżyć te kwestie w odniesieniu do regulacji prawnych w
innych systemach prawnych, np. amerykańskim17, niemieckim18 czy włoskim19.
Dla uproszczenia w tabeli 2 przedstawiono syntetyczne porównanie stosowania
instytucji świadka koronnego w tych krajach.
Tabela 2. Porównanie zakresu instytucji świadka koronnego w amerykańskim, niemieckim i włoskim systemie prawnym
Zasada
Świadek koronny

14

Zakres stosowania w systemie
amerykańskim
niemieckim
włoskim
Występowanie, jako Zarówno bezpośredni
•osoby decydujące
świadka, zarówno
uczestnik jak i pomocsię podjąć współpracę
zwykłego jak i
nik, który brał udział w z wymiarem
oskarżonego w
przestępstwie
sprawiedliwości
postępowaniu doty•dissociazione –
czącym przestęposkarżony/skazany za
czości zorganizoczyny terrorystyczne,
wanej lub innego
który definitywnie

E. Kowalewska-Borys: Świadek koronny w ujęciu dogmatycznym , Kraków 2004, s.
213-214.
15
E. Kowalewska-Borys: Świadek …, s. 214.
16
E. Kowalewska-Borys: Świadek …, s. 215.
17
Zob. T. Tomaszewski: Świadek koronny w świetle rozwiązań amerykańskich, PiP
1995, nr 10-11; J. Paśkiewicz: Instytucja świadka koronnego w ustawodawstwie amerykańskim i niemieckim, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2006.
18
Zob. E. Kowalewska: Wybrane problemy świadka koronnego ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań niemieckich, „Przegląd Policyjny” 1997, nr 3.
19
Zob. J. Brylak, Zagadnienie oceny wiarygodności zeznań świadka koronnego w
aspekcie włoskiego systemu prawa karnego procesowego, PiP 2007, nr 10.
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Zasada

Zakres stosowania w systemie
amerykańskim
niemieckim
włoskim
poważnego przeodciął się od swojej
stępstwa
dotychczasowej
Znajduje zastosoorganizacji, i
wanie wobec osoby
jednocześnie
fizycznej jak i
przyznał się do
prawnej
popełnienia
przestępstw oraz
odrzucił stosowanie
przemocy jako
metody prowadzenia
walki politycznej
Rodzaje prze- Przekupstwo, fałwszystkie zbrodnie;
Porwania
stępstw
szerstwo, różne
występki, m.in.: przeInne, dotyczące
postaci oszustwa na ku-pność, sprzedajprzestępczości zorszkodę instytucji
ność, przestępstwa
ganizowanej
publicznych i finan- finansowe, handel
sowych, przestępludźmi, sutenerstwo,
stwa związane z
kradzież, przywłasznielegalnym nabyczenie powierzonego
waniem obywatelmienia, wymuszenie
stwa, przestępstwa
korzyści paserstwo,
przeciwko wymiaoszustwo w zakresie
rowi sprawiedliwosubwencji, fałszowanie
ści, różne postaci
ważnych dowodowo
przestępstwa „pradanych, niedozwolone
nia brudnych pieorganizowanie gier
niędzy”, nielegalny
hazardowych, niedohandel
zwolone obchodzenie
Zawsze, gdy w
się z niebe-zpiecznymi
przestępstwie brała
odpadami, substancjaudział więcej niż
mi radioakty-wnymi i
jedna osoba.
innymi niebezpiecznymi substancjami, tworzenie
związku przestępczego, wspieranie
związku terrorystycznego, także w związku
z zagraniczną organizacją przestępczą lub
terrorystyczną, przemyt, oszustwa podatkowe
Dopuszczenie Osoba przewodniAnaliza zeznań i poSkazany nie utrzydowodu z
cząca danemu rostawy oskarżonemuje powiązań z
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Zasada

Zakres stosowania w systemie
amerykańskim
niemieckim
włoskim
zeznań
dzajowi postęgo/skazanego
przestępczością
świadka ko- powania wydaje
zorganizowaną,
ronnego
stosowne zarządzeterrorystyczną lub
nie nakazujące
wywrotową, a także
świadkowi złożenie
złożenia deklaracji
zeznań i pozbawiawspółpracy skazające go tym samym
nego z wymiarem
prawa odmowy
sprawiedliwości
udzielenia odpowiedzi z powołaniem się na V poprawkę do Konstytucji.
Przesłanka
Utrzymanie powiąUdaremnianie lub
Utrzymanie powiąnegatywna
zań z przestępcami, zagrażanie dobru śledz- zań z przestępcami,
składanie fałszytwa.
składanie fałszywych zeznań
wych zeznań
Postanowienie W trzech rodzajach
Sąd
Sąd lub sędzia peniw przedmio- postępowań: sądotencjarny po zapocie dopusz- wym i przed ławą
znaniu się ze staczenia dowo- przysięgłych, przy
nowiskiem komitetu
du z zeznań czym obejmują one
prowincji ds. poświadka ko- zarówno sprawy
rządku i bezpieronnego
karne jak i cywilne,
czeństwa publiczadministracyjnym
nego lub kwestora
oraz w postępowaniu obejmującym
przesłuchanie przed
parlamentem.
Skutki dla
Immunitet - odstąOdstąpienie od ścigania i/lub złagodzenie albo
oskarżonego pienie od ścigania
zwolnienie od odpowiedzialności karnej po
zakończeniu procesu
Immunitet na inne sprawy cywilne, administracyjne związane z przestępstwem
Wyłączenie Krzywoprzysięstwo Złamanie warunków przyznania statusu
spod ochrony świadka, złożenia
świadka koronnego
fałszywego oświadczenia lub w jakikolwiek inny sposób niezastosowania się do wymogów decyzji nakazującej złożenie
zeznań.
Ochrona
immunitet (derivaOchrona osobista
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Zasada
świadka koronnego

Zakres stosowania w systemie
amerykańskim
niemieckim
włoskim
tive use immunity),
Zmiana miejsca zamieszkania
który chroni świad- Inna tożsamość
ka koronnego przed Inne, związane z koniecznością ukrycia wizewykorzystaniem
runku
przeciwko niemu w
jakiejkolwiek sprawie karnej jego
zeznania lub innej
informacji pośrednio albo bezpośrednio pochodzącej z
zeznania.
Ochrona osobista
Zmiana miejsca
zamieszkania
Inna tożsamość
Inne, związane z
koniecznością
ukrycia wizjerunku

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. K. Paśkiewicz: Instytucja
świadka koronnego w ustawodawstwie amerykańskim, włoskim i niemieckim,
Toruń 2006, T. Tomaszewski: Świadek koronny w świetle rozwiązań amerykańskich, PiP 1995, nr 10-11; E. Kowalewska: Wybrane problemy świadka koronnego ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań niemieckich, „Przegląd Policyjny”
1997, nr 3; J. Brylak: Zagadnienie oceny wiarygodności zeznań świadka koronnego w aspekcie włoskiego systemu prawa karnego procesowego, PiP 2007, nr
10.oraz M. Adamczyk: Świadek koronny. Analiza prawno-kryminalistyczna,
Warszawa 2011.
Powyższe zestawienie pozwala na stwierdzenie, że polskie regulacje są mocno zbliżone do zasad w amerykańskim i niemieckim systemie prawnym. Dotyczą
przestępstw o zorganizowanym charakterze. Procedura obejmuje weryfikację
intencji sprawcy/skazanego przez prokuratora, a sąd wydaje decyzję o zastosowaniu statusu świadka koronnego. W Stanach Zjednoczonych oprócz sądu duże
uprawnienia w tym zakresie mają władze ustawodawcze (Kongres) i wykonawcze państwa (Prezydent).
Analiza przepisów dotyczących świadka koronnego wskazuje, że w Polsce
brakuje systemowego podejścia do kompensaty strat dla ofiar przestępców, którzy uzyskali status świadka koronnego. Tego typu rozwiązania zostały wprowadzone w prawie amerykańskim i włoskim.
Amerykański fundusz kompensacyjny został pomyślany jako źródło odszkodowań i zadośćuczynienia dla pokrzywdzonych przestępstwami świadka koronnego. Nie dotyczy jednak wszystkich przestępstw, lecz tylko popełnionych w
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trakcie trwania programu ochrony. Wypłata stosownego świadczenia może nastąpić na mocy decyzji Prokuratora Generalnego w przypadku popełnienia przez
świadka przestępstwa skutkującego lub grożącego śmiercią lub ciężkim uszkodzeniem ciała. W przypadku śmierci pokrzywdzonego świadczenie może być
wypłacone w wysokości 50 tys. USD. Wypłata świadczenia w innych przypadkach jest możliwa dopiero, gdy pokrzywdzony dochodził odszkodowania lub
zadośćuczynienia na podstawie prawa federalnego, stanowego lub w drodze pozwu cywilnego. Wymiar świadczenia z funduszu kompensacyjnego ulega redukcji o sumę otrzymanego już za popełnione przestępstwo odszkodowania, zadośćuczynienia lub świadczenia z tytułu ubezpieczenia20.
Natomiast w prawie włoskim funkcjonuje Fundusz Solidarności z ofiarami przestępstw popełnionych w stylu mafijnym oraz Komitet Solidarności. Komitet zajmuje
się oceną wniosków. Podstawą jest posiadanie statusu pokrzywdzonego, jako strony
postępowania karnego. Jednak zastosowanie tego instrumentu ma ograniczony zakres tylko do sytuacji, gdy zostało popełnione przestępstwo przy wykorzystaniu
metod mafijnych jak zastraszanie czy wymuszanie milczenia. Ponadto musi istnieć
ścisły związek przyczynowy. W 1999 roku został ustanowiony Komitet na rzecz
Ofiar przestępstw wymuszenia i związanych z pożyczaniem pieniędzy. W tym przypadku oprócz statusu pokrzywdzonego oraz by istniał związek przyczynowy, istotne
jest by wnioskodawca nie był niewypłacalny21.
***
Wydaje się, że trzeba zastanowić się nad określeniem pewnych procedur,
które z jednej strony zapewnią skuteczne wyjaśnienie przestępstw o najcięższym
charakterze i zdobycie dowodów wobec innych sprawców, ale musi też zapewnić
ochronę dla roszczeń ze strony poszkodowanych. Bowiem odstąpienie od karania
w formie instytucji świadka koronnego nie powinno odbijać się kosztem ochrony
praw pokrzywdzonych. Brak takiej formy zabezpieczenia skutkuje negatywnym
odbiorem instytucji świadka koronnego w społeczeństwie. Przykład Amber Gold
może być sygnałem ostrzegawczym, albo do zniesienia lub ograniczenia stosowania instytucji świadka koronnego, albo do zmian przepisów prawa, by wspierać poszkodowanych. Rozwiązania przyjęte w prawie amerykańskim i włoskim
to słuszna droga, jednak wydaje się, że są niedoskonałe. W systemie amerykańskim kompensacja dotyczy tylko przestępstw popełnianych w przypadku, gdy
zostały popełnione w okresie ochrony, co sprawia, że przestępca może dalej
prowadzić swoją nielegalną działalność. W systemie włoskim rozwiązanie jest
również mocno ograniczone, chociaż możliwe jest dochodzenie odszkodowania
dotyczącego przedmiotowego przestępstwa. Co ważne, umożliwia się uzyskanie
odszkodowania w przypadku oszustw finansowych związanych z pożyczkami.
20

J. K. Paśkiewicz: Instytucja świadka koronnego w ustawodawstwie amerykańskim,
włoskim i niemieckim, Toruń 2006, s. 72.
21
Tamże, s. 96.
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Jednak i tu ograniczeniem jest brak niewypłacalności wnioskodawcy, co przy
wyłudzeniach może i prowadzi często do niewypłacalności poszkodowanego.
Zatem ogólnie można stwierdzić, że obecne rozwiązania kompensacyjne są raczej na pokaz i nie mają szerszego zastosowania. Faktem jest, że zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i we Włoszech wypłacono odszkodowania kilku tysiącom poszkodowanym, to jednak w sytuacji przestępstw na większą skalę, jak np.
w sprawie Amber Gold żaden z tych systemów nie miałby zastosowania i nie
zrekompensowałby strat poszkodowanym. Być może warto popracować nad
rozwiązaniem, które pozwoli na systematyczne odkładanie funduszy ze skonfiskowanego majątku przestępców i to nie tylko tych, których dotyczy instytucja
świadka koronnego. Jednak to może być niewystarczające, choćby na ściągalność i będą konieczne dodatkowe środki publiczne. Jednak w obecnej sytuacji,
gdy koszty systemu związanego z instytucją świadka koronnego w Polsce są już
dość wysokie kolejne wydatki byłyby trudne do zaakceptowania.
Streszczenie
Celem referatu był przegląd zasadności stosowania instytucji świadka koronnego w sytuacjach przestępstw o dużym rozmiarze. Motywacją do podjęcia tej
tematyki była sytuacja właścicieli Amber Gold, którzy próbują uzyskać dla siebie
korzystne rozwiązanie. Jednak sytuacja ta rodzi duży problem dla ofiar tego
przestępstwa. Polskie prawo słabo chroni pokrzywdzonych. Jednak w krajach,
gdzie stosowana jest instytucja świadka koronnego występują regulacje, które
pozwalają na kompensację szkód przez pokrzywdzonych. Przeprowadzona analiza rozwiązań prawnych w Polsce na tle instytucji świadka koronnego w Stanach
Zjednoczonych, Niemczech czy Włoszech wskazała, że warto wprowadzić dodatkowe procedury, które z jednej strony zapewnią skuteczne wyjaśnienie przestępstw o najcięższym charakterze i zdobycie dowodów wobec innych sprawców, ale musi też zapewnić ochronę dla roszczeń ze strony poszkodowanych.
Zaproponowano prace nad rozwiązaniem, które pozwoli na systematyczne odkładanie funduszy ze skonfiskowanego majątku przestępców i to nie tylko tych,
których dotyczy instytucja świadka koronnego.
Summary
The proposal of changes in the law in the domain of negative results of the
crimes committed by an immunity witness
The aim of this report is to examine the relevance of an immunity witness in
criminal case of a large scale. The motivation to explore this matter was the
situation of the owners of Amber Gold, who have been trying to reach a solution
which can be convenient for them. However, this situation has started huge problems for the victims of this offense. Polish law protects the aggrieved persons
poorly. However, in the countries where an immunity witness is applied, there
are regulations which allow the compensation for damages of victims. The analysis of the Polish legal regulations in regard of the position of an immune witness
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in the United States, Germany or Italy showed that it is worthy to introduce additional procedures, which on one hand can ensure the effective explanation of the
heaviest crimes and gathering the evidence against other perpetrators, on the
other hand, it has to protect the claims of the victims. The work on the solution
was proposed, which allows systematic accumulating of the funds from the impounded property of the offenders – and not only the ones related to the immunity witness.
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Justyna Anna Gutka (KUL)
Kara śmierci w aspekcie prawnym i etyczno-moralnym
Wstęp
Każde społeczeństwo funkcjonuje w ramach pewnych norm prawnych oraz
etyczno-moralnych. W sytuacji, kiedy jednostka łamie prawo zostają na nią nałożone różnego rodzaju sankcje. Człowiek dopuszczający się bezprawia ponosi
karę, czyli „środek przymusu stosowany wobec osób, które naruszyły prawo”1.
Również jest to „środek wychowawczy mający zahamować lub wyeliminować
niepożądane zachowania”2. Są różne rodzaje kary. Może być kara konwencjonalna, dyscyplinarna, czy porządkowa. Istnieje także kara kryminalna (sądowa),
którą ponosi z woli państwa sprawca naruszenia ogólnego porządku prawnego.
Ze względu na stosowane środki karne wyróżnia się: kare śmierci, kare pozbawienia wolności, czy kare majątkową3.
Obecnie w niemal stu krajach świata kara ostateczna została zniesiona. Zalicza się tutaj wszystkie państwa Unii Europejskiej oraz Australia, Kanada, Nowa
Zelandia, Islandia i Szwajcaria. Jeśli chodzi o inne kraje to ograniczyły one ten
rodzaj kary do sytuacji nadzwyczajnych. Natomiast jeszcze inne, co najmniej od
kilku lat nie wykonały kary śmierci4. Tematyka najsurowszej kary wzbudza bardzo duże emocje w społeczeństwie, gdyż porusza ważną dla jednostki wartość,
jaką jest życie ludzkie. Każdy człowiek w zależności od wpojonych zasad zajmuje pewne stanowisko w tej kwestii. Od najdawniejszych czasów ma miejsce ewolucja poglądów na temat kary ostatecznej, gdyż proceder, w którym prawo dopuszczało zabicie sprawcy agresji znany był zarówno w społeczeństwach o niskim jak i o zaawansowanym stopniu rozwoju kulturalnego.
Przeciwnicy kary śmierci koncentrują się głównie na osobie mordercy, jego
prawu do życia, jego resocjalizacji i ponownym wprowadzeniu go do społeczeństwa, jako „nowego” człowieka. Podkreślają, że zdarzają się przypadki przemiany człowieka, który dopuścił się złych czynów wobec swojego bliźniego. Nie
wolno wtedy skreślać takiej jednostki, ale należy dać jej szansę na naprawienie
wyrządzonej szkody. Kara śmierci nie stwarza takiej możliwości. Również stanowi ona żądze odwetu, czy zemsty za popełnione zło, a jako taka nie powinna
mieć miejsca. Natomiast zwolennicy uśmiercenia mordercy podkreślają, że on
sam nie uszanował najwyższej wartości, jaką jest życie ludzkie. Argumentów jest
wiele po obydwóch stronach. Jednak każdy człowiek sam w swoim sumieniu
musi odnaleźć odpowiedź na pytanie, czy kara śmierci powinna być dopuszczal1

Domowy popularny słownik języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1999, s. 178.
Tamże.
3
Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna wydawnictwa Gutenberga, t. VII,
Kraków, s. 172-173.
4
T. Pietrzykowski, Etyczne problemy prawa, Warszawa 2011, s. 96 – 97.
2
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na w wyjątkowych sytuacjach, czy raczej nie powinna mieć miejsca w nowoczesnym humanitarnym społeczeństwie5.
Dyskusja nad najsurowszym rodzajem kary dotyczy stosowania jej w dzisiejszym prawie karnym tylko w sytuacji najpoważniejszych przestępstw przeciwko
życiu lub przestępstw stanowiących poważne zagrożenie dla życia jednostki.
Zalicza się tutaj na przykład zabójstwo z premedytacją, zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, terroryzm, czy napady z bronią w ręku6. Problematyka kary
śmierci nie jest tematem łatwym ze względu na splatające się w niej wątki prawne oraz moralne. Zaprezentowane poniżej treści nie wyczerpią tematu, ani nie
będą stanowiły jednoznacznego stwierdzenia, że należy dopuścić ten rodzaj kary
lub go potępić i odrzucić. Podejmowany dyskurs dotyczy rozważań wokół kary
głównej, a nie zajmowania któregoś ze stanowisk. Natomiast autor nie przypisuje
sobie prawa do posiadania racji ostatecznych.
1. Sposoby wykonywania kary śmierci
Wyrok wymiaru sprawiedliwości – śmierć jest reakcją na postępowanie
człowieka, który narusza zasady ustalone przez społeczeństwo, czy dawniej
władcę. Jedną z najstarszych form kary śmierci było ukamienowanie. Następnie
pojawiło się wykluczenie jednostki ze wspólnoty pokoju oraz odpowiedzialność
przed grupą plemienną. Kodeks Hamurabiego (XVIII – XVII w. przed Chrystusem) uznawał, że karę śmierci można wykonać w 34 sytuacjach takich jak na
przykład kradzież i inne przestępstwa przeciwko mieniu, kazirodztwo, czy cudzołóstwo7. Natomiast kodeks hetycki przewidywał karę śmierci dla osoby, która
dopuściła się przestępstw seksualnych, czy przestępstw przeciw władzy 8. Prawo
hebrajskie przewidywało karę śmierci głównie w sytuacji morderstw. Śmierć
groziła również jednostce, która dokonała przestępstwa seksualnego, cudzołóstwa oraz bałwochwalstwa9. Prawo egipskie, w którym kara stanowiła sposób na
przebłaganie bóstwa bardzo rzadko stosowana była kara śmierci. Powodem było
otaczanie życia ludzkiego szacunkiem. Jeśli chodzi o prawo greckie to częstą
formą zadania sprawcy agresji śmierci było strącenie w przepaść10.
Czasy archaiczne oraz epoka starożytna charakteryzowały się takimi sposobami uśmiercenia jak ścięcie, ćwiartowanie, grzebanie żywcem, spalenie żywcem, zamurowanie, gotowanie żywcem, wieszanie, utopienie, duszenie, czy
podanie trucizny. Również stosowano ukrzyżowanie11. Inne sposoby to wbicie na
5

Tamże, s. 94.
Tamże.
7
Kara śmierci. Historia. Prawo. Etyka, red. A. Mazurek, Lublin 2006, s. 10.
8
W. Bojarski, Kara śmierci w państwach antycznych, [w:] Kara śmierci w starożytnym Rzymie, red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz, Lublin 1996, s. 12-14.
9
K. Kaczmarczyk, Wokół kary śmierci. Aspekt moralny, [w:] Chronić i wspomagać
ludzkie życie, red. K. Kaczmarczyk, Kraków 2000, s. 106.
10
Kara śmierci. Historia. Prawo. Etyka, dz.cyt., s. 11 – 12.
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Tamże, s. 12 – 13.
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pal, rzucenie na pożarcie zwierzętom, zamknięcie w beczce z kogutem, czy żmiją. Ponadto w ramach kary ostatecznej obcinano kończyny, wyrywano język, czy
polewano miodem i mlekiem ran wykłutych oczu, członków, czy wystawianie
ciała robakom12.
W społeczeństwach antycznych kara śmierci byłą nieodłącznym elementem
ich funkcjonowania. Seneka twierdził, że kara ostateczna mając funkcję wychowawczą powinna powodować odstraszenie oraz przestrogę dla innych obywateli.
Myśl chrześcijańska spowodowała zmianę podejścia w tej kwestii. Nauczanie
Jezusa Chrystusa przyniosło zasadę miłosierdzia. Św. Augustyn uważał, że można wykonać karę śmierci w sytuacji, gdy nakazuje Bóg albo, gdy nakazuje sprawiedliwe prawo. Od XII wieku Kościół uznaje prawomocność kary ostatecznej.
Natomiast jej wykonanie przyznaje państwu13. Natomiast św. Tomasz z Akwinu
w Summie teologicznej podkreślał, że „jeśli jakiś człowiek jest niebezpieczny dla
całej społeczności i swoim grzechem psuje drugich jest rzeczą chwalebną i
zdrową zabić go celem zachowania dobra wspólnego”14.
Rok 1761/1762 stanowił początek dyskusji na temat sprzeciwu dla najsurowszej kary. Zauważono, że wystarczająca zapłatą za swój czyn dla sprawcy agresji
będzie dożywotnia niewola, ciężka i dotkliwa stanowiącą zadośćuczynienie dla
społeczeństwa15.
W Polsce wiele przestępstw podlegało karze śmierci. Najciężej w XIII wieku
karano za takie przestępstwa jak gwałt, rozbój, zabójstwo, podpalenie, cudzołóstwo, pozbawienie wolności, czy złamanie pokoju16.Ostatni raz kara ta została
wykonana w 1988 roku. Natomiast od 1998 roku zaczął obowiązywać kodeks
karny, w którym zamieniono ją na dożywotnie pozbawienie wolności17.
2. Problem kary śmierci na tle nauczania Kościoła
Mówiąc o nauczaniu Kościoła na temat kary śmierci należy pochylić się nad
nauczaniem zawartym w Starym oraz Nowym Testamencie. Nie sposób odwołać
się do wszystkich treści, ale warto w sposób ogólny zaznaczyć, że w czasach
przed Chrystusem kara śmierci była uznawana za dopuszczalną moralnie oraz
stosowana za różnego rodzaju przestępstwa. W Nowym Testamencie następuje
głęboka przemiana. Pierwszeństwo przyznaje się miłości bliźniego, znoszeniu w
sposób cierpliwy zła oraz przebaczeniu. Jezus Chrystus w swoim nauczaniu zapisanym na kartach Nowego Testamentu nie daje przesłanek, aby aprobował karę
śmierci, jako moralnie sprawiedliwą sankcję prawa18.
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R. Tokarczyk, Prawa narodzin, życia i śmierci, Kraków 2000, s. 383.
Kara śmierci. Historia. Prawo. Etyka, dz. cyt., s. 14 – 15.
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K. Kaczmarczyk, dz. cyt., [w:] Chronić i wspomagać ludzkie życie, dz. cyt., s. 117-126.
15
C. Beccaria, O przestępstwach i karach, Warszawa 1959, s. 147.
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Najstarsi myśliciele chrześcijańscy nie byli jednoznaczni w swoich poglądach na temat kary głównej. Stali oni na stanowisku potępienia dla kary śmierci
w kontekście chrześcijańskiej wizji doskonałości „człowieka sprawiedliwego”.
Jednak istniała w podtekście wskazanej wizji kategoria, w stanie pogańskiego
świata idei, gdzie znajdowało się uzasadnienie dla kary śmierci w państwowym
prawie karnym. Święty Augustyn uważał, że nie wolno pozbawiać jednostki
życia za przestępstwa kościelne. Podkreślał, że władza państwowa posiada w
swoich kompetencjach tak zwane „prawo miecza”, które ma zastosowanie w
przypadku ciężkich morderców, ale tylko w sprawach ziemskich. Uważał za
słuszne korzystanie z „prawa miecza” w momencie, kiedy przez wykolejoną
jednostkę zagrożone jest dobro wspólne. Harmonię życia społecznego stawiał
wyżej od dobra jednostki dopuszczającej się zbrodni19.
Święty Tomasz z Akwinu w swoich rozważaniach podkreślając naśladownictwo Bożej sprawiedliwości pisał, że sprawiedliwość człowieka naśladując działanie Boga uśmierca jednostki, które stanowią niebezpieczeństwo dla innych
osób, a pozostawia przy życiu celem pokuty człowieka, który popełnia grzech nie
szkodząc przy tym innym ludziom20. Uważał, że jednostka stanowi część społeczeństwa, na rzecz, którego działa i jest mu podporządkowana. Jednak, jeśli będzie ona stanowiła niebezpieczeństwo dla dobra społecznego to może nawet ponieść śmierć. Zdaniem Akwinanty zasada ta ma zastosowanie tylko, jeśli człowiek zachowuje swoją godność, jako osoby. Natomiast w momencie, gdy jednostka popełni poważne przestępstwo zostaje z własnej woli pozbawiona godności, a owa zasada już jej nie dotyczy. Współcześni neotomiści uznają, że argumentację powinno się opierać na gruncie personalizmu. W karze ostatecznej dopatrują się upoważnienie państwa, aby karało śmiercią przestępcę. Będzie to
wyraz ponoszenia przez jednostkę konsekwencji swojego czynu. Natomiast amerykański prawnik Burton M. Leiser podkreślił, że każdy obywatel ma prawo do
tego, aby czuć się bezpiecznie. Natomiast państwo ma mu to poczucie bezpieczeństwa zapewnić, a jeśli do tego celu konieczne jest utrzymanie przez organa
władzy kary ostatecznej to uważa on takie działanie za słuszne21.
W dalszej części tekstu zostanie przedstawione najbardziej aktualne stanowisko Urzędu Nauczycielskiego Kościoła w sprawie kary ostatecznej. Ojciec święty Jana Pawła II w encyklice Evangelium vitae wyraził wątpliwość na temat stosowania kary śmierci. Do tego czasu kara najwyższa nie była oceniana przez
Nauczycielski Urząd Kościoła jednoznacznie negatywnie. Wątpliwości wyrażone
przez Sługę Bożego nie doprowadziły do zakończenia dyskusji na ten temat, a
wprost przeciwnie wydaje się, że uczyniły ją bardziej interesującą 22. Evangelium
19

T. Kołosowski, Problem kary śmierci w nauczaniu i działalności św. Augustyna,
„Vox Patrum” 1997, z. 32, 33, s. 251 – 260; J. A. Świdziński, Kara śmierci. W obronie
życia ludzkiego, Kraków 2009, s. 25.
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Św. Tomasz, Summa teologiczna, t. 18, Londyn 1985, s. 109.
21
T. Ślipko, Bioetyka. Najważniejsze problemy, Kraków 2009, s. 406, 408, 419.
22
J. A. Świdziński, dz. cyt., s. 10.
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vitae poświęcona zagadnieniu życia ludzkiego potwierdza tradycyjną naukę Kościoła oraz wnosi nowe zastrzeżenia. Święty Jan Paweł II podkreślił, że obserwuje się, co raz częściej sprzeciw wobec kary śmierci. Wynika to z faktu, że współczesne społeczeństwo posiada środki umożliwiające zwalczanie przestępczości
nie pozbawiając przy tym sprawcy agresji życia, a co za tym idzie dając mu
szansę na poprawę23.
Papież podkreślił w encyklice aktualność nauki Kościoła, jeśli chodzi o prawo do
obrony przed napastnikiem. Jednak zaznaczył, że dzisiejszy system penitencjarny,
który jest, co raz lepiej zorganizowany pozwala zachować sprawcę przestępstwa przy
życiu. Ponadto nie wykluczał zaistnienia sytuacji, gdzie tylko kara śmierci zapewni
bezpieczeństwo innych ludzi oraz ładu społecznego24. Reasumując o. Jacek Salij zauważył, że kara za przestępstwo – śmierć mordercy nie należy do problemów, których
słuszność leży wyraźnie po jednej stronie25.
3. Etyka kary śmierci
Etyka umożliwia ocenienie danego czynu w kryteriach moralnej wartości. Etyka
kary śmierci za swój fundament przyjmuje wartość życia ludzkiego. Do głosu dochodzą dwa stanowiska. Jedno z nich to stanowisko personalistyczne oraz aspekt
społeczny. Pierwszy podkreśla wartość życia ludzkiego, jako osoby. Natomiast koncepcja społeczna zaznacza wymiar celowościowy. Jednak żaden skutek nie może
usprawiedliwić śmierci jednostki nawet, jeśli jest ona największym zbrodniarzem.
Zadanie śmierci zawsze jest moralnie złe. Również będzie takie, w sytuacji wykonania „sprawiedliwego” wyroku, gdyż stanowi zamach na godność przynależną każdej
osobie ludzkiej26.
Spór o karę śmierci jest także sporem o hierarchię wartości, a mianowicie o
to, czy jej wykonanie prowadzi do dobra, czy zła. Stajemy w tym miejscu wobec
tak zwanego mniejszego zła i większego zła. Moralnie kara ostateczna jest zła.
Jednak, jeśli jej zastosowanie przyczyni się do osiągnięcia moralnie dobrych
skutków oraz umożliwi ochronę przed większym złem to, czy cel uświęca środki? Czy takie dobro jednostki jak życie może zostać poświęcone w celu osiągnięcia dobra innych ludzi, a więc ochrony ich interesów, w tym życia. Pojawiają się
dwie możliwości. Pierwsza uznająca, że nie wolno jest poświęcić życia jednostki
celem zabezpieczenia przed większym złem oraz druga uznająca, że odebranie
życia nawet przestępcy jest moralnie złe, ale celem ochrony przed większym
nieszczęściem powinno się do niego odnieść27.
Warto w niniejszych rozważaniach przytoczyć słowa Jana Pawła II, który
napisał: „prawo do życia jest dla człowieka prawem najbardziej podstawowym
(…) nie ma innego, które by bardziej dotykało istnienia osoby! Prawo do życia to
23
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znaczy prawo do narodzenia, a potem prawo do istnienia, aż do naturalnej śmierci. Dopóki żyje mam prawo żyć!”28. Ponadto osoby opowiadające się przeciwko
karze śmierci podkreślają, że człowiek z racji tego, że jest „kimś” – osobą, a nie
„czymś” posiada niezbywalną oraz nieutracalną godność osobowa. Ponadto
człowiek posiada godność osobistą. Ta natomiast jest nabywalna i utracalna29.
Ksiądz Styczeń napisał, że człowiek godność osobową zyskuje aktami „moralnie
dobrymi, czyli zgodnymi z jego osobową godnością, czyli aktami godziwymi
godnymi po prostu człowieka, jako bytu osobowego. Może ją też utracić wskutek
aktów moralnie złych, czyli niezgodnych z jego osobową godnością, niegodziwych, niegodnych człowieka, jako bytu osobowego”30. Dlatego nie można
stwierdzić, że jednostka popełniając zbrodnię jednocześnie pozbawia się godności osobowej.
Jaką karę w takiej sytuacji wymierzać osobom, które dopuszczają się najcięższych przestępstw? W encyklice Evangelium vitae Sługa Boży Jan Paweł II
podkreślił, że „wymiar i jakość kary powinny być dokładnie rozważone i ocenione, i nie powinny sięgać do najwyższego wymiaru, czyli do odebrania życia
przestępcy”31. Współcześnie państwo posiada różnego rodzaju środki penitencjarne, które umożliwiają zabezpieczenie interesów społeczeństwa przed osobą
zdemoralizowaną dopuszczającą się najcięższych zbrodni. Żaden człowiek nie
powinien mieć mocy do decydowania o śmierci drugiego człowieka.
Przeciwnicy kary śmierci podnoszą między innymi taki argument jak idea
niezbywalnego prawa do życia, które jest przynależne człowiekowi i nie można
go tego prawa pozbawić nawet, w sytuacji, kiedy postępuje on źle32. O. Krąpiec
napisał „zaprzeczenie temu prawu jest równoważne przekreśleniu samej bytowości, a więc jest czymś w sobie sprzecznym. Także wszelkie działania skierowane
przeciwko temu prawu, wszelka przemoc, której źródłem jest człowiek, skierowana zarówno względem samego siebie, jak i względem drugiego człowieka, jest
bezprawna i wymierzona przeciwko ludzkiej naturze. Przemocy bowiem pozbawiającej życia nie są w stanie usprawiedliwić żadne argumenty racjonalne”33.
O. Krąpiec podkreślał, że kara śmierci jest niedopuszczalna, gdyż „zachowanie istnienia życia jest ontyczną «bazą» dla innych praw człowieka-osoby. Z tego
tytułu jest czymś zasadniczo niepowątpiewalnym. Zaprzeczenie temu prawu jest
równoznaczne przekreśleniu samej bytowości, a więc czymś w sobie sprzecznym. Także wszelkie działanie skierowane przeciwko temu prawu, wszelka
przemoc, której źródłem jest człowiek względem samego siebie, jak i względem
drugiego człowieka, jest bezprawna (…). W świetle tych założeń wszelkie uza28
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sadnienie kary śmierci, (…) ani ukute w średniowieczu teorie o tzw. bellum iustum nie wytrzymują krytyki”34. Przeciwny kary ostatecznej podkreślają, że należy pominąć to jak kwestie te były regulowane kiedyś. Obecnie, kiedy system
penitencjarny jest na wysokim poziomie rozwoju należy omawianą karę zastąpić
innymi metodami zwalczania poważnych przestępstw35. Zauważają, że kara ostateczna nie zatrzyma fali przestępstw, dlatego wykonanie wyroku i odebranie
jednostce zdemoralizowanej życia staje się zbędnym okrucieństwem.
4. Argumenty „przeciw” i „za” dopuszczalnością kary śmierci
Słusznie należy zauważyć, że kwestia dopuszczalności bądź nie wykonywania kary śmierci na osobach, które dopuściły się najgorszych zbrodni budzi bardzo duże emocje w opinii społecznej. Wiele osób zastanawia się, jakie rozwiązanie jest najlepsze. Zabić zdemoralizowaną jednostkę zabezpieczając w ten sposób
interesy społeczeństwa, czy może poszukiwać innych środków, które pozwolą
chronić obywateli przed recydywistami.
Obecnie podkreśla się, że kara ostateczna nie przystoi kulturze współczesnych rozwiniętych społeczeństw oraz ich humanitarnym odczuciom. Osoby
zajmujące się omawianą tematyką zastanawiają się także, czy traktowanie dzisiejszych społeczeństw, jako postępowych moralnie oraz cywilizacyjnie, którym
nie wolno ze względu na uznawanie godności człowieka skazywać na śmierć
przestępcy jest słuszne. Pytanie to zadawane jest w obliczu narastających aktów
terroryzmu, wojen, czy planowanych z zimną krwią zamachów. Do zastanowienia poddaje się tezę – czy wszystko to stanowi dowód dojrzałości kulturowej
człowieka XXI wieku, czy może jest to przejaw nowoczesnego barbarzyństwa?36.
Przeciwnicy kary śmierci wysuwają postulat mówiący o niezbywalnym prawie człowieka do życia. Przysługuje ono każdemu bez względu na jego postępowanie. Nikt nie może jednostki tego prawa pozbawić. Również prawodawcza
władza państwowa nie może odebrać człowiekowi prawa do życia 37. W historii
pojawiali się ludzie, którzy nie odmawiali państwu prawa do zadania śmierci
osobie dopuszczającej się poważnych przestępstw. Beccaria w krańcowych przypadkach społecznych przewrotów oraz w sytuacji, kiedy nie ma innego skutecznego sposobu zatrzymania kolejnych zbrodniczych czynów jednostki wysuwał
postulat uznający sensowność zastosowania przez państwo kary śmierci. Radykalni abolicjoniści podkreślają nieodwracalność zła, jakie niesie ze sobą kara
ostateczna na osobie winowajcy. Wymierzenie takiego rodzaju kary uniemożliwia resocjalizację skazańca oraz pojawia się poważne zagrożenie wykonania
wyroku na osobie niewinnej. Twierdzą także, że z karą śmierci łączy się pragnienie zemsty, która nie przystoi mentalności oraz humanitarnej postawie dzisiej34
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szego człowieka lub duchowi humanizmu chrześcijańskiego38. Niektórzy autorzy
zauważają, że należy rozróżnić zemstę od pragnienia odwetu, gdyż odwet ma na
celu karę proporcjonalną do wyrządzonej krzywdy. Natomiast, jeśli chodzi o
zemstę to nie ma ona żadnych granic39. Beccaria zastanawiał się, czy kara dożywotniego pozbawienia wolności nie będzie miała skuteczniejszej funkcji wychowawczej oraz prewencyjnej, gdyż niektórzy przestępcy takiego rodzaju konsekwencji boją się znacznie bardziej. Właśnie wtedy dostrzegają, że ich cierpienie
dopiero się zaczyna40.
Kara śmierci zdaniem jej przeciwników powinna zostać usunięta z kanonu
stosowanych kar ze względu na jej nadużycia na przestrzeni czasów, kiedy to
była stosowana nie tylko, jako kara za akt morderstwa, ale również w sytuacji
mniejszych przewinień takich jak na przykład przestępstwa gospodarcze. Kara
ostateczna wiąże się z różnymi niesprawiedliwościami oraz ograniczeniami. Należy także wziąć pod uwagę różnego rodzaju ograniczenia, które wynikają z
ułomności funkcjonowania instytucji. Istotne jest podejmowanie kontroli nad
działalnością systemu penitencjarnego i to nie tylko w kontekście kary śmierci41.
Często podnoszony jest argument pomyłek sądowych, kiedy to na wyrok śmierci
zostaje skazany niewinny człowiek. Taka sytuacja z moralnego punktu widzenia
jest niemożliwa do zaakceptowania. Kara śmierci w porównaniu z innymi karami
jest nieodwracalna, dlatego wymiar sprawiedliwości nie jest w stanie odwrócić
konsekwencji zaistniałej pomyłki. Jednak podnoszony pogląd nie jest skierowany
przeciwko moralnej dopuszczalności wydawania wyroku śmierci na jednostce,
która popełniła najcięższe zbrodnie42. Również stosowanie w sposób legalny
przemocy wobec największych zbrodniarzy spowoduje obniżenie, w oczach ludzi wartości ludzkiego życia oraz może doprowadzić do zwiększanie poziomu
agresji w społeczeństwie43.
Współcześnie co raz częściej w opinii publicznej pojawia się sprzeciw wobec
kary ostatecznej podkreślając, że najwięksi zbrodniarze też są ludźmi, a ich usunięcie ze społeczeństwa po przez zadanie im śmierci nie przynosi żadnych korzyści. Również przestępca, który wyrządza drugiemu człowiekowi krzywdę chce
żyć. Wskazuje się powołując się na prawo do życia każdego człowieka, że ma on
do tej egzystencji prawo. Podkreśla się konieczność podejmowania resocjalizacji
takiej jednostki, w celu jej przywrócenia społeczeństwu.
Omawiając argumentacje, jakie wysuwają zwolennicy kary śmierci należy
podkreślić, że opierają się oni na aspekcie społecznym. Jest to ukierunkowanie
„na zewnątrz”, a więc odniesienie jednostki do drugiego człowieka. Ów drugi
może występować w dwojaki sposób. Może być pomocny stając, obok jako
38
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współtowarzysz życia, ale może również stać się agresorem, przed którym konieczne będzie stosowanie środków obronnych44.
Zwolennicy kary śmierci podkreślają, że stanowi ona jedyne zadośćuczynienie, które zostaje wymierzone przez społeczeństwo jednostce dopuszczającej się
poważnych wykroczeń. Ponadto uznają, że państwo celem zapewnienia bezpieczeństwa społecznego może odebrać człowiekowi życie 45. Wykonując wyrok,
jakim jest kara śmierci jednostka zostaje pozbawiona najwyższej wartości, jaką
jest prawo do życia46.
Często można odnieść wrażenie, że w podkreślaniu prawa do życia jednostki
zdemoralizowanej zapomina się o jej ofierze, która również była objęta podstawowym prawem do życia i chciała żyć. Przestępca wydał na nią niesprawiedliwie wyrok śmierci poprzedzając go bardzo często znęcaniem, czy torturami47.
Występowanie obrońców prawa do życia dla mordercy jest także szczególnie
przykre dla rodziny ofiary, która poniosła ogromną stratę oraz boryka się z poczuciem niesprawiedliwości w momencie, kiedy kara dla przestępcy wydaje się
im być nieadekwatna do popełnionego czynu.
Niebezpiecznym jest pobłażanie poważnym przestępstwom, kiedy niejednokrotnie zdarza się, że na sali sądowej oprawca patrzy na bliskich ofiary i w momencie usłyszenia wyroku na jego twarzy pojawia się „pusty śmiech”. W takich
sytuacjach bardzo wielu ludzi chciałoby wydać wyrok śmierci, aby poczuć, że
sprawiedliwości stało się zadość. Jednak do głosu sumienia dochodzi prawo do
życia dla każdego człowieka, czy przykazanie „nie zabijaj”. Słusznie należy zauważyć, że kwestia kary śmierci zawiera w sobie szereg argumentów „za” i
„przeciw” jej dopuszczalności48. Jednak nie da się jednoznacznie odpowiedzieć
na pytanie odnośnie stosowania kary śmierci „tak” lub „nie”.
Zakończenie
Czas na końcowe refleksje. Człowiek w swojej naturze posiada instynkt zemsty oraz pragnienie sprawiedliwości. Szczególnie poczucie to dochodzi do głosu w sytuacji, kiedy skrzywdzona zostaje niewinna osoba. Stąd gro osób opowiada się za podtrzymaniem kary śmierci, jako najsurowszej kary za ciężkie przestępstwa. Kara ostateczna ma za sobą wiele argumentów zarówno za jak i przeciw. Człowiek widząc zło pragnie, aby została za niewymierzona surowa kara.
Ponadto chce, aby była ona proporcjonalna do winy.
Kara ostateczna zawsze będzie budziła kontrowersje oraz wzbudzała emocje
wśród ludzi. Być może nigdy nie wyklaruje się jednoznaczne przekonanie w
społeczeństwie, że kara śmierci powinna być obecna w systemie penitencjarnym
lub powinna zostać zakazana.
44
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W wywodach teologów do głosu dochodzi przekonanie, że przed sprawiedliwością pierwszeństwo należy przyznać miłosierdziu. Również przed prawem
należy postawić łaskę. Należy pamiętać, że nigdy nie można mieszać sprawiedliwości ze współczuciem. Porządek sprawiedliwości domaga się, aby sprawca
poniósł zasłużoną karę. Natomiast porządek współczucia oznacza pochylenie się
nad sprawcą, który ponosi karę oraz wybaczenie mu49.
Obecnie patrząc na ogromną krzywdę, jakiej doświadczają ofiary i ich bliscy
wielu ludzi woła o sprawiedliwość. Należy poszukiwać metod oraz środków
skutecznej ochrony życia każdego człowieka. Kara śmierci wskazywana jest,
jako jeden z owych środków, ale nie jest jednoznacznie uważana za odpowiednią
na przykład ze względu na jej nieodwracalność oraz omylność instytucji ludzkich, gdyż wykonanie jej na niewinnym człowieku stanowiłoby zabójstwo w
majestacie prawa.
Streszczenie
Każde społeczeństwo funkcjonuje w ramach pewnych norm prawnych oraz
etyczno-moralnych. W sytuacji, kiedy jednostka łamie prawo zostają na nią nałożone różnego rodzaju sankcje. Tematyka najsurowszej kary wzbudza bardzo
duże emocje w społeczeństwie, gdyż porusza ważną dla jednostki wartość, jaką
jest życie ludzkie. Każdy człowiek w zależności od wpojonych zasad zajmuje
pewne stanowisko w tej kwestii. Od najdawniejszych czasów ma miejsce ewolucja poglądów na temat kary ostatecznej.
Dyskusja nad najsurowszym rodzajem kary dotyczy stosowania jej w dzisiejszym prawie karnym tylko w sytuacji najpoważniejszych przestępstw przeciwko
życiu lub przestępstw stanowiących poważne zagrożenie dla życia jednostki.
Zalicza się tutaj na przykład zabójstwo z premedytacją, zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, terroryzm, czy napady z bronią w ręku. Zaprezentowane
treści nie wyczerpią tematu, ani nie będą stanowiły jednoznacznego stwierdzenia,
że należy dopuścić karę śmierci lub ją potępić i odrzucić. Podejmowany dyskurs
dotyczy rozważań wokół kary głównej, a nie zajmowania któregoś ze stanowisk.
Natomiast autor nie przypisuje sobie prawa do posiadania racji ostatecznych.
Summary
The death penalty in legal and ethical-moral
Every society operates within certain legal standards and ethical and moral.
In a situation where an entity violates the law will be imposed on it various kinds
of sanctions. Topics severest punishment arouses very strong emotions in society
as it addresses important for the individual value that human life is. Every man
according to the principles instilled occupies some position on this issue. Since
ancient times, there is the evolution of views on the ultimate punishment. Discussion of the severest kind of punishment relates to its use in today's criminal law
49
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J. A. Świdziński, dz. cyt., s. 82 – 96.

only in case of the most serious crimes against life or offenses which constitute a
serious threat to the life of the individual . Included are , for example, premeditated murder , murder with extreme cruelty , terrorism or attacks with weapons in
hand. The presented content is not exhausted the subject, or do not constitute an
unequivocal statement that the death penalty should be allowed or be condemned
and rejected. Picked discourse relates to considerations about capital punishment
, and does not occupy any of the posts . In contrast, the author does not claim any
ownership rights to the final reason.
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Konrad Kozioł (KUL)
Odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu
Wstęp
Istnienie odpowiedzialności konstytucyjnej jako instytucji wprowadziła swoimi przepisami konstytucja z 17 marca 1921r.1 W ówczesnym stanie prawnym
Trybunał Stanu to konstytucyjnie przewidziany organ do orzekania w zakresie
odpowiedzialności konstytucyjnej, a w określonych wypadkach także odpowiedzialności karnej2.
1. Odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu w latach 1918-1989 r.
Członkowie Trybunału Stanu, choć nienazywani sędziami, podobnie jak sędziowie posiadali niezawisłość, immunitet3. Przewodniczącym Trybunału Stanu
był z urzędu Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. W skład Trybunału Stanu
wchodzili przewodniczący oraz 12 członków (ośmiu wybranych przez Sejm i
czterech wybranych przez Senat –spoza ich grona)4. Zmianę konstrukcji odpowiedzialności konstytucyjnej przyniosły ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia
1935 r.5 i stanowiąca rozwinięcie jej postanowień ustawa o Trybunale Stanu z
dnia 14 lipca 1936 r.6 Różnice między stanem prawnym obowiązującym na mocy
prawodawstwa połowy lat trzydziestych, a rozwiązaniami przyjętymi w konstytucji z dnia 17 marca 1921 r. dają się zaobserwować już na poziomie systematyki
ustawy konstytucyjnej z 1935 r. O ile podobnie jak czynił to ustrojodawca w
1921 r. o podmiotach podlegających pod kognicję Trybunału Stanu stanowiło się
w części ustawy zasadniczej traktującej o właściwościach poszczególnych organów władzy, o tyle –inaczej niż poprzednio –o samej instytucji Trybunału Stanu
nie mówiło się w rozdziale poświęconym władzy wykonawczej, lecz w segmencie regulującym kwestie dotyczące wymiaru sprawiedliwości. W warstwie interpretacyjnej dokonane przesunięcie wzmacniało więzi łączące Trybunał Stanu z
organami sprawującymi wymiar sprawiedliwości. W skład Trybunału Stanu
wchodził Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego oraz sześciu sędziów i tylu samo
zastępców7.
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W okresie po zakończeniu II wojny światowej sytuacja polityczna w Polsce
diametralnie się zmieniła. Nowy ustrój sprawowany przez władze tzw. ludowe
zakwestionowały wcześniejszy dorobek i ustrój polityczny. Do czasu wejścia w
życie konstytucji z 22 lipca 1952 r.8 Sejm Ustawodawczy nie uchwalił żadnej
ustawy regulującej dane kwestie. Dlatego też spowodowało to, iż odpowiedzialność konstytucyjna w tym okresie pozostała nieuregulowana. Problem wzmocnienia proceduralnych gwarancji praworządności o odpowiedzialność konstytucyjną najbardziej prominentnych funkcjonariuszy państwowych powracał w PRL
głównie w kontekście kolejnych kryzysów politycznych czy gospodarczych.
Słychać o niej na kanwie wydarzeń października 1956 r. czy nieudolności gospodarczej włodarzy władzy państwowej lat 70.9 Diametralną zmianę w interesującym nas segmencie stosunków politycznych przyniósł początek lat osiemdziesiątych. Wówczas to załamaniu gospodarczemu państwa towarzyszyła społecznopolityczna potrzeba znalezienia, a następnie rozliczenia winnych istniejącego
układu rzeczy. Nowe ekipa rządząca szukając legitymacji dla siebie gniew suwerena próbowała skierować na poprzedników. Uchwalenie 26 marca 1982 r. ustawy o zmianie konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i wraz z nią ustawy
o Trybunale Stanu miało na celu pokazać pozorną zmianę klimatu politycznego
w państwie. Kontynuacji stanu wojennego i potrzebie rozładowania napięć społecznych z tym związanych, zaczęła złudnie towarzyszyć nowa nadzieja na rozliczenie włodarzy władzy państwowej10. W porównaniu z rozwiązaniami zastosowanymi w okresie międzywojennym nowela marcowa zmieniła usytuowanie
Trybunału Stanu w systematyce konstytucji. Nie traktowała o nim ani w kontekście organów władzy wykonawczej ani w kontekście wymiaru sprawiedliwości11.
2. Odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu w okresie po 1989 r.
Przywrócenie w 1982 r. odpowiedzialności konstytucyjnej polskiemu systemowi politycznemu towarzyszyło baczne przyglądanie się władz tej instytucji, jej
oddziaływaniu na polityczną rzeczywistość i był to obraz na tyle zadowalający,
który nie skłaniał do przeprowadzenia zmian legislacyjnych w zakresie spraw
trybunalskich. Przez długi czas proces głębokich przemian politycznych, zdynamizowanych obradami Okrągłego Stołu, znajdował umiarkowanie znaczące odbicie w zakresie modyfikacji materii odpowiedzialności konstytucyjnej. Wprowadzenie do systemu organów władzy państwowej w drodze ustawy o zmianie
konstytucji z 7 kwietnia 1989 r.12 Prezydenta w miejsce Rady Państwa spowodowało, iż z woli ustrojodawcy wyłożonej w nowym brzmieniu w art. 32d ust. 2
8
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konstytucji tegoż Prezydenta włączono w krąg podmiotów odpowiedzialności
konstytucyjnej. Tylko jego w stan oskarżenia stawiano uchwałą Zgromadzenia
Narodowego podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ogólnej liczby członków Zgromadzenia. Stwierdzić zarazem trzeba, że do czasu nowelizacji UTS z
12 grudnia 1992r.13 wniosek wstępny w sprawie pociągnięcia prezydenta do odpowiedzialności konstytucyjnej sporządzony był na zasadach ogólnych, a od
wejścia w życie nowelizacji –z inicjatywy co najmniej ¼ ogólnej liczby posłów i
senatorów. Na mocy art. 32d ust. 2 konstytucji w brzmieniu ustalonym 7 kwietnia 1989 tylko prezydent mógł odpowiadać przed Trybunałem Stanu za każde
przestępstwo. Na zasadzie art. 3 ust. 2 ustawy z 7 kwietnia 1989 o zmianie konstytucji, wszedł też w miejsce Rady Państwa, w krąg podmiotów władnych
przedstawić wniosek wstępny. W rezultacie zmian konstytucyjnych z 7 kwietnia
1989 r. pojawiła się potrzeba zharmonizowania obowiązującej UTS z aktualną
rzeczywistością ustrojową. Uregulować należało tryb pociągania przed Trybunał
Stanu prezydenta oraz innych funkcjonariuszy publicznych piastujących najwyższe stanowiska państwowe. Ponadto rozstrzygnięcia wymagała kwestia udziału
Senatu oraz Zgromadzenia Narodowego w realizacji odpowiedzialności konstytucyjnej. Nie bez znaczenia była również zmiana klimatu politycznego w państwie i wola rekonstrukcji oblicza Trybunału Stanu14. Będące efektem obrad
Okrągłego Stołu zmiany w systemie organów władzy oddziaływały na kształt
odpowiedzialności konstytucyjnej i sposób jej realizacji. Powyższych wpływów
nie warto jednak przeceniać. Odpowiedzialność konstytucyjną przyjmował prawodawca w znaczeniu zastanym dostosowując jedynie okazjonalnie i cząstkowo
do zachodzących przekształceń ustrojowych. Elementem braku spójnej wewnętrznie wizji systemu politycznego Rzeczypospolitej jawi się niedobór refleksji nad rolą i kształtem odpowiedzialności ponoszonej przez najwyższych funkcjonariuszy publicznych, w tym nad odpowiedzialnością konstytucyjną. Nową
jakość prawną w interesującym nas obszarze rzeczywistości ustrojowej stworzyła
dopiero Konstytucja z 2 kwietnia 1997r.15
3. Skład Trybunału Stanu
W świetle postanowień Konstytucji z 2 kwietnia 1997r.16 Trybunał Stanu to
konstytucyjnie przewidziany organ do orzekania w zakresie odpowiedzialności
konstytucyjnej, a w określonych wypadkach także o odpowiedzialności karnej.
Kontynuacja konstytucyjnego umocowania Trybunału świadczy o powadze
funkcji przez niego sprawowanych oraz czyni z Trybunału element systemu or-
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ganów władzy państwowej o podwyższonej, bo konstytucyjnej ochronie17. W
skład Trybunału Stanu wchodzą przewodniczący, dwóch jego zastępców i 16
członków, którzy są wybierani przez Sejm jednak spoza grona posłów i senatorów. Ich kadencja trwa tyle co kadencja Sejmu. Przewodniczącym Trybunału
Stanu jest z mocy prawa Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego i jest to jedyna osoba, która nie pochodzi od Sejmu. Pozwala to wykorzystać jego fachowość, przygotowanie oraz możliwość korzystania z materialnej bazy Sądu Najwyższego.
Sejm jest jedynym organem dokonującym wyboru osób piastujących mandat
trybunalski, dlatego też druga izba nie jest zaangażowana w ten proces 18. Członkowie Trybunału Stanu wybierani są na pierwszym posiedzeniu Sejmu na okres
jego kadencji19. Zachowują swe kompetencje do czasu wyboru nowego składu
Trybunału. Kształt warunków wybieralności do Trybunału Stanu pokazuje, iż w
jego skład wchodzić mają osoby zapewniające przynajmniej minimum gwarancji
zdolności do realizacji powierzonego im zadania, których dotychczasowy stosunek do obowiązującego prawa daje moralną legitymację do wyrokowania w
sprawie odpowiedzialności innych20. Tryb zgłaszania kandydatów na członków
Trybunału Stanu określa sam Sejm. Uprawnionym do przedstawienia kandydatur
są Marszałek Sejmu lub co najmniej 35 posłów; przy czym poseł poprzeć może
tylko jedną kandydaturę. W proces tej rekrutacji zaangażowana jest, co do zasady, sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Do niej Marszałek
Sejmu kieruje wnioski o powołanie poszczególnych osób do organu. Następnie
najwcześniej w dniu następującym po dostarczeniu posłom opinii Komisji, Sejm
na posiedzeniu plenarnym może podjąć uchwałę w sprawie powołania składu
Trybunału. Jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach Sejm władny jest
skrócić postępowanie wskutek przystąpienia do rozpatrzenia wniosku wcześniej
niż następnego dnia po dniu doręczenia posłom rekomendacji Komisji czy też
nawet bez przysyłania go do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Wyboru zastępców przewodniczącego i członków Trybunału Stanu Sejm dokonuje
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego
składu posłów. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów przewyższa liczbę stanowisk do obsadzenia, a w pierwszej turze głosowania nie udało się obsadzić pełnego składu Trybunału Stanu, to przed kolejnymi turami głosowania usuwa się z
listy kandydatów nazwisko tego kandydata, który w poprzedniej turze uzyskał
najmniejszą liczbę głosów. Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyskał najmniejszą
liczbę głosów to usuwa się z listy nazwiska tych kandydatów. Jeżeli w wyniku
opisanej procedury nie zostanie powołany skład Trybunału Stanu to od nowa
obsadza się wolne stanowiska. W razie opróżnienia poszczególnych stanowisk
Sejmu dokonuje wyboru uzupełniającego. Ponowny wybór do Trybunału Stanu
17
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jest dopuszczalny21. Osoby wybrane w skład Trybunału Stanu składają przed
Marszałkiem Sejmu przyrzeczenie sędziowskie. Choć prawo o ustroju sądów
powszechnych nie posługuje się pojęciem „przyrzeczenie”, lecz używa pojęcia
„ślubowanie”, to nie powinno być wątpliwości, że chodzi o tą samą czynność
prawną. Członek Trybunału Stanu uroczyście ślubuje służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie,
sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według
swego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości. Składając rotę przyrzeczenia
członek Trybunału Stanu zobowiązuje się do działania wolnego od uprzedzeń, a
kierowania się w swym postępowaniu wyłącznie obowiązującym prawem i merytorycznymi względami rozpatrywanej sprawy22. Gwarancją niezawisłości
członka Trybunału Stanu jest wyposażenie go w immunitet formalny. Ma jednak
on charakter nietrwały. Swoim zasięgiem obejmuje jedynie okres sprawowania
funkcji tj. kadencję Sejmu. Z tego też względu postępowanie karne rozpoczęte
przed wyborem zostaje zawieszone na czas wykonywania obowiązków. Na pociągnięcie członka Trybunału Stanu do odpowiedzialności karnej lub pozbawienie wolności musi dać zgodę Trybunał Stanu. Wyraża ją w drodze uchwały zapadającej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Trybunału Stanu, z wyłączeniem udziału w głosowaniu członka Trybunału,
którego wniosek dotyczy23. Członek Trybunału Stanu jest nieusuwalny. Jest to
kolejna gwarancja rzetelnego wykonywania obowiązków sprawowania wymiaru
sprawiedliwości. Jedynie może on stracić stanowisko, gdy zrzeknie się jego
sprawowania, utraci zdolność do sprawowania funkcji albo zostanie skazany
prawomocnym wyrokiem. Utratę stanowiska sędziego Trybunału Stanu stwierdza, w drodze postanowienia, Marszałek Sejmu, informując o tym Sejm.
4. Status prawnoustrojowy sędziego Trybunału Stanu
Czynnikiem znamionującym specyfikę każdego organu jest status prawnoustrojowy osób wchodzących w jego skład. Co się tyczy osób komponujących skład Trybunału Stanu, to podstawowe zagadnienia ich dotyczące są uregulowane przed ustrojodawcę w przepisach Konstytucji24. Zauważyć trzeba, iż znamienna jest stylistyka
ustawy zasadniczej. Nie posługuje się w niej prawodawca pojęciem „sędzia Trybunału Stanu”, lecz pojęciem „członek Trybunału Stanu”. Zajęte przez ustrojodawcę
stanowisko zaznacza specyfikację kwalifikacji i roli wypełnianej przez osobowy
substrat organu. Kontrastuje przy tym z rozstrzygnięciem podjętym wobec osób
wchodzących w skład TK. Względem nich ustrojodawca korzysta z pojęcia „sędzia
Trybunału Konstytucyjnego”, choć w samych postanowieniach Konstytucji nie na21
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kłada się na osoby wchodzące w skład Trybunału Konstytucyjnego obowiązku posiadania kwalifikacji sędziowskich. Na zasadzie art. 194 ust. 1 Konstytucji mają one
„wyróżniać się wiedzą prawniczą”, co nie jest warunkiem tożsamym z posiadaniem
kwalifikacji sędziowskich25. Aby zostać członkiem TS trzeba również spełniać określone warunki. Pierwszym z nich jest zastrzeżenie, iż członek organu nie może być
parlamentarzystą. Również od każdej z osób ubiegających się o mandat trybunalski
wymaga się obywatelstwa polskiego, korzystania z pełni praw publicznych, niekaralności oraz niezatrudnienia w organach administracji rządowej. Dodatkowo obaj
zastępcy przewodniczącego wraz z co najmniej połową członków Trybunału (co
najmniej ośmiu) powinni posiadać kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego. Co do pochodzenia składu osobowego Trybunału Stanu od Sejmu,
choć wikła go w zależności polityczne występujące w przedstawicielstwie suwerena,
nie czyni bynajmniej z Trybunału organu Sejmu. Pochodzenie mandatów trybunalskich od woli Sejmu nie oznacza, iż Trybunał Stanu reprezentuje Sejm. Siły polityczne skutecznie uczestniczące w wyłonieniu jego składu mają w nim swą reprezentację. Sejm wybiera wiceprzewodniczących TS i członków, ale na tym akcie kończy
się jego wpływ na obsadę Trybunału. Kwestia obsadzania stanowisk w Trybunale
Stanu jest jednym z podstawowych, a zarazem bardziej kontrowersyjnych zagadnień
z nim związanych, ujawniających się w pragmatyce postępowania. Wymaga
uwzględnienia nie tylko ambicji, aspiracji osób z szeroko rozumianego zaplecza
własnej formacji politycznej, ale jednocześnie powinna być ukierunkowana celowościowo. Trybunał Stanu powinien składać się nie tylko z osób charakteryzujących się
wiedzą najwyższej próby na temat stosunków prawnych, politycznych, finansowych,
procesów decyzyjnych, czy zarządzania dużymi strukturami, ale jednocześnie o rozwiniętej kulturze umysłowej i zawodowej, ukształtowanym poczuciu sprawiedliwości, zdolne do wykorzystania swych umiejętności w celu sprawiedliwego wyrokowania26. Członkowie w sprawowaniu funkcji sędziego Trybunału Stanu podlegają
tylko Konstytucji i ustawom. Zasada niezawisłości to zasadniczy element określający
pozycję prawnoustrojową nie tylko osobowego substratu instytucji, ale jednocześnie
jej prawnoustrojowy charakter. Sędziowie w wydawaniu wyroków i wykonywaniu
innych urzędowych obowiązków nie podlegają żadnej władzy, lecz wyłącznie prawu27. Na straży niezawisłości sędziów Trybunału Stanu stoją odpowiednie gwarancje. Do najważniejszych ustrojowych gwarancji niezawisłości osoby sprawującej
funkcję sędziego Trybunału Stanu zaliczamy: podległość tylko Konstytucji oraz
ustawom, kształt zasady wybieralności do Trybunału Stanu (w tym w wymiarze
niewybieralności osób zajmujących określone urzędy i funkcje państwowe), nieodwołalność, immunitet procesowy (formalny) oraz nietykalność, organizacyjne
warunki sprawowania urzędu, dietę. Na procesowe gwarancje niezawisłości podmio25
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tu sprawującego funkcję sędziego Trybunału Stanu składają się w głównej mierze:
kolegialność orzekania, swobodna ocena dowodów, instytucja wyłączenia sędziego,
jawność rozprawy, tajność narady i głosowania, instytucja zdania odrębnego, niezmienność składu orzekającego, jurysdykcyjna samodzielność Trybunału Stanu28.
5. Odpowiedzialność konstytucyjna przed Trybunałem Stanu
Zgodnie z przepisami ustawy zasadniczej odpowiedzialność konstytucyjną
ponoszą: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu (odpowiednio
Marszałek Senatu) wykonujący obowiązki prezydenta, Prezes Rady Ministrów,
członkowie Rady Ministrów, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, osoby,
którym Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem, Naczelny
Dowódca Sił Zbrojnych oraz posłowie i senatorowie. Stosując odpowiednio kryteria proceduralne i materialne jesteśmy w stanie wydzielić cztery grupy podmiotów odpowiedzialności konstytucyjnej29. Do pierwszej, umownej grupy zaliczyć
należy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej lub odpowiednio Marszałka Sejmu
lub Senatu, w razie jego zastępowania. W drugiej grupie umieścić należałoby
członków Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów. Do trzeciej grupy zaliczyć
trzeba Prezesa Narodowego Banku Polskiego, prezesa Najwyższej Izby Kontroli,
członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, osoby, którym Prezes Rady
Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem oraz Naczelnego Dowódcę Sił
Zbrojnych. Ostatnia, czwarta grupa to posłowie i senatorowie. Różna jest procedura pociągania do odpowiedzialności przed Trybunał Stanu oraz zagadnienia
dotyczące odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej. Na samym początku odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu należy wyjść od charakterystyki głowy
państwa czyli Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Ponosi on odpowiedzialność
konstytucyjną za naruszenie Konstytucji, ustaw, za popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego. Na znamiona deliktu składa się prezydencki czyn,
który nie jest przestępstwem, a polega na naruszeniu postanowień konstytucji lub
ustawy, popełnionym w związku z zajmowanym stanowiskiem albo w związku z
urzędowaniem czyn ten może być popełniony chociażby nieumyślnie30. Odpowiedzialnością konstytucyjną objęte są jedynie czyny, które zostały popełnione 31.
Przesłanką odpowiedzialności konstytucyjnej jest zasada, iż zarzucany czyn danej osobie nie może wyczerpywać znamion przestępstwa, w tym też skarbowego.
Popełniony czyn, aby być uznanym za delikt konstytucyjny, polegać musi na
naruszeniu Konstytucji lub ustawy, a więc legalność podlega ocenie czynów
zainteresowanego, a nie ich celowość. W doktrynie przedmiotu dostrzec można
brak zgodności w kwestii odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu Marszałka
28

J. Zaleśny, Odpowiedzialność konstytucyjna…, s. 143-144.
Tamże, s. 160.
30
Tamże, s. 161.
31
Tamże, s. 163.
29
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Sejmu lub Marszałka Senatu, „zastępujących” w sprawowaniu urzędu prezydenta. Wątpliwości budzi sytuacja, gdy w razie zastępowania prezydenta przez marszałka, odpowiada on przed Trybunałem Stanu z racji pełnienia funkcji prezydenta czy marszałka. Samoistne wtłoczenie przez ustawodawcę osoby wykonującej obowiązki prezydenta w krąg podmiotów odpowiedzialności konstytucyjnej
mogłoby być uznane za czyn bezprawny i stanowić przesłankę uznania przez TK
o niekonstytucyjności32. Jednak zgodnie z wykładnią systemową uznać należy, że
odpowiada on w ramach pełnionych obowiązków jak prezydent. Kolejną grupą
odpowiedzialności konstytucyjnej stanowią członkowie Rady Ministrów, która
składa się z Prezesa Rady Ministrów, ministrów, wiceprezesów RM oraz przewodniczący określonych komitetów. Lista ta jest zamknięta dlatego nie ponoszą
odpowiedzialności np. sekretarze i podsekretarze stanu, pełnomocnicy rządu,
prezes Rządowego Centrum Legislacji, członkowie działającej przy Prezesie
Rady Ministrów Rady Legislacyjnej, wojewodowie. Do trzeciej grupy osób odpowiedzialnych przed Trybunałem Stanu zaliczamy Prezesa Narodowego Banku
Polskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, członków KRRiTV, osoby, którym
Prezes Rady ministrów powierzył kierowanie ministerstwem oraz Naczelnego
Dowódcę Sił Zbrojnych. Co do tej grupy w porównaniu do pozostałych trzech,
jedynym umocowaniem właściwości TS względem powyższych osób jest art.
198 Konstytucji. Co do posłów i senatorów ich odpowiedzialność konstytucyjna
przed Trybunałem Stanu sprowadza się do naruszenia zakazu prowadzenia przez
parlamentarzystów działalności gospodarczej z osiąganiem korzyści z majątku
Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego lub nabywania tego majątku. Chodzi tutaj o zabezpieczenie przed wykorzystywaniem mandatu poselskiego lub
senatorskiego do osiągania w sposób uprzywilejowany korzyści majątkowych z
mienia publicznego, które mogą rodzić wątpliwości co do bezstronności reprezentantów narodu oraz osłabiać społeczne zaufanie33.
6. Odpowiedzialność karna przed Trybunałem Stanu
Co do zasady Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga w zakresie odpowiedzialności konstytucyjnej najwyższych funkcjonariuszy władzy publicznej. Posiada
on w tym zakresie wyłączność, gdyż żaden inny organ nie może w tej sprawie
orzekać. W zależności od podmiotu, Trybunał Stanu orzeka w charakterze odpowiedzialności karnej w sposób wyłączny albo subsydiarny. Zgodnie z przepisami
konstytucji Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej przed Trybunałem Stanu i tylko przed nim. Wynika z tego
szczególna rola urzędu, ale też fakt, iż to prezydent powołuje sędziów. W okresie
sprawowania urzędu nie biegnie przedawnienie karalności przestępstw lub przestępstw skarbowych, za które osoba sprawująca ten urząd nie została postawiona
w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu. Oprócz Prezydenta do odpowie32
33
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dzialności karnej przed Trybunałem Stanu mogą być pociągnięci członkowie
Rady Ministrów, w tym też Prezes Rady Ministrów. Członkowie Rady Ministrów
odpowiadają przed Trybunałem Stanu za naruszenie konstytucji lub ustaw, a
także za przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem34.
Jednakże odpowiedzialność ta jest ograniczona, odpowiedzialność w odróżnieniu
od Prezydenta jest częściowa z tego względu, iż członkowie Rady Ministrów
odpowiadają karnie za przestępstwa popełnione wyłącznie w związku z zajmowanym stanowiskiem. Wyraźna różnica w zakresie odpowiedzialności karnej
Prezydenta i osób wchodzących w skład Rady Ministrów przed Trybunałem Stanu jest konsekwencją odmiennego usytuowania w systemie organów władzy
państwowej Prezydenta oraz członków Rady Ministrów.35
7. Przyszłość Trybunału Stanu
W obecnym kształcie Trybunał Stanu jest częścią wymiaru sprawiedliwości,
czemu daje wyraz umieszczenie go w rozdziale VIII Konstytucji z 2 kwietnia
1997 r. –Sądy i Trybunały. Jednak zastanowić się należy nad istotą i rzeczywistą
potrzebą funkcjonowania tego organu. Czy rzeczywiście wymiar sprawiedliwości
dzięki tej instytucji staje się skuteczniejszy? Mam wrażenie, że instytucja Trybunału Stanu jest elementem gry politycznej i to nie tylko odczuć się daje w III RP,
ale również w II RP i w czasach PRL. Prześledzić należy działalność TS od samego początku. Jedyna sprawa przed Trybunałem Stanu w II RP odbyła się w
1929 roku. Przed Trybunałem stanął Gabriel Czechowicz, minister w Rządzie
Piłsudskiego. Sprawa nigdy nie została zakończona z przyczyn politycznych. W
czasie PRL sprawa byłego premiera Piotra Jaroszewicza i wicepremiera Tadeusza Pyki, obie umorzono. W państwie próbowano pozornie pokazać, iż klimat
polityczny się zmienia a władza nie jest bezkarna. W okresie III RP mamy do
czynienia w 1997 roku z aferą alkoholową. Tylko dwóch z pięciu oskarżonych
Dominik Jastrzębski i Jerzy Ćwiek zostają skazani prawomocnym wyrokiem,
jedynym wydanym przez Trybunał. Jest to 5 lat utraty prawa wyborczego i tyleż
zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych. Wróblewski, Kiszczak i Mackiewicz uniewinnieni. Sprawa Emila Wąsacza z 2006, decyzja została uchylona w
2007 i sprawa trwa do tej pory. Wielce prawdopodobne, że zostanie umorzona.
Wydaje się, że Trybunał Stanu może być jedynie elementem, który może zostać
wykorzystany do gry politycznej, do postraszenia swoich politycznych konkurentów, jednocześnie jest to doskonała okazja, aby pokazać i udowodnić obywatelom, iż osoby sprawujące władzę i politycznie zaangażowane nie są bezkarne.
Skoro istnieje taka instytucja to stoi ona na straży prawa bo przecież zgodnie z
zasadą równości wszyscy są równi, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy
pełnionej funkcji. Trybunał Stanu pomimo założenia, iż nie jest upolityczniony, a
34

R. Balicki, Konstytucyjna pozycja Rady Ministrów, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, Prawo XLIV, s. 207.
35
J. Zaleśny, Odpowiedzialność konstytucyjna…, s. 207.
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Sejm jedynie wybiera członków i nie ingeruje w pracę Trybunału, tak naprawdę
składa się członków, którzy nie są co prawda posłami czy senatorami, ale przecież powiązani są z daną partią. Im silniejsza partia, tym większa szansa na obsadzenie swoich kandydatów. Również sama możliwość wybory po raz drugi do
Trybunału Stanu rodzi jakąś obawę co do dyscypliny partyjnej. Wartym zatem
jest rozważenie przekazania kompetencji TS Trybunałowi Konstytucyjnemu,
jeżeli chodzi o zakres konstytucyjny i Sądowi Najwyższemu, jeżeli chodzi o
zakres karny.
Streszczenie
Odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu w zakresie konstytucyjnym ponoszą: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu (odpowiednio Marszałek Senatu) wykonujący obowiązki prezydenta, Prezes Rady Ministrów,
członkowie Rady Ministrów, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, osoby,
którym Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem, Naczelny
Dowódca Sił Zbrojnych oraz posłowie i senatorowie. Ponadto do odpowiedzialności karnej przed Trybunałem Stanu może zostać pociągnięty Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkowie Rady Ministrów, w tym też Prezes Rady
Ministrów, którzy odpowiadają karnie za przestępstwa popełnione wyłącznie w
związku z zajmowanym stanowiskiem.
Summary
For violations of the Constitution or of a statute committed by them within
their office or within its scope, the following persons shall be constitutionally
accountable to the Tribunal of State: the President of the Republic, the Prime
Minister and members of the Council of Ministers, the President of the National
Bank of Poland, the President of the Supreme Chamber of Control, members of
the National Council of Radio Broadcasting and Television, persons to whom the
Prime Minister has granted powers of management over a ministry, and the
Commander-in -Chief of the Armed Forces. Deputies and Senators shall also be
constitutionally accountable to the Tribunal of State. The President of the Republic may be held accountable before the Tribunal of State for an infringement also
for commission of an offence and The members of the Council of Ministers shall
be accountable to the Tribunal of State for an infringement for the commission of
an offence connected with the duties of his office.
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Kamil Wiciński (KUL)
Mediacja elektroniczna i arbitraż elektroniczny
Wstęp
Sztuka rzemiosła prawniczego jest wieloaspektowa, lecz najważniejszą w
opinii autora obok wiedzy jest sztuka przemawiania, która pozwala w prosty
sposób „przetłumaczyć” zawiłości języka aktów prawnych na treści zrozumiałe
dla wszystkich. Jest to niewątpliwe sztuka trudna do opanowania i niewielu adeptów
prawa jest w stanie osiągnąć biegłość w tym aspekcie.
Mediacja i arbitraż jako formy polubownego załatwienia sporu prawnego są
obecne w praktyce prawniczej od wielu lat. Pozycja mediatora, bądź arbitra w
spornych sprawach jest nie do przecenienia. Ich osoby są ostatnią tamą pomiędzy
stronami sporu, a sądownym rozstrzygnięciem, które częstokroć wiąże się z
ogromnymi kosztami, wysiłkiem oraz straconym czasem. Rolą mediatora/arbitra jest
takie pokierowanie sprawy, aby nie doszło do sądowej batalii pomiędzy stronami
postępowania.
Obecny stan techniki spowodował, iż możliwe stało się porozumiewanie się na
odległość. Jakość sprzętu komputerowego i rozwiązań programistycznych oraz
rozwoju szybkiego Internetu wpłynęły na wiele rewolucyjnych zastosowań techniki
komputerowej odzwierciedlonych w wielorakich zastosowa. Mediacja i arbitraż
prowadzony metodą tradycyjną dzięki wyżej wskazanym rozwiązaniom może być
także prowadzony za pomocą środków porozumiewania się na odległość. W obecnej
perspektywie jest to rozwiązanie niewątpliwe ciekawe, które pozwala stronom na
bezproblemowy kontakt z każdego zakątka kuli ziemskiej.
Niniejszy artykuł pokrótce analizuje dwa rozwiązania – mediacji elektronicznej,
która szczególne zastosowanie ma w sprawach cywilnych oraz arbitrażu
handlowego, który dotyczy wyspecjalizowanej gałęzi prawa zajmującej się sporami
pomiędzy przedsiębiorstwami - również na skalę międzynarodową.
1. Mediacja elektroniczna
Przechodząc do omawiania zagadnienia mediacji elektronicznej, ważnym
jest, aby zastanowić się nad definicją mediacji, która nacechowana jest pewną
niejednolitością1. Spośród wielu definicji powyższej instytucji prawnej,
stwierdzenie iż jest to „dobrowolne i poufne porozumiewanie się stron
znajdujących się w konflikcie w obecności bezstronnej i neutralnej trzeciej osoby
- mediatora”2 jest jak najbardziej trafne. Mediacje więc można określać jako
formę ugody pomiędzy stronami.

1
2

R. Cebuła, Mediacja w polskim prawie cywilnym, Warszawa 2012, s. 3.
Kodeks Etyki Mediatora, Warszawa 2006, s. 2.
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Elektroniczna forma mediacji po raz pierwszy została wykorzystana w 1996 r. w
systemie prawnym Stanów Zjednoczonych3. Zgodnie z ogólnymi zasadami, w
mediacji uczestniczą: dwie strony pomiędzy, którymi toczy się spór oraz trzecia
strona - osoba neutralna – mediator. W przeciwieństwie do powyższego rozwiązania,
w mediacji elektronicznej mamy do czynienia ze zwiększoną ilością stron, które
biorą udział w mediacji. Do wcześniej wskazanych trzech, dochodzi czwarta, –
technologia (np. mail, wirtualny pokój rozmów – tzw. chatroom itp.), można również
wymienić piąta, którą jest dostawca wymienionej technologii (np. właściciel witryny
internetowej umożliwiającej mediację elektroniczną)4. Wylicza się trzy modele
elektronicznej mediacji5:
A. mediator działa samodzielnie za pośrednictwem serwisu elektronicznego;
B. mediator działa samodzielnie za pośrednictwem narzędzi dostarczonych
przez dostawcę technologii;
C. dostawca technologii oferuje usługi działających w jego imieniu emediatorów.
Powyższe rozważania dotyczą mediacji w systemie common law, jednakże w
polskim systemie prawnym również istnieje szansa na wprowadzenie tego typu
elektronicznej mediacji.
Przepisy dotyczące mediacji zostały wprowadzone do postępowania
cywilnego nowelizacją z dnia 28 lipca 2005 r.6. Wprowadzenie wskazanej
instytucji do polskiego porządku prawnego „wpisuje się w ogólnoświatową
tendencję stosowania alternatywnych metod rozwiązywania sporu”7.
Elektroniczna mediacja w polskiej procedurze cywilnej pozostaje nadal w sferze
planów i propozycji doktryny. Niemniej jednak treść przepisu art. 18311 k.p.c.
„stanowi swoistą »furtkę« dla procesu e-mediacji”8, bowiem stanowi on, że
„wyznaczenie posiedzenia mediacyjnego nie jest wymagane, jeśli strony zgodzą się
na przeprowadzenie mediacji bez posiedzenia mediacyjnego”. Możliwym jest tutaj
skorzystanie z szerokiej gamy środków porozumiewania się drogą elektroniczną (np.
poczta elektroniczna, komunikatory sieciowe, programy do wideokonferencji itp.).
Jednakże, w świetle art. 1834 k.p.c.: „Postępowanie mediacyjne nie jest jawne.”.
Niejawność przebiegu postępowania mediacyjnego wymaga w przypadku
propozycji jego informatyzacji, skorzystania z bezpiecznych i szyfrowanych metod
połączeń. Absolutnie niedopuszczalnym jest skorzystanie z szeroko dostępnych
narzędzi umożliwiających komunikację stronom na odległość w razie
3

M. Wasylkowska-Michór, Elektroniczna mediacja – mit czy rozwiązanie na przyszłość?, Na wokandzie 2011, nr 2, s. 28.
4
Tamże, s. 28-29.
5
Tamże, s. 29.
6
Ustawa o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1438).
7
R. Cebuła, Mediacja w polskim…, s. 3.
8
O. Filipowski, E-mediacja w kpc, e-B 2007, nr 2, s. 4, dostępny na stronie internetowej: cbke.prawo.uni.wroc.pl/files/ebiuletyn/E-mediacja_w_kpc.pdf (dostęp: 8.04.2013).
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niedostatecznego zabezpieczenia kanałów rozmowy tekstowej i wideokonferencyjnej
czy też wymiany plików (np. w przypadku spisywania protokołu z postępowania
mediacyjnego i jego późniejszego przesyłania stronom). Wszelkie czynności
podejmowane jedynie za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinny być
dokonywane z użyciem połączeń szyfrowanych i wykorzystaniu podpisu
elektronicznego.
Jednym z możliwych rozwiązań wprowadzenia e-mediacji do polskiego
postępowania cywilnego jest rozstrzyganie sporów pomiędzy przedsiębiorcami w
sprawach gospodarczych. Z uwagi na nowelizację z 2011 r. (weszła w życie 3 maja
2012 r.)9 przepisów k.p.c. i zlikwidowanie odrębnego postępowania w sprawach
gospodarczych, a następnie włączenie ich do zwyczajnego trybu procesowego, a co
za tym idzie ich przedłużenie z uwagi na ich specyfikę, pojawiła się ogromna szansa
na skorzystanie rozwiązania mediacji elektronicznej w tychże sprawach. Statystyki10
wpływu spraw w postępowaniu mediacyjnym i arbitrażowym świadczą nie tylko o
dużym zainteresowaniu tymi instytucjami, ale o ich rosnącej roli w rozstrzyganiu
spraw gospodarczych.
Polski ustawodawca powinien zastanowić się nad unormowaniem przepisów
związanych z mediacją elektroniczną, tak aby umożliwić skorzystanie z takiego
rozwiązania nie tylko przedsiębiorcom, ale także innym zainteresowanym –
szczególnie w sprawach mniejszej wagi, gdzie koszty sądowe zazwyczaj
przewyższają wartość sporu, a zwyczajny tok postępowania przedłuża czas
rozstrzygnięcia sprawy.
2. Arbitraż elektroniczny
Arbitraż zgodnie z definicją słownikową jest to„rozstrzygnie spornych
kwestii przez bezstronnego rozjemcę (arbitra)”11. Sąd polubowny (arbitrażowy)
podobnie jak wcześniej wspominane postepowanie mediacyjne został
wprowadzony do polskiej procedury cywilnej w 2005 r.
Powszechnie wymienianymi zaletami tego rozwiązania są m.in. swobodny
wybór sądu polubownego przez strony (art. 1184 § 1 k.p.c.), prowadzenie spraw
o charakterze międzynarodowym (art. 1155 § 1 k.p.c.) czy też jego popularność
9

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 233, poz. 1381).
10
„Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej działa od 2008 r..” (w:) J.
Bolkowski, Arbitraż i mediacje zastępują proces sądowy, dostępny na stronie internetowej: http://www.administrator24.info/artykul/id439,arbitraz-i-mediacje-zastepuja-processadowy (dostęp: 28.04.2014), „Liczba spraw rozpatrzonych przez Sąd Arbitrażowy przy
Krajowej Izbie Gospodarczej […] wyniosła w 2013 r. ok. 350, a wartość przedmiotu
sporów sięgnęła 1 mld zł” – Zob. więcej Sąd Arbitrażowy przy KIG rozpatrzył ok. 350
spraw wartych 1 mld zł w 2013 r., dostępny na stronie internetowej:
http://www.pb.pl/3650342,95595,sad-arbitrazowy-przy-kig-rozpatrzyl-ok.-350-sprawwartych-1-mld-zl-w-2013-r. (dostęp: 28.04.2014).
11
A. Sikorska-Michalak, O. Wojniłko, Arbitraż [w:] Słownik współczesnego…, s. 22.
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w większości krajów świata12. Wymienione zalety sprawiają, że sąd arbitrażowy
kształtuje się w świadomości potencjalnej strony procesu, jako naturalny wybór
drogi sądowej z uwagi na zdecydowanie krótszy czas rozpatrywania sprawy i
jego szeroką dostępność.
Nowelizacja k.p.c. z 2008 r.13 umożliwiła prowadzenie arbitrażu za pomocą
środków komunikacji elektronicznej. Istnienie zapisu na sąd polubowny jest
warunkiem dopuszczenia jurysdykcji rzeczonego sądu. Przesłanka ta jest regulowana
przepisem art. 1161 § 1 k.p.c., w której ustanowiono, że „poddanie pod
rozstrzygnięcie sądu polubownego wymaga umowy stron”. Forma zapisu na sąd
polubowny jest co do zasady pisemna (art. 1162 § 1 k.p.c.), jednakże ustawodawca w
myśl przepisu art. 1162 § 2 k.p.c. dopuścił wykorzystanie środków porozumiewania
się na odległość. Oczywiście pismo sporządzone metodą elektroniczną musi być
opatrzone podpisem elektronicznym14 dla celów dowodowo-proceduralnych.
Przepisy, chociaż nie wprost (nie jest przewidzenia szczególna forma w świetle art.
1186 k.p.c.), ale dopuszczają możliwość elektronicznego doręczenia (za pomocą
poczty elektronicznej) przez powoda pisma pozwanemu (wezwania na arbitraż).
Kolejnym niezwykle istotnym przepisem jest regulacja zawarta w art. 1184
k.p.c., który stanowi, że: „Jeżeli przepis ustawy nie stanowi inaczej, strony mogą
uzgodnić zasady i sposób postępowania przed sądem polubownym.” (§ 1) ponieważ
„Sąd polubowny nie jest związany przepisami o postępowaniu przed sądem.” (§ 2).
Wskazany przepis w powiązaniu z przepisem art. 1185 k.p.c.15 in fine, który reguluje
miejsce posiedzenia. Jak już wspomniano, strony postępowania polubownego mają
całkowitą swobodę w wyborze trybu prowadzonego procesu, z tego też względu
możliwe jest skorzystanie ze środków komunikacji elektronicznej w postaci
programów komputerowych umożliwiających prowadzenie rozprawy na odległość z
wykorzystaniem zalet rozmowy głosowej, czy tez wideokonferencji.
Niektórzy przedstawiciele doktryny wskazują również na możliwość rejestracji
przebiegu postępowania polubownego w postaci audiowizualnej, bądź tylko
dźwiękowej, celem materiału dowodowego, który mógłby być przekazany do sądu
powszechnego w toku ewentualnego dalszego procesu16. Globalna specyfika
instytucji sądu polubownego wynikająca z łatwości prowadzenia sprawy, a także
różnorodności narodowej podmiotów uczestniczących na prawach stron oraz ciągły

12

D. Szostek, M. Świerczyński, Arbitraż elektroniczny, MP 2006, nr 16, s. 852.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1571).
14
B. Kaczmarek-Templin, Kilka uwag o elektronicznej postaci umowy o arbitraż w kontekście przepisów regulujących formę zapisu na sąd polubowny, AiM 2010, nr 3, s. 24.
15
W świetle przepisu art. 1185 k.p.c.: „Jeżeli strony nie uzgodniły inaczej, sąd polubowny niezależnie od ustalonego miejsca postępowania może wyznaczyć posiedzenie w
każdym miejscu, jakie uzna za stosowne do odbycia narady arbitrów albo dla przeprowadzenia dowodów”.
16
D. Szostek, M. Świerczyński, Arbitraż elektroniczny, s. 853.
13
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rozwój technik komunikacji elektronicznej spowoduje z pewnością rychły wzrost
znaczenia tej metody rozstrzygania sporów.
Nie należy zapominać o osobie arbitra, którego postępowanie zgodnie z uchwalą
SN powinno być następujące: „W bezstronności i niezależności arbitrów upatruje się
gwarancję obiektywnego i zgodnego z prawem rozstrzygnięcia sprawy, wolnego od
jakichkolwiek wpływów ze strony innych czynników.”17. M. Łaszczuk dodatkowo
zauważa, że: „Strona sporu ma prawo do arbitra uczciwego, który rzetelnie i
starannie wykonuje swoje obowiązki wynikające z pełnionej funkcji, poświęcając im
odpowiedni czas; który ma odpowiednie wykształcenie, doświadczenie, umiejętność
zarządzania postępowaniem arbitrażowym i inne niezbędne cechy”18..
Z uwagi na ramy opracowania warto jedynie wspomnieć o istnieniu innej
odmiany arbitrażu elektronicznego - arbitrażu międzynarodowego, zwanego też
arbitrażem międzynarodowym handlowym, przeznaczonym do rozstrzygania sporów
pomiędzy przedsiębiorcami mającymi siedzibę w różnych krajach. Szczegółowe
przepisy dotyczące tego rodzaju arbitrażu reguluje m.in. ustawa modelowa
UNCITRAL19, czy też konwencja nowojorska20.
Zakończenie
De lege ferenda potrzeba rozwiązań prawnych wdrażających elektroniczną
formę arbitrażu elektronicznego jest kwestią niezwykle ciekawą, nad
wprowadzaniem którego rodzimy ustawodawca powinien się poważanie zastanowić.
Polubowne rozstrzyganie sporów z wykorzystaniem środków porozumiewania się na
odległość jest przyszłościowym rozwiązaniem, które może znacząco wpłynąć na
zmniejszenie się drobnych spraw pomiędzy osobami fizycznymi oraz
przedsiębiorcami, które stanowią dużą część sporów w polskich sądach. Warto
zauważyć, iż mediacja nie rządzi się restrykcyjnymi przepisami prawnymi –
mediacja nie jest procesem, w którym wszystkie czynności muszą być wykonane,
aby całość była ważna – tutaj strony wraz z mediatorem negocjują warunki
polubownego załagodzenia sporu21. Należy mieć nadzieję, iż m.in. amerykańskie
rozwiązania dotyczące mediacji elektronicznej skłonią polskiej ustawodawcę do
rozważenia wprowadzenia takiej możliwości. Nowelizacja k.p.c. wprowadzająca
arbitraż elektroniczny była krokiem w dobrą stronę. Umożliwiło to przedsiębiorcom
prowadzenie sporu w dogodnych dla nich warunkach, co biorąc pod uwagę
specyfikę ich zarobkowania jest niezwykle istotne.
17

Uchwała SN z dnia 8 września 2011 r., (III CZP 41/11), Lex nr 898218.
M. Łaszczuk, Kilka uwag o obowiązkach niezależności i bezstronności arbitrów
[w:] M. Łaszczuk (red.), Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi, Warszawa 2012, s. 323.
19
Ustawa modelowa UNCITRAL z dnia 21 czerwca 1985 r. w sprawie międzynarodowego
arbitrażu handlowego, utworzona rezolucją nr 2205 dnia 17 grudnia 1966 r.
20
Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych
sporządzona w Nowym Jorku w dniu 10 czerwca 1958 r. (Dz. U. z 1962 r. Nr 9, poz. 41).
21
J. Stelmach, B. Brożek, The Art of Legal Negotiations, Warszawa 2013, s. 17.
18
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Streszczenie
Mediacja i arbitraż są instytucjami prawa funkcjonującymi przez wiele lat.
Możliwość przeniesienia powyższych do świata cyfrowego pojawiła się niedawno.
Jest to wielka szansa na skrócenie i ominięcie mozolnych postępowań sądowych, a
dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym dodatkowego skrócenia czasu
polubownego załatwienia sporu. Niniejsze opracowanie skupia się na dwóch
instytucjach – mediacji elektronicznej i arbitrażu elektronicznego - szansach na
wprowadzenie pierwszego oraz oceny drugiego rozwiązania, które zostało niedawno
wprowadzone do polskiego porządku prawnego.
Summary
Electronic mediation and electronic arbitration
Mediation and arbitration are law institutions which are functioning for many
years. The ability to transfer these to the digital world emerged recently. This is a
great opportunity to shorten and bypass the litigation, and thanks to modern technical achievements - further shorten the amicable settlement of the dispute. This
study focuses on two institutions - the electronic mediation and electronic arbitration - opportunities for the introduction of the first one and assessment of the
second solution which have been recently introduced to the Polish legal system.
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Dominika Zybała (KUL)
Skarga kasacyjna jako instrument realizacji zasady praworządności
Wstęp
Przez zaskarżalność należy rozumieć dopuszczalność żądania przez uprawniony podmiot przeprowadzenia kontroli prawidłowości orzeczeń sądowych, tj.
ich legalności i zasadności1. W myśl przepisu art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: KRP), ustawodawca gwarantuje każdemu prawo do zaskarżenia merytorycznych rozstrzygnięć wydanych w pierwszej instancji. Instytucja
zaskarżania orzeczeń sądowych stanowi przejaw realizacji funkcji konstytucyjnej
zasady praworządności poprzez zapewnienie stronom możliwości uzyskania
zgodnego z prawem, a także zasadami słuszności, rozstrzygnięcia wydanego
przez sąd. Instytucja ta, przede wszystkim poprzez orzecznictwo Sądu Najwyższego, sprzyja ponadto ugruntowaniu w świadomości społeczeństwa stanu pewności prawa oraz podstawowych zasad praworządności, a także sprzyja wykształceniu nieodzownego w zakresie realizacji zadań wymiaru sprawiedliwości,
zaufania do organów sądowych. Zaskarżanie orzeczeń sądowych w poszczególnych wypadkach ma na celu nie tylko dążenie do usunięcia stwierdzonych błędów i uchybień procesowych, ale przede wszystkim, przez wywołanie orzeczenia
sądu wyższego, a zwłaszcza najwyższej instancji sądowej, stwarza podstawy dla
jednolitej wykładni oraz jednolitego stosowania prawa2.
1. Procedura wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu procesowym
Zaskarżalność należy uznać za właściwość, cechę orzeczeń sądowych. W
opinii W. Siedleckiego „Dopuszczalność zaskarżenia wydanego orzeczenia zachodzi wówczas, gdy obowiązujące przepisy prawne przewidują, że od danego
rodzaju orzeczenia sądu przysługuje oznaczony środek zaskarżenia.”3. Przepis
art. 3981 § 1 k.p.c. wskazuje, że przedmiotem skargi kasacyjnej może być tylko
orzeczenie sądu drugiej instancji, które spełnia kumulatywnie dwa warunki - jest
prawomocne i kończy postępowanie w sprawie. Powołany przepis stanowi, że
skarga kasacyjna przysługuje „od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia
postępowania kończących postępowanie w sprawie […], chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”. W ocenie T. Erecińskiego, „skarga kasacyjna przysługuje
od wyroku kończącego postępowanie w sprawie w całości lub w części, a więc
1

A. Oklejak, Z problematyki zaskarżalności orzeczeń sądowych w postępowaniu cywilnym, S.C. 1975, t. XXV-XXVI, s. 218.
2
W. Siedlecki, Podstawy rewizji cywilnej, Warszawa 1959, s. 3.
3
W. Siedlecki, Zasady orzekania oraz zasady zaskarżenia orzeczeń w postępowaniu
cywilnym w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Warszawa 1982,s. 44.
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również od wyroku częściowego, końcowego, uzupełniającego, łącznego i
wstępnego drugiej instancji”4.
Dopuszczalność skargi kasacyjnej została powiązana z uprawomocnieniem
się orzeczenia sądu drugiej instancji, co wynika z przekształcenia skargi w nadzwyczajny środek zaskarżenia5. De lege lata, w myśl przepisu art. 3981 § 1 k.p.c.,
skarga kasacyjna przysługuje od orzeczeń formalnie prawomocnych6. W celu
ustalenia, czy orzeczenie jest prawomocne, należy odnieść się do przepisu art.
363 § 1 k.p.c., który stanowi, że „Orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli
nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia.”.
Prawomocność formalną należy rozumieć jako „niemożność uchylenia albo
zmiany orzeczenia, wynikającą z niezaskarżalności orzeczenia w drodze zwyczajnych i szczególnych środków zaskarżenia”7.
Wniesienie skargi kasacyjnej nie powoduje jej rozpoznania przez SN po zaskarżeniu przez skarżącego samego uzasadnienia wyroku, bez równoczesnego
zaskarżenia jego sentencji8. O braku dopuszczalności skargi kasacyjnej należy
mówić także wówczas, gdy skarżący zaskarża orzeczenie w części dla niego
korzystnej, a zarzuty stanowiące podstawy kasacyjne kieruje wyłącznie przeciwko uzasadnieniu wyroku9. W wyniku interpretacji powyższych postanowień SN
nasuwają się wnioski, iż skarga kasacyjna, będąca nadzwyczajnym środkiem
zaskarżenia, przysługuje od sentencji orzeczenia, nie zaś od uzasadnienia. Zatem
wyłącznie sentencja orzeczenia nosi miano res iudicata i przeciwko niej powinna
być kierowana skarga kasacyjna, gdyż wnioskując z powyższych rozważań, zaskarżenie samego uzasadnienia orzeczenia jest niedopuszczalne.
Przesłanki dopuszczalności zaskarżenia skargą kasacyjną konkretnego rodzaju orzeczenia zostały uregulowane przez ustawodawcę. Wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku bądź postanowienia, które nie należy do katalogu orzeczeń
wymienionych w przepisie art. 3981 § 1 k.p.c., jest niedopuszczalne i prowadzi
do odrzucenia takiej skargi. Postępowanie kasacyjne, które uzależnione jest od
wyczerpania toku instancji, służy kontroli wyłącznie orzeczeń prawomocnych.
Zaskarżenie skargą kasacyjną możliwe jest wówczas, gdy ustawa wyraźnie
przewiduje ten środek prawny10.
Pojęcie dopuszczalności skargi kasacyjnej rozpatrywać należy także w
aspekcie jej dopuszczalności pod względem podmiotowym, tj. mając na uwadze,
jakim podmiotom przysługuje legitymacja do jej wniesienia. Legitymacja do
4

T. Ereciński, Skarga kasacyjna (w:) T. Ereciński, J. Gudowski., M. Jędrzejewska,
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 2, Warszawa 2012, s. 650.
5
T. Zembrzuski, Skarga kasacyjna. Dostępność w postępowaniu cywilnym, Warszawa
2011, s. 167.
6
Tamże, s. 168.
7
J. Lapierre, Skarga… (w:) J. Jodłowski (red.), Tamże, s. 365-366.
8
Postanowienie SN z dnia 4 grudnia 1997 r., (I CZ 174/97), Prok. i Pr. 1998, nr 7-8, s. 15.
9
Postanowienie SN z dnia 4 września 2009 r., (III CZ 36/09), OSNC 2010, nr 2, poz. 60.
10
T. Zembrzuski, Skarga..., s. 192.
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wniesienia skargi kasacyjnej oznacza uprawnienie do jej wniesienia, a zatem do
dokonania kwalifikowanej czynności procesowej. Wniesienie skargi kasacyjnej
do sądu jest czynnością procesową o charakterze dyspozycyjnym. Oznacza to, iż
uprawnienie do jej wniesienia może posiadać wyłącznie odpowiedni podmiot
uprawniony do zaskarżenia prawomocnego orzeczenia sądu drugiej instancji.
Legitymacja do wniesienia skargi kasacyjnej przysługuje stronom, współuczestnikom sporu, interwenientom ubocznym, jeśli skarga kasacyjna nie pozostaje w
sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpili11.
Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu art. 3981 § 1 k.p.c., „PG, RRO lub
RPD może wnieść skargę kasacyjną do SN, chyba że przepis szczególny stanowi
inaczej”. Na podstawie przytoczonego przepisu należy wnioskować, iż wymienione podmioty posiadają legitymację formalną do wniesienia skargi kasacyjnej.
Skuteczność wniesienia skargi kasacyjnej uzależniona została od terminowego złożenia wniosku o doręczenie odpisu orzeczenia sądu drugiej instancji wraz z
uzasadnieniem, tzw. zapowiedzi zaskarżenia skargą kasacyjną oraz od wniesienia
skargi kasacyjnej w ustawowym terminie12. Zgodnie z przepisami art. 328 § 1 i
357 k.p.c., żądanie strony dotyczące sporządzenia uzasadnienia i wystosowany z
tym celu wniosek musi zostać złożony w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia
sentencji orzeczenia.
Stosownie do przepisu art. 3985 § 1 k.p.c., termin ustawowy przewidziany
dla stron postępowania sądowego wynosi dwa miesiące od dnia doręczenia zaskarżonego orzeczenia z uzasadnieniem stronie skarżącej. W myśl paragrafu 2
wspomnianego przepisu: „Termin do wniesienia skargi kasacyjnej przez PG,
RPO i RPD wynosi sześć miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, a
jeżeli strona zażądała doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem - od chwili doręczenia tego orzeczenia stronie”.
Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w doktrynie, termin zawarty w
przepisie art. 3985 k.p.c., nie podlega jakimkolwiek modyfikacjom poprzez jego
wydłużenie, bądź też skrócenie. Wniesienie wniosku o przedłużenie terminu do
wniesienia skargi kasacyjnej, nawet przed jego upływem, nie może zostać przez
sąd uwzględnione13. Funkcja procesowa terminu do wniesienia skargi kasacyjnej
wyraża się w tym, iż „Termin ten wyznacza okres, w którym skarga kasacyjna
może być wniesiona, a jego niedochowanie wywołuje nie tylko skutki w zakresie
prawa materialnego, lecz także skutki procesowe w postaci odrzucenia skargi
kasacyjnej przez sąd drugiej instancji.”14.
Do kognicji sądu drugiej instancji należy badanie skargi kasacyjnej pod kątem jej dopuszczalności, zachowania terminu do jej wniesienia czy ewentualnych
braków formalnych, które podlegają uzupełnieniu bądź skutkują odrzuceniem
11

A. Zieliński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz., Warszawa 2012, s. 651.
Postanowienie SN z dnia 19 kwietnia 1999 r, (II CZ 23/99), OSNC 1999, nr 11, poz. 195.
13
T. Zembrzuski, Skarga…, s. 236.
14
L. Bagińska, Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym. Komentarz, Warszawa
2012, s. 56.
12
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skargi a limine, bez wzywania do usunięcia braków. W przypadku sformułowania przez skarżącego okoliczności mających uzasadnić rozpoznanie skargi kasacyjnej, „sąd drugiej instancji nie jest władny badać nie tylko ich zasadności, ale
również oceniać doniosłości wskazanych przez skarżącego zagadnień prawnych
czy celności przedstawionej argumentacji”15.
Postępowanie przed sądem drugiej instancji ograniczone jest do badania
przesłanek dopuszczalności skargi kasacyjnej i ma charakter wyłącznie kontrolny. Stosownie do postanowienia SN z 29 maja 2008 r.: „Sąd drugiej instancji
może wydać rozstrzygnięcie w postaci postanowienia w przedmiocie odrzucenia
skargi kasacyjnej, gdyż niemożliwe jest uchylenie lub zmiana zaskarżonego
orzeczenia czy wydanie rozstrzygnięcia co do kwestii wpadkowych.”16. Zgodnie
z przepisem art. 3986 § 3 k.p.c.: „SN odrzuca skargę kasacyjną, która podlegała
odrzuceniu przez sąd drugiej instancji, albo zwraca ją sądowi drugiej instancji w
celu usunięcia dostrzeżonych braków”. Gdy natomiast skarga kasacyjna spełnia
wymagania formalne, sąd drugiej instancji doręcza jej odpis stronie przeciwnej, a
jeżeli skarga została wniesiona przez PG, RPO czy RPD, sąd doręcza skargę
obydwu stronom.
2. Formalizm postępowania kasacyjnego a prawo strony do zaskarżenia
orzeczenia
Formalizm leży u podnóża polskiej procedury cywilnej. Formalizm procesowy nakłada na strony postępowania oraz na sądy obowiązek dokonywania czynności procesowych z zachowaniem określonej przepisami prawa formy. Istota
formalizmu polega na wypracowaniu określonych reguł oraz zasad z wyłączeniem jakiejkolwiek dowolności.
Skarga kasacyjna stanowi nadzwyczajny środek odwoławczy, który cechuje
wysoki poziom sformalizowania17. Formalizm postępowania przejawia się w
restrykcyjnych wymaganiach skargi kasacyjnej oraz w rygoryzmie postępowania
kasacyjnego, a także w zastosowaniu bezwzględnego przymusu adwokackoradcowskiego. Podwyższenie formalizmu postępowania kasacyjnego znajduje
uzasadnienie w charakterze skargi kasacyjnej, jako nadzwyczajnego środka zaskarżenia służącego kontroli legalności oraz praworządności orzeczeń sądów
powszechnych.
Na gruncie problematyki wymagań konstrukcyjnych należy wymienić wymagania niepodlegające uzupełnieniu w sytuacji ich niezachowania oraz takie,
które podlegają uzupełnieniu. W przepisie art. 3986 k.p.c. ustawodawca wskazuje
wymagania, które w razie ich niezachowania podlegają uzupełnieniu oraz te,
których niespełnienie powoduje odrzucenie skargi kasacyjnej. Zgodnie z przepi15

Postanowienie SN z dnia 23 lutego 2006 r., (I CZ 147/05), Lex nr 200965.
Postanowienie SN z dnia 29 maja 2008 r., (II CZ 34/08), Lex nr 494154.
17
A. Zieliński, Sporządzenie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2009, s. 126.
16
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sem art. 3986 § 1 k.p.c., wymagania podlegające uzupełnieniu, to wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania i jego uzasadnienie oraz wymagania
przewidziane dla pisma procesowego. W świetle paragrafu 2 przytoczonego
przepisu, niespełnienie wymagań określonych w przepisie art. 3984 § 1 k.p.c.
skutkuje odrzuceniem skargi kasacyjnej przez sąd drugiej instancji. Wspomniane
w przepisie art. 3984 § 1 k.p.c. wymagania konstrukcyjne mają charakter bezwzględny, zatem brak ich spełnienia powoduje, iż nie podlegają one uzupełnieniu
po upływie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej18.
Kolejnym wymaganiem konstrukcyjnym skargi kasacyjnej jest przytoczenie
podstaw skargi i ich uzasadnienie, czyli wskazanie konkretnych przepisów prawnych przez skarżącego, które jego zdaniem zostały naruszone. Zgodnie z przepisem art. 3983 § 1 k.p.c.: „Skargę kasacyjną strona może oprzeć na następujących
podstawach: naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub
niewłaściwe zastosowanie oraz naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.”. Paragraf 3 omawianego
przepisu stanowi, iż: „Podstawą skargi kasacyjnej nie mogą być zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów.”.
Doktryna prawnicza stoi na stanowisku, że na wnoszącym skargę spoczywa
obowiązek uprzedniego określenia zarzucanych naruszeń prawa materialnego lub
przepisów postępowania oraz wskazania przepisów, które jego zdaniem zostały
naruszone, z podaniem „numeru artykułu, paragrafu lub ustępu ustawy”, a następnie wykazania związku między naruszeniami prawa procesowego a ich następstwami związanymi z wynikiem sprawy19.
Przez pojęcie podstaw skargi kasacyjnej rozumieć należy rozumieć „konkretne przepisy prawa, które zostały w niej wskazane z jednoczesnym stwierdzeniem, że wydanie wyroku nastąpiło z ich obrazą”20. Skarga kasacyjna powinna
zawierać przytoczenie podstaw oraz ich uzasadnienie. Skarżący ma obowiązek
przytoczenia „konkretnych przepisów prawa materialnego lub procesowego,
których naruszenia jego zdaniem dopuścił się sąd drugiej instancji”21. Sąd kasacyjny nie posiada uprawnień do „samodzielnego” formułowania zarzutów czy też
wysuwania hipotez odnośnie do tego, który przepis stanowi podstawę skargi
kasacyjnej22. SN, działając jako sąd kasacyjny, nie jest desygnowany do „ustalania, poszukiwania bądź dociekania w przedmiocie istoty i rzeczywistej treści
podstaw skargi kasacyjnej”, nie ma możliwości modyfikowania oznaczenia przepisów, dotyczących prawa materialnego bądź procesowego, na które skarżący
powołał się w skardze kasacyjnej23.
18

L. Bagińska, Skarga kasacyjna…, s. 70.
L. Bagińska, Skarga kasacyjna…, s. 76.
20
Wyrok SN z 10 listopada 2010 r., (I UK 135/10), Lex nr 707407.
21
Wyrok SN z 3 kwietnia 2001 r., (I CKN 1405/98), Lex nr 52703.
22
Postanowienie SN z 13 czerwca 2008 r., (III CSK 104/08), Lex nr 424365.
23
K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 367-50537,
Warszawa 2010, s. 201.
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Natężenie ilości spraw wpływających do sądów, zawierających precedensowe zagadnienia prawne, stanowi ratio legis wprowadzenia instytucji tzw. przymusu adwokacko-radcowskiego w postępowaniu kasacyjnym. Nowelizacjom
k.p.c. przyświecał cel wzmocnienia zasady kontradyktoryjności i zwiększenia
aktywności oraz profesjonalizmu działania stron, a tym samym poszerzenia zakresu obowiązkowego zastępstwa przez profesjonalnych pełnomocników. Wyłom w kwestii obowiązku zastępstwa stron przez zawodowych pełnomocników
stanowi sytuacja, w której „stroną, jej organem, przedstawicielem ustawowym
lub pełnomocnikiem jest sędzia, prokurator, notariusz albo profesor lub doktor
habilitowany nauk prawnych, a także gdy stroną, jej organem lub jej przedstawicielem ustawowym jest adwokat, radca prawny lub radca PG SP” oraz „wtedy,
gdy zastępstwo procesowe SP jest wykonywane przez PG SP”24.
Wprowadzenie przez ustawodawcę instytucji tzw. przymusu adwokackoradcowskiego w postępowaniu przed SN z całą pewnością przyczynia się do
znacznego usprawnienia ekonomiki postępowania i trafniejszego orzekania przy
zachowaniu rozsądnego terminu. Ideą, która przyświecała wprowadzeniu instytucji tzw. przymusu adwokacko-radcowskiego, było zagwarantowanie wnoszonym skargom kasacyjnym oraz prezentowanej argumentacji wysokiego poziomu
merytorycznego. Oczekiwanie od podmiotów uprawnionych do występowania
przed sądem kasacyjnym wykazania się odpowiednimi kompetencjami oraz fachowym przygotowaniem jest uzasadnione z uwagi na stopień trudności wnoszonych spraw oraz specyfikę skargi i charakter postępowania kasacyjnego.
Podsumowanie
Skargę kasacyjną stanowiącą nadzwyczajny środek odwoławczy charakteryzuje wysoki poziom sformalizowania. Ustawodawca zastosował przesłanki dopuszczalności skargi kasacyjnej oraz wprowadził restrykcyjne wymogi formalne
i konstrukcyjne skargi. Ponadto ograniczył podstawy kasacyjne, wprowadził
bezwzględny przymus adwokacko-radcowski oraz wprowadził instytucję tzw.
przedsądu kasacyjnego, ograniczającego przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania. Od postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym w ramach tzw.
przedsądu, w składzie jednoosobowym, skarżącemu nie przysługuje możliwość
wniesienia zażalenia, gdyż nie przewiduje tego ustawa. Wprowadzona regulacja
w większości sytuacji blokuje możliwość doprowadzenia do przyjęcia skargi
kasacyjnej oraz jej merytorycznego rozpoznania przez SN.
Wysoki poziom sformalizowania skargi kasacyjnej znacząco utrudnia dostęp
stronom postępowania dostęp do SN. Większość skarg kasacyjnych zostaje odrzucona na etapie badania wstępnego lub nie przyjęta do rozpoznania, natomiast
spośród skarg przyjętych do rozpoznania, odsetek skarg uwzględnionych pozostaje niewielki. Ograniczenia w dostępie do skargi kasacyjnej powodują, że SN
odrzuca większość skarg nie tylko z powodu ich niedopuszczalności, lecz rów24
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nież ze względu niespełnienia ustawowych wymogów konstrukcyjnych oraz
formalnych. Formalizm postępowania kasacyjnego przejawiający się w eliminowaniu spod osądu SN jak największej liczby spraw, niezależnie od wagi zarzucanych uchybień, pozostaje w sprzeczności z podstawowymi standardami praworządności oraz konstytucyjnie zagwarantowanym prawem do sądu.
Streszczenie
Skarga kasacyjna funkcjonująca jako nadzwyczajny środek zaskarżenia stanowi instytucję powołaną głównie w celu realizacji interesu publicznego, przejawiającego się w ujednolicaniu orzecznictwa sądów powszechnych oraz rozstrzyganiu spraw precedensowych, przyczyniających się do rozwoju prawa i
judykatury sądowej. Przedstawieniu poddano zagadnienie formalizmu postępowania kasacyjnego w oparciu o opis przesłanek uzasadniających rozpoznanie
skargi kasacyjnej. W konkluzji ocenie poddano skutki przyjęcia przez ustawodawcę rygorystycznych przepisów proceduralnych dotyczących dopuszczalności
wniesienia kasacji w aspekcie realizacji zasady praworządności przez wymiar
sprawiedliwości.
Summary
Cassation appeal as an instrument of the rule of law implementation
Cassation appeal functions as an extraordinary measure institution established primarily for the purpose of public interest manifested in unifying the judicature of courts of general jurisdiction, and the adjudications of precedent cases,
contributing to the development of the law and judicial jurisprudence. The issues
depicted in this article concerns the problem of formalism of cassation proceedings based on the description of the evidence justifying the recognition of a cassation appeal. In conclusion, the author evaluated the effects of reception of
stringent rules of procedure concerning the admissibility of cassation appeal in
the context of the implementation of the rule of law by the judiciary.
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Natalia Ślaska (UWM)
Wolność sumienia i wyznania - regulacje prawne
Wstęp
Na forum międzynarodowym prawa człowieka zostały uznane jako niezbędne do sformalizowania dokładnie 59 lat temu. Wcześniej ten temat był także
podejmowany przez różne akty prawne jak np. Deklaracji Praw Człowieka i
Obywatela z 1789 r., Konwencje Haskie i Genewskie, czy nawet polska Konstytucja z 1792r jednak regulowały one tematykę praw człowieka jedynie w okrojonej części lub tylko o tych prawach napomykały1. Dopiero to w 1945 roku
przyjęto Kartę Narodów Zjednoczonych2. Prawa człowieka zyskały wówczas
miano uniwersalnych zasad obejmujących wszelkie aspekty życia ludzkiego. W
swojej preambule stanowi ona, że celem jej stworzenia było " przywrócić wiarę
w podstawowe prawa człowieka, w godność i wartość człowieka, w równouprawnienie mężczyzn i kobiet, w równość narodów dużych i małych"3. Dzięki
Karcie Narodów Zjednoczonych stworzono także system ich ochrony ustanawiając Organizację Narodów Zjednoczonych4. 3 lata później tzn. w roku 1948 roku
Komitet Praw Człowieka stworzył Powszechna Deklarację Praw Człowieka
przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne 10 grudnia tego samego roku, której celem
było" aby wszyscy ludzie i wszystkie organy społeczeństwa mając stale w pamięci niniejszą Deklarację - dążyły w drodze nauczania i wychowywania do
rozwijania poszanowania tych praw i wolności i aby zapewniły za pomocą postępowych środków o zasięgu krajowym i międzynarodowym powszechne i
skuteczne uznanie i stosowanie tej Deklaracji zarówno wśród Państw Członkowskich, jak i wśród narodów zamieszkujących obszary podległe ich władzy" 5.
Powszechna deklaracja Praw człowieka było to pierwsza umowa międzynarodowa, która dokładnie wyszczególniła każde prawo - i stała się wiążąca dla stron
ją podpisujących.
Zgodnie z przesłaniem charakterystycznym dla państw demokratycznych
źródłem praw i wolności każdego człowieka jest jego przyrodzona godność6 dignitas homini. Jest to wartość obiektywna i nadrzędna - nie jest nadawana
przez państwo, ale uznana jako podstawa i grunt wszelkich praw i wolności.
1

B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa
człowieka i ich ochrona, Toruń 2005, s. 38
2
http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/pcz_historia.php
3
http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/dok_karta_nz.php
4
B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa
człowieka i ich ochrona, Toruń 2005, s. 49
5
http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/dok_powszechna_deklaracja.php
6
B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa
człowieka i ich ochrona, Toruń 2005, s. 92
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Godność ludzka została uznana przez wszystkie porządki - uniwersalne a także
państwowe. Dzięki temu wszelkie prawa człowieka można było uznać za niezbywalne, powszechne i przyrodzone( co potwierdzone zostało w Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka) - i stanowią jakby odzwierciedlenie godności i są
traktowane jako jej następstwo7. Można wyróżnić dwa rodzaje godności: osobową i osobistą. Godność będąca podstawą praw człowieka jest godność osobowościowa. Polega ona na zaistnieniu nas jako osób ludzkich. Żaden inny człowiek czy nawet instytucja stworzona przez nie ma mocy by nadawać czy pozbawiać godności. Jedyne co może zrobić to stwierdzić i uznać8. Właśnie to
kreuje nasze uprawnienie do korzystania z praw człowieka - bycie człowiekiem.
Prawo człowieka do wolności sumienia i wyznania jest jednym z podstawowych praw - prawo to należy do tzw. pierwszej generacji praw człowieka, gdzie
znajdują się prawa osobiste i polityczne9. Gwarancje poszanowania wolności
religijnej i sumienia są podstawą porządku konstytucyjnego liberalnych społeczeństw demokratycznych oraz międzynarodowych i regionalnych instrumentów
ochrony praw człowieka10. Zagwarantowanie tego prawa leży w obowiązku
państw demokratycznych - gdy nie jest zapewnione przez państwo, jego "demokratyczność" staje sie pustym słowem. Prawo człowieka do wolności sumienia i
wyznania związane jest z działalnością intelektualną i duchowa takiej osoby i
zaliczane jest do tzw. dziedziny praw intelektualnych - dzięki temu przywilejowy człowiek może zaspokoić potrzebę swojego wewnętrznego rozwoju duchowego11.Można też zaklasyfikować omawiane prawo do praw wolnościowych gwarantujących rozwój osobisty12. Jednakże powinno zadać się pytanie: Na
czym miałaby polega wolność sumienia i wyznania a także co jest istotą tej regulacji. Można rozdzielić w tym wypadku pojecie wolności sumienia od wolności wyznania. Według Michała Pietrzaka wolność sumienia jest to pewne
uprawnienie jednostki do swobodnego kształtowanie wyboru bądź też zmiany
poglądów i przekonań w sprawach religii lub idąc za regulacjami międzynarodowymi światopoglądu. Wolność wyznania określa uprawnienia człowieka do
uzewnętrzniania i manifestowania swych poglądów i przekonań w sprawach
religijnych indywidualnie i zbiorowo, prywatnie i publicznie oraz do postępowania i działania zgodnego ze swoimi przekonaniami - chodzi tutaj o np. możliwość brania udziału w procesji, publicznej modlitwie czy nawet odmowie odbycia służby wojskowej ze względów religijnych. Wolność wyznania jest swoistym dopełnieniem wolności sumienia. Można powiedzieć iż wolność wyznania
7

M. Piechowiak, Filozofia Praw człowieka, Lublin 1999, s. 80
A. Rodziński, U podstaw kultury moralnej, Lublin 2011, s. 46
9
Tamże, s. 69
10
J. Murdoch, Ochrona prawa do wolności myśli, sumienia i wyznania w Europejskiej
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Strasburg 2012, s. 9
11
K . Warchałowski, Prawo do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Lublin 2004, s. 58
12
Tamże, s. 57
8
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dopełnia wolność sumienia w zakresie spraw związanych z wyznawaniem określonej przez człowieka wiary13.Najlepiej istotę tego prawa uchwycił Jerzy Godlewski według którego „Istota tej wolności polega na swobodnej aktywności,
wynikającej z dokonanego wyboru. Jest to więc z jednej strony wolność wierzenia i niewierzenia, wolność wyznawania idei i doktryn religijnych, jak również
wolność przyjęcia przekonań ateistycznych, ich zmiany i tworzenia nowych, a z
drugiej strony – wolność kultu i praktyk religijnych, krytyki religii i propagowania światopoglądu religijnego, jak i areligijnego, wolność wyrażania swych postaw światopoglądowych, swego stosunku do religii”14.
1. Regulacje prawne wolności sumienia i wyznania w systemie prawa
międzynarodowego
1.1 Karta Narodów Zjednoczonych
Jak juz wspomniano na wstępie pierwszą regulacja międzynarodową podejmującą zagadnienie praw człowieka była Karta Narodów Zjednoczonych. Karta
została podpisana 26 czerwca 1945r. Traktat ten ma szczególne znaczenie. Nie
tylko reguluje zobowiązania międzynarodowe wynikające z jego podpisania ale
także jest statutem Organizacji Narodów Zjednoczonych - znajduje się tam jej
struktura, funkcje, oraz kompetencje organów. Kartę ta uznaje się za swoistą
quasi konstytucję prawa międzynarodowego15. Już art. 1 Karty wśród celów
podpisania jej wymienia przestrzeganie „poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności dla wszystkich bez względu na rasę, płeć, język lub religię”. Aby móc spełnić powyższe przesłanie ONZ powołało Radę GospodarczoSpołeczną a także Komisję Praw Człowieka, która miała się zająć przygotowaniem projektu przyszłego uregulowania dotyczącego praw człowieka 16.
1.2 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
10 grudnia 1948 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Powszechną Deklarację praw człowieka. Deklaracja ta opierając się na godności człowieka zaliczyła do podstawowych wolności wolność religijną, pojmowaną jak możliwość
swobodnego wyznawania religii17. Stanowi o tym art. 18 dokumentu który mówi” Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to
obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia swego
wyznania lub wiary bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrze13

M. Pietrzaki, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2005, s. 20
J. Godlewski, K. Jabłoński, Prawo a religia, Warszawa 1988, s. 37.
3
M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1982, s. 37-38.
15
B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa
człowieka i ich ochrona, Toruń 2005, s. 47
16
J. Krukowski. Ochrona wolności religijnej w umowach międzynarodowych, Roczniki Nauk Prawnych, 3/1993, s. 44-45.
17
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ganie obyczajów”. Artykuł 18 został przyjęty przy dwóch głosach wstrzymujących jednak nie było głosów przeciwko. Przepis ten był o tyle ważne, że chociaż
sama deklaracja nie miała mocy prawa powszechnie obowiązującego 18 jednak że
była podstawą innych tego typu dokumentów a także gwarantowała wolność w
zakresie sumienia i wyznania bez względna płeć kolor czy rasę19. Poza tym Deklaracja była pierwszym tego typu dokumentem, który wprowadził jednolita
nazwę tego prawa : prawo do wolności myśli, sumienia i religii a co więcej sprecyzowała jego zakres – chociaż nie sprecyzowany dokładnie co miałoby kryć się
pod pojęciem „myśli”, „sumienia” i „ religii” Wolność ta w artykule 18 została
przedstawiona w sposób pozytywny tzn. jako prawo człowieka do zmiany i
uzewnętrznienia swoich przekonań20.
Artykuł 18 nie był jednak jedynym artykułem mówiącym o tej wolności.
Należałoby jeszcze zwrócić uwagę na art. 2 oraz 7 deklaracji które zawierają
podobną regulację mówiąca o zakazie dyskryminacji a także równości wobec
prawa niezależnie od rasy, koloru skóry, płci, języka, religii czy poglądów politycznych a także na art. 26 gdzie mowa jest o możliwości wyboru przez rodziców wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami 21. Deklaracja w artykule 29 ustęp 2 przewidziała także ograniczenie tego prawa. Przewiduje się tylko
ograniczenia określone ściśle przez prawo i wyłącznie w celu zapewnienia należytego uznania i poszanowania praw i wolności innych, oraz zaspokojenia
słusznych wymagań moralności, porządku publicznego i powszechnego dobrobytu w społeczeństwie demokratycznym22. Jak widać z powyższej regulacji niezbędne jest zaistnienie dwóch przesłanek jednocześnie: przewidziane przez prawo oraz realna potrzeba ochrony. Ma to zabezpieczyć przed ewentualnym nadużywaniem tych ograniczeń. Zaistniały jednak pewnie zgrzyty w związku z tymi
ograniczeniami. Delegat wysłany przez ZSRR domagał się wprowadzenia przepisu ograniczającym wolność tą do prawa panującego na terytorium danego
kraju – w chwili podpisywania ZSRR było państwem ateistyczny, zwalczającym
religię i wierzenia. Postulat ten został jednak odrzucony.
1.3 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
Pakt ten został przyjęty przez międzynarodową społeczność 16 grudnia 1966
r. i miał za zadanie rozszerzać uregulowania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka .O wolności sumienia i wyznania stanowi art. 18 ust. 1 i on brzmi następująco: „1. Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania. Prawo to
18
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obejmuje wolność posiadania lub przyjmowania wyznania lub przekonań według
własnego wyboru oraz do uzewnętrzniania indywidualnie czy wspólnie z innymi,
publicznie lub prywatnie, swej religii lub przekonań przez uprawianie kultu,
uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. 2. Nikt nie może podlegać przymusowi, który stanowiłby zamach na jego wolność posiadania lub przyjmowania wyznania albo przekonań według własnego wyboru. 3. Wolność uzewnętrzniania wyznania lub przekonań może podlegać jedynie takim ograniczeniom, które są przewidziane przez ustawę i są konieczne dla ochrony bezpieczeństwa publicznego, porządku, zdrowia lub moralności publicznej albo podstawowych praw i wolności innych osób. 4. Państwa Strony niniejszego Paktu zobowiązują się do poszanowania wolności rodziców lub, w odpowiednich przypadkach,
opiekunów prawnych do zapewnienia swym dzieciom wychowania religijnego i
moralnego zgodnie z własnymi przekonaniami”23. Zapisy te bezpośrednio wyrastają z gruntu artykułu 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i są jakby jego
rozszerzeniem – gruntownie normują zakres wolności sumienia i wyznania. W
Pakcie jak i deklaracji zawarto ograniczenia tego prawa a także potwierdzono
prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich moralnością sumieniem. Co
ważniejsze sam Pakt w przeciwieństwie do Deklaracji – stanowi prawo powszechnie obowiązujące i przewiduje system sankcji za nieprzestrzeganie. Dzięki
temu można było dochodzić praw tam zagwarantowanych.
1.4 Deklaracja w sprawie Wyeliminowania Wszelkich Form Nietolerancji i
Dyskryminacji opartych na Religii lub Przekonaniach
Kolejnym dokumentem stworzonym przez system ONZ jest Deklaracja w
sprawie Wyeliminowania Wszelkich Form Nietolerancji i Dyskryminacji opartych na Religii lub Przekonaniach z dnia 25 listopada 1981 r. Artykuł 1 niniejszej Deklaracji zapewnia każdej osobie wolność myśli, sumienia i religii a także
wolność wyznawania i manifestowania wybranej przez siebie religii Deklaracja
wymienia także sposoby wyznawania. które może przejawiać się w modlitwie
obrzędach, praktykach i nauczaniu – indywidualnie bądź wspólnocie, prywatnie
lub publicznie. Artykuł ten jest także uzupełnieniem dla art. 6 który wymienia
konkretne, gwarantowane przez prawo wolności odnoszące się do jej praktycznej realizacji24. Deklaracja ta wymienia tutaj m.in. wolność modlitwy i zgromadzania się oraz ustanawiania i utrzymywania placówek temu służących, prawo
ustanawiania i utrzymywania placówek charytatywnych lub humanitarnych,
prawo do pisania i publikowania materiałów związanych z wyznaniem, prawo
do nauczania w danych placówkach25. W deklaracji bardzo dużo miejsca poświęcono problemowi dyskryminacji – odwołuje się do tego sama nazwa doku23
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mentu. Mówi o tym artykuł 2 ustęp 1 Deklaracji „Nikt nie będzie podlegać dyskryminacji ze strony jakiegokolwiek Państwa, instytucji, grupy osób albo osoby
na podstawie religii lub innych przekonań”. Przepis ten zobowiązuje państwa do
podejmowania środków zapobiegających lub eliminujących dyskryminację z
powodu wyznania lub przekonań – potwierdza to artykuł 4 ustęp 1 dokumentu.
Deklaracja gwarantuje tez w swoich przepisach prawo wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami rodziców, prawo dzieci do edukacji religijnej a także uwalnia wyznawanie religii od jakiegokolwiek przymusu26.
1.5 Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności została
podpisana 4 listopada 1950 r. w Rzymie a weszła w życie 8 września 1953 r27.
Art. 9 ust. 1 Konwencji stwierdza: „Każda osoba ma prawo do wolności myśli,
sumienia i religii; prawo to obejmuje wolność zmiany religii lub przekonań oraz
wolność manifestowania swej religii lub przekonań, indywidualnie lub wespół z
innymi, publicznie lub prywatnie, przez modlitwy, nauczanie, praktyki lub obrzędy”28. Przepis ten jest swoistą kopią art. 10 Karty Praw Podstawowych przeniesionym na grunt europejski29.Tak jak Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych konwencja w artykule 9 ustępie 2 wskazuje na możliwość
zastosowania ograniczeń wobec tego prawa – można powiedzieć, że ten przepis
jest kopią przepisu z paktu. Od początku twórcy konwencji wiedzieli, że przepis
o wolności myśli sumienia i wyznania powinien znaleźć się w dokumencie. W
swoich przemówieniach dobitnie wskazywał na to przedstawiciel Irlandii Mr.
Everett. Jednak w Zgromadzeniu nie było głosów sprzeciwu wobec przepisu
przyznającego taką wolność.
Prawa zawarte w Konwencji posiadają genezę prawno naturalną, które zakładają, że istnieją wolności niezbywalne i przyrodzone tzn. są integralnie związane z osobą ludzką i nie zależą od prawa stanowionego. Jednym słowem to
człowiek jest dysponentem tych praw – nie instytucja czy samo państwo30. W
konsekwencji to nie one kreują ta wolność. Państwo i organizacje mają za zadanie tylko przenieść te prawo z gruntu prawa naturalnego na grunt prawa formalnie obowiązującego31. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału praw człowieka
26
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mówi że wolności myśli sumienia i wyznania obejmuje nie tylko swobodę do
wyznawania religii ale tez całkowite odrzucenie jakiejkolwiek religii – art. 9
konwencji odnosi się do wierzących jak i ateistów sceptyków agnostyków. Zakazane jest zmuszanie kogoś do wyznania jak i narzucanie wyznania przez państwo czy instytucje. Konwencja zakazuje tez jakiejkolwiek bezpośredniej ingerencji w sprawy danej wspólnoty – nie można tez żadnej wspólnoty faworyzować. Obowiązkiem każdego państwa związanego konwencją jest zapewnienie
istnienia dla każdej wspólnoty, równych praw i przywilejów32. Polska jest
członkiem Rady Europy od 1992 r. powoduje, że musi przestrzegać zapisów
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
Europejska Konwencja przenosi także na grunt europejski przepisy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka dotyczące wychowania dzieci przez rodziców zgodnie z ich sumieniem33. Uregulowanie te znajduje się w dodatkowym
Protokole I do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 20 marca 1952 r. .
Art. 2 tego protokołu mówi.: „W wykonywaniu wszelkich funkcji w dziedzinie
wychowania i nauczania, państwo szanować będzie prawa rodziców do zapewnienia takiego wychowania i nauczania zgodnie z ich własnymi przekonaniami
religijnymi i filozoficznymi”34. Według tego przepis państwa które podpisały
protokół są zobowiązane do zapewnienia dzieciom wychowania i nauki zgodnie
z przekonaniami ich rodziców. Praktyka ta nie zawsze przestrzegana jest przez
kraje. Można tutaj wymienić sprawę skierowaną do Trybunały Praw Człowieka
Grzelak przeciwko Polsce. Sprawa ta dotyczyła skargo polskiego małżeństwa,
wniesionej 25 lutego 2002 roku. Przedmiotem skargi był w szczególności brak
oceny z „religii/etyki” na świadectwach szkolnych Mateusza Grzelaka 35. Zgodnie z poglądami rodziców nie uczestniczył on w lekcjach religii – byli oni agnostykami. Jednakże lekcje religii przewidziane były pomiędzy zajęciami obowiązkowymi. Pomimo życzenia dwojga pierwszych Skarżących, szkoła nie zorganizowała alternatywnych zajęć z etyki, ponieważ było za mało chętnych osób.
Trybunał przychylił się so skargi i uznał stosunkiem głosów sześciu przeciwko
jednemu, że doszło do naruszenia art. 14 w związku z art. 9 Konwencji. Z orzeczeń Trybunału wynika ponadto, że dla uczniów, których rodzice nie wyrażają
zgody na pobieranie nauki religii szkoła powinna zapewnić zajęcia zastęp-
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cze„dzięki którym uczniowie mają nauczyć się pewnych zasad i wartości, na
których buduje się demokratyczne społeczeństwo”36.
1.6 Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie- w skrócie OBWE, na
podstawie Karty Narodów Zjednoczonych ugrupowaniem regionalnym. Skupia
w sobie 57 państw-uczestników. Celem tej organizacji jest umacnianie bezpieczeństwa i współpracy. OBWE ma za zadanie działać w trzech wymiarach: polityczno-wojskowym, ekonomiczno-środowiskowym i ludzkim37. Pierwsza
wzmianka na temat ochrony prawa do wolności sumienia i wyznania znalazła się
w akcie końcowym konferencji OBWE ( wtedy jeszcze KBWE), który został
podpisany w 1975 w Helsinkach38. Państwa potwierdziły wtedy te prawo człowieka a także zobowiązały się do jego poszanowania – mówi o tym punkt VII.
W dokumencie z 1986 spisanym podczas spotkania wiedeńskiego39 roku organizacja nie tylko zapewniła każdej osobie wolność wyznawania religii i przekonań( paragraf 11) ale także wskazała środki służące do realizacji tego prawa(paragrafy od 12 do 24). W paragrafie 11 mówi się, że państwa uczestniczące
"będą szanować prawa człowieka i podstawowe wolności łącznie z wolnością
myśli, sumienia, religii lub przekonań każdego bez względu na różnice rasy,
płci, języka lub religii". mówią o tym, jakie środki państwa zamierzają przedsięwziąć, aby zrealizować zapisy paragrafu 11. Będą to działania w zakresie
ustawodawstwa, podejmowania umów międzynarodowych, propagowania praw
i swobód, gwarancji ich realizacji, nauczania praw człowieka i religii w szkołach, gwarancji swobody przekonań i religii40.
2. Regulacje prawne w systemie polskim
2.1 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
Obowiązująca aktualnie konstytucja została uchwalona 2 kwietnia 1997 r.
przez Zgromadzenie Narodowe a jej tekst ogłoszono 16 lipca tego roku w
Dzienniku Ustaw (Dz.U. Nr 78 poz. 483). Jest to najważniejszy akt Rzeczpospolitej Polskiej – zwana ustawą zasadniczą – z którą wszystkie inne akty musza
być zgodne. Był to pierwszy polski dokument, który w artykule 30 wprowadzał
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zapis o poszanowaniu godności człowieka. Odwołanie się do tej wartości można
tez znaleźć w preambule i artykule 233 Konstytucji41.
Najważniejsze przepisy Konstytucji dotyczące potwierdzenia prawa człowieka do wolności myśli i wyznania zostały zgrupowane w dość obszerny artykułach – art. 25 i art. 53. Pierwszy z tych artykułów został zakwalifikowany do
pierwszego rozdziału Konstytucji zatytułowanego „ Rzeczpospolita” – zawarte
są tam normy o szczególnej wadze dla funkcjonowania państwa. Znajdują tam
się regulacje dotyczące funkcjonowania kościołów i związków wyznaniowych
oraz ich relacji z państwem42. Mówi on „Kościoły i inne związki wyznaniowe są
równouprawnione. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują
bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym. Stosunki
między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności
każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i
dobra wspólnego. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim określają umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską i ustawy. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi określają ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów z ich właściwymi przedstawicielami 43. Każdy z ustępów tego przepisu stanowi tzw. Zasadę i razem tworzą one zasady relacji instytucjonalnych44. I wymieniamy tutaj zasady: zasadę równouprawnienia Kościoła i
innych związków wyznaniowych ( ustęp 1), zasadę bezstronności władz publicznych wobec przekonań religijnych. ( ustęp 2), zasady autonomii i niezależności Kościoła i państwa, każdego w swoim zakresie, oraz współdziałania między nimi dla dobra wspólnego ( ustęp 3) i zasady dotyczące formy regulacji stosunków państwo – Kościół ( ustęp 4). Zasady te mają za zadanie określić stosunek państwa do przekonań światopoglądowych czy filozoficznych, zapewnić
związkom wyznaniowym możliwość działania. Kwestię stosunków między Polską a konkretnym związkami regulują umowy zawarte między Rada ministrów a
tymi związkami. Stosunek ze Stolicą Apostolską reguluje Konkordat45.
Drugim artykułem jest artykuł 53, który zapewnia każdemu wolność sumienia i religii. Ten sam artykuł wylicza także niektóre ze sposobów dotyczących
realizacji tej wolności i są to: wolność wyznawania lub przyjmowania religii
według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi,
41
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publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę,
uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb
ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie
się znajdują46. W Konstytucji znajduję się też szereg przepisów pośrednio gwarantujących prawo wolności sumienia i wyznania. Wskazać należy tutaj art. 32,
który zawiera w sobie zasadę równości wobec prawa i zakazuje jakiejkolwiek
dyskryminacji. Szczególne znaczenie tej wolności zostało podkreślone w artykule 233 gdzie prawodawca umieścił te prawo wśród innych gwarancji nie podlegających zawieszeniu w razie wprowadzenia jakiegokolwiek stanu nadzwyczajnego. Artykuł 48 zapewnie rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z
własnymi przekonaniami lub religią. Możliwość do występowania kościołów lub
związków wyznaniowych do Trybunału konstytucyjnego zapewnia art. 191
Konstytucji. Artykuły 57 i 58 zapewniają wolność organizowania zgromadzeń
oraz wolność zrzeszania się.
2.2 Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
Dnia 17 maja 1989 r. Polska uchwaliła ustawę „ O gwarancjach wolności
sumienia i wyznania”. Do twórców tej ustawy należeli najznamienitsi znawcy
prawa wyznaniowego m. in. prof. Michał Pietrzak, Grzegorz Rydlewski czy
Aleksander Merker. Już w momencie jej uchwalenia uznana w Europie została
za jedną z najnowocześniejszych uregulowań z zakresu wolności sumienia. Co
ważniejsze uwzględniała ona międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka47. Ustawa ta stanowiła przełom w polityce wyznaniowej Polski Ludowej,
ustanawiała równouprawnienie obywateli bez względy na wyznanie(art. 1 ust.
3), stwierdziła, iż państwo polskie ma charakter świecki a także jest neutralne w
sprawach wierzeń i przekonań (art. 10 ust. 1), negowała jakiekolwiek zwierzchnictwo państwa nad związkami wyznaniowymi (art. 11), a także co najważniejsze otworzyła drogę do rejestracji związków wyznaniowych - dzięki temu wyznaniowe związki mogły uzyskać osobowość prawną(art. 30-38)48.
2.3 Kodeks Karny
Polski kodeks karny z 1997 w swoim rozdziale XXIV reguluje kary za przestępstwa popełnione z dyskryminacją człowieka w jego prawach ze względu na
przynależność do danego związku wyznaniowego czy kościoła czy nawet pozo-
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stawania osobą bez światopoglądu religijnego- zakres ten reguluje art. 194 KK49.
Art. 195 KK który mówi „1. Kto złośliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.§ 2. Tej samej karze podlega, kto złośliwie przeszkadza pogrzebowi, uroczystościom lub obrzędom żałobnym. Artykuł ten ma
za zadnie piętnować zachowania uderzające w osoby utrudniające przeprowadzanie obrzędów czy uroczystości religijnych. W wielu komentarzach zwracana
jest uwaga na słowo „ przeszkadzać” – znaczy to nie tylko zakłócać powagę aktu
ale również utrudnianie lub uniemożliwianie przeprowadzenia go 50. Ponadto
zachowanie takie musi być złośliwe – czyli mające na celu przeszkodzić i nie
przypadkowe.
Lech Gardocki wskazuje iż „ złośliwe” znaczy tyle co „ z chęci dokuczenia
innym osobom”51 Jest to bardzo ważne ponieważ przeszkadzanie może wynikać
nie z chęci dokuczenia ale np. z nieznania dogmatów danej wiary52. Następnym
zagadnieniem budzącym wątpliwości jest pojęcie” publiczne” – nie chodzi tu
tylko o akty wypełniane np. na placu ale także w kościołach czy budynkach
związków wyznaniowych – jednak musi to być publiczne tzn. otwarte dla większości osób zainteresowanych. W paragrafie 2 tego artykułu mowa jest o pogrzebach – tutaj pierwiastek postaci publicznego aktu nie musi występować. W
przepisie 195 KK przestępstwo ma charakter powszechny – sprawca musi działać umyślnie z zamiarem bezpośrednim53. Art. 196 mówi o przestępstwie znieważenia publicznego przedmiotu lub miejsca czci lub kultu. Znieważenie może
przyjąć różną formę- słowną lub poprzez czynienie.
2.4 Kodeks cywilny
Na gruncie kodeksu cywilnego ochronę prawa do wolności sumienia możemy zauważyć w artykule 23 i 24 tego kodeksu . Przepisy te chronią dobra osobiste do których zaliczono właśnie ochronę sumienia. Według Kodeksu cywilnego
w razie naruszenia tego dobra można domagać się zaniechania naruszeń 54.
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Zakończenie
Prawo do wolności sumienia i wyznania jest to jedno z podstawowych praw
każdego człowieka – jego doniosłość jest bardzo szeroko omawiana w wielu
dokumentach o randze międzynarodowej jak i krajowej. Określenie prawnych
granic wolności tego prawa jest bardzo ważne dla prawidłowego funkcjonowania państwa kierującego się zasadami demokracji jak i dla społeczeństwa obywatelskiego55. Zagwarantowanie tego prawa było istotne z punktu widzenia prawa
międzynarodowego. Przedmiotem ochrony tego prawa jest każda uzewnętrzniona forma wyrażania wolności sumienia i wyznania 56. Wolność sumienia i wyznania jest nie tylko ważnym prawem i wielkim osiągnięciem cywilizowanych
społeczeństw współczesnej ludzkości, ale także cenną normą moralną i zarazem
szlachetną ideą humanistyczną57. Zadaniem państwa i wszystkich obywateli
powinno być możliwie najszersze upowszechnienie i wprowadzenie w życie tej
wielkiej zasady oraz uczynienie z niej istotnego regulatora zachowań ludzkich58.
Streszczenie
Wolność sumienia i wyznania to jedno podstawowych praw zagwarantowane
zarówno przez prawodawstwo polskie jak i międzynarodowe. Prawo to jak i inne
podstawowe prawa wywodzi się z przyrodzonej i niezbywalnej godności ludzkiej.
Przez to wolność ta uzyskuje także charakter niezbywalnej. Zagwarantowanie tego
prawa jest jednym z podstawowych obowiązków każdego demokratycznego państwa. Wolność sumienia i wyznania polega głównie na możliwości swobodnego
kształtowanie wyboru bądź też zmiany poglądów i przekonań w sprawach światopoglądu a także uzewnętrzniania i manifestowania swych poglądów i przekonań w
sprawach religijnych – można tutaj zaliczyć wyznawanie religii bądź jej całkowite
odrzucenie, naukę dzieci według własnego przekonania czy też postępowanie według przyjętej przez siebie filozofii – państwo nie ma prawa ponadto ingerować w te
wybory. Uwzględnienie tego prawa w porządkach światowych i krajowych podkreśla jego ponadczasowy i ważny charakter.
Summary
Freedom of conscience and religion - regulations
Freedom of conscience and religion is one of the fundamental rights
guaranteed by the Polish and international legislation . This law and other
fundamental rights derived from the inherent and inalienable dignity of the
human person and because of this freedom is obtained the nature of the
inalienable. Guaranteeing this right is one of the primary responsibilities of any
55
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democratic state. Freedom of conscience and religion relies mainly on the
possibility of free choice shaping or changing attitudes, and beliefs in matters of
belief and to manifest and manifest their views and beliefs in religious matters you can include here adoption religion of its total rejection , teaching children
according to their own beliefs or walk according to the adopted philosophy - the
state has no right to interfere in addition to these choices . The inclusion of this
right in the world and domestic orders highlights its timeless and important
character.
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Marlena Szarlak (UWM)
Wolność słowa w prawie polskim
1. Jak rozumieć wolność słowa?
Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyrażania swoich myśli. Możliwość posiadania poglądów dotyczy wszelkich aspektów życia ludzkiego. Pochodnymi tej wolności są wolność słowa, wolność wypowiedzi oraz związana z
tym wolność prasy.
Wolność słowa jako pojęcie stanowi pewnego rodzaju skrót myślowy. Zawiera w sobie znaczenie sensu stricto, jak i określenie innych wolności związanych z zewnętrznymi przejawami aktywności ludzkiej. Rozumieć należy przez to
przede wszystkim uzewnętrznianie własnych myśli, poprzez m.in. wyrażanie
własnych opinii, podczas procesu komunikowania się. Często określenie wolność
słowa bywa zastępowane przez wolność przepływu informacji, wolność wypowiedzi czy wolność komunikowania się. Jako zasadę ogólną należałoby przyjąć,
że chodzi o swobodę społecznych interakcji w zakresie przekazywania myśli i
uczuć. Ten swobodny przepływ informacji, wolność jej pozyskiwania, poszukiwania przekazywania, swoboda wyrażania opinii oraz jawność życia publicznego
– stanowią podstawę demokratycznego państwa prawa1.
Za każdym razem należy ocenić jaką treść, sens oraz zakres przedmiotowy
przybiera wolność słowa w sytuacji skonfrontowania jej z innymi wartościami
czy dobrami. Pierwszym są prawa i wolności, które każda jednostka może według własnego uznania wartościować, ustalać ich hierarchię, określać jako fundamentalne bądź priorytetowe. W drugim przypadku odnieść należy się do praw i
wolności innych osób. Nie może dojść do sytuacji, kiedy to wskutek naszego
zachowania naruszone lub ograniczone zostają wolności innej osoby. Należy
pamiętać o ogólnej zasadzie mówiącej o tym, że wolność jednej osoby kończy
się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiej osoby2.
Wolność słowa można rozpatrywać biorąc pod uwagę jej trzy wymiary: humanistyczny, demokratyczny oraz praworządności. Po pierwsze stanowi podstawową wartość umożliwiająca człowiekowi samorealizację. W ujęciu demokratycznym gwarantuje ona możliwość odpowiedniego funkcjonowania życia publicznego, państwa i jego instytucji. W każdym państwie prawa należy zagwarantować obywatelom korzystanie z tej wolności, jak również określić jej granice3. Z wolności słowa korzystają wszyscy obywatele, w szczególności zaś dotyczy to środowiska dziennikarskiego. Zawód ten obejmuje dwa aspekty: przed1
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miotowy (jako system czynności zawodowych, np. zbieranie informacji, pisanie,
opracowywanie materiałów prasowych), a także podmiotowy (określenie zawodu
wykonywanego w celu uzyskania środków utrzymania)4. Zgodnie z treścią wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 2006 r. „swoboda wypowiedzi
jest jednym z fundamentów społeczeństwa demokratycznego, warunkiem jego
rozwoju i samorealizacji jednostek . Swoboda ta nie może ograniczać się do informacji i poglądów, które są odbierane przychylnie albo postrzegane jako nieszkodliwe lub obojętne. Rolą dziennikarzy jest rozpowszechnianie informacji i
idei dotyczących spraw będących przedmiotem publicznego zainteresowania i
mających publiczne znaczenie. Pozostaje to w ścisłym związku z prawem opinii
publicznej do otrzymywania informacji” 5.
2. Kształtowanie się idei ochrony wolności słowa w prawie konstytucyjnym
Wolność wypowiedzi została podniesiona do rangi konstytucyjnej w drugiej
połowie XVIII w. Pierwszym z przykładów jest art. XI Deklaracji Praw człowieka i Obywatela uchwalony 26 sierpnia 1789r. określany jako integralny element
Konstytucji V Republiki Francuskiej. Zgodnie z nim „swoboda przekazywania
myśli i poglądów jest jednym z najcenniejszych praw człowieka. Każdy obywatel ma zatem wolność słowa, pisma i druku, odpowiadając za jej nadużycie tylko
w wypadkach określonych przez ustawę”. Także I Poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki z 15grudnia 1791r. stanowi, że Kongres nie może
uchwalać ustaw, które ograniczać mogą wolność słowa lub prasy. Należy zwrócić uwagę na zakres ograniczeń wolności wypowiedzi, który nie jest jednakowy
we wszystkich krajach. W zależności od realiów konstytucyjnych kształtuje się
ona różnie w poszczególnych krajach. Po I wojnie światowej wolność słowa i
prasy oraz zakaz cenzury prasowej stały się trwałymi składnikami katalogu stanowiącego fundamentalną część standardów państwa demokratycznego. W konstytucjach treść normatywna wolności wypowiedzi, jak i katalog ograniczeń
uległ wyraźnemu rozbudowaniu. Po II wojnie światowej wolność ta została inkorporowana do dokumentów międzynarodowych o charakterze powszechnym i
regionalnym, co miało znaczący wpływ na jej rozpowszechnienie, a także
uszczegółowienie jej treści. Dokumenty międzynarodowe ukierunkowały treść
normatywną swobody słowa w konstytucjach pisanych, zwłaszcza tych, które
weszły w życie stosunkowo późno, już w okresie utrwalonego katalogu wolności
i praw jednostki w państwie demokratycznym6.
Wolność słowa w wymiarze uniwersalnym określają: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka oraz Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych powstałe w ramach działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych
4
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(ONZ). Wolność wypowiedzi obejmuje „swobodę poszukiwania, otrzymywania i
rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkiego rodzaju, bez względu na
granice, słowem, pismem lub drukiem w postaci dzieła sztuki, bądź w jakikolwiek inny sposób według własnego wyboru”7. Swoboda ta pociąga za sobą określone obowiązki i może podlegać pewnym ograniczeniom, określonych poprzez
ustawę. Ma to na celu poszanowanie praw i dobrego imienia innych, ochrony
bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego czy też zdrowia lub
moralności publicznej. Stanowi to wskazówkę do ukształtowania wolności słowa
w konstytucjach. Pamiętać należy, że państwa mogą określić szerszy zakres tej
swobody, nigdy jednak nie mogą zejść poniżej tego ogólnego zakresu8.
1. Wolność słowa i regulacje jej dotyczące
1.1. Wolność słowa we wcześniejszych Konstytucjach Rzeczpospolitej
Polskiej
Wolność słowa była regulowana także we wcześniejszych konstytucjach RP.
Do konstytucjonalizacji wolności wypowiedzi doszło w ustawie zasadniczej z
dnia 17 marca 1921 r. tzw. konstytucji marcowej. Artykuł 104 stanowił, że:
„każdy obywatel ma prawo swobodnego wyrażania swoich myśli przekonań, o
ile przez to nie narusza przepisów prawa, zaś artykuł 105 odnosił się do wolności
prasy: „poręcza się wolność prasy. Nie może być wprowadzona cenzura ani system koncesyjny na wydawanie druków. Nie może być odjęty dziennikom i drukom krajowym debit pocztowy, ani ograniczone ich rozpowszechnianie na obszarze Rzeczypospolitej”. Także następne konstytucje regulowały tą swobodę. W
konstytucji kwietniowej z 23 kwietnia 1935 r. Artykuł 5 ust.2 określał, że: „Państwo zapewnia obywatelom możność rozwoju ich wartości osobistych oraz wolności sumienia, słowa i zrzeszeń”. W artykule 71 konstytucji lipcowe z 22 lipca
1952 r. tj. Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odnajdujemy, że:
„Polska Rzeczpospolita Ludowa zapewnia obywatelom wolność słowa, druku,
zgromadzeń i wieców, pochodów i manifestacji. Urzeczywistnieniu tej wolności
służy oddanie do użytku ludu pracującego i jego organizacji drukarni, zasobów
papieru, gmachów publicznych i sal, środków łączności, radia oraz innych niezbędnych środków materialnych.” Wiadomym jest, że ciężko określić i ocenić
czy i w jakim stopniu dane regulacje prawne były stosowane w praktyce.
1.2. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.
W obowiązującej Konstytucji Rzeczpospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997r.
(dalej Konstytucja RP) wolność słowa, a właściwie wolność wypowiedzi jest szeroko uregulowana. Regulację tych kwestii odnajdujemy w art. 14 (dotyczący wolności
prasy i innych środków społecznego przekazu), art. 54 (odnoszący się do wolności
wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji) oraz art.
213 (stanowiący o wolności słowa w radiofonii i telewizji).
7
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Wolność środków społecznego przekazu wynika z art. 14 Konstytucji RP i
występuje ona łącznie z wolnością prasy. Wartość ta traktowana jest przez doktrynę jako fundament demokracji, należy ją jednak rozpatrywać w związku z art.
54 i 61 Konstytucji RP. Wolność ta odnosi się do mediów elektronicznych (wytwórni nagrań elektronicznych, stacji radiowych i telewizyjnych, Internetu), ale
dotyczy także innych wydawców, jak chociażby publikacji książkowych. Działalność z tym związaną mogą prowadzić osoby fizyczne i osoby prawne, zarówno podmioty krajowe, jak i zagraniczne, bez względu czy posiadają kapitał prywatny czy publiczny. W przypadku innych środków społecznego przekazu dopuszczalne jest ich koncesjonowanie ale wyłącznie w odniesieniu do stacji
nadawczych radiowych i telewizyjnych. Wymóg ten wynika głównie ze względów technicznych9.
Kolejnym z artykułów Konstytucji odnoszących się do wolności słowa jest
art. 213 ust.1 stanowiący, że „Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży
slowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji”.
Działanie KRRiT reguluje ustawa o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 r.
zawiera ona bardziej restrykcyjne ograniczenia swobody wypowiedzi niż prawo
prasowe. Sfera działań KRRiT obejmuje radiofonię i telewizję publiczną, niepubliczna oraz społeczną. Krajowa Rada oprócz uprawnień dotyczących ochrony
prawa wykonuje także zadania organu administracji, np. prowadzi postępowanie
koncesyjne10. W świetle art. 18 tejże ustawy audycje i inne przekazy nie mogą
propagowac działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i
poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym, w szczególności nie
mogą zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość
oraz powinny szanować przekonania religijne odbiorców, a ponadto nie mogą
sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu lub bezpieczeństwu oraz zachowaniom zagrażającym środowisku naturalnemu. Ograniczenia dotyczą także
wypowiedzi reklamowej, a dokładnie wymienia je art. 16b w/w ustawy i są nimi
np. zakaz reklam wyrobów tytoniowych, usług medycznych itd. W myśl Konstytucji RP instytucja ta ma być filarem wolności środków masowego przekazu,
gwarantując przy tym wolność ekspresji i dostęp obywateli do informacji.
Artykuł 54 Konstytucji RP gwarantuje nie samą wolność posiadania poglądów, lecz swobodę ich wyrażania , tj. uzewnętrzniania w sposób widoczny dla
innych, w procesie komunikacji interpersonalnej11. Wolność gwarantowana przez
ten artykuł ma dwa aspekty: po pierwsze stwarza każdemu możliwość przekazywania pochodzących od niego wiadomości i idei innym osobom, a po drugie –
zapewnia odbiorcy informacji prawo swobodnego wyboru ich źródła i zapewnia
9
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ich kształtowanie w drodze procesu społecznego, chronionego przed ograniczeniami jego pluralizmu ze względów politycznych, kulturalnych itp.12
Wolność wyrażania swoich poglądów podmiotowo odnosi się przede
wszystkim do osób fizycznych, ponieważ w zasadzie tylko ta grupa może posiadać własne poglądy. Należy jednak podkreślić, że różnego rodzaje organizacje
społeczeństwa także wyrażają pewne zbiorowe poglądy, które przypisuje się ich
członkom.
Regulacja art. 54 nie określa jakie poglądy podlegają ochronie. Można rozpatrywać to w dwojaki sposób. W pierwszym uważa się, że konstytucyjne gwarancje ograniczają się do wypowiedzi politycznej i dotyczącej ważnych kwestii publicznych. Drugi zaś pogląd obejmuje wszystkie rodzaje wypowiedzi, wyrażające
informacje, opinie dotyczące różnych przejawów życia społecznego. Umożliwienie każdemu obywatelowi wolności wyrażania swoich opinii, poglądów stanowi
nie tylko fundament społeczeństwa demokratycznego ale pozwala także w prowadzeniu dyskusji społecznych dotyczących podstawowych instytucji i wartości.
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 20 lutego 2007r. przedstawił następujące
stanowisko: „Nie ulega wątpliwości, że wolność wyrażania swoich poglądów ma
zasadnicze znaczenie w sferze życia publicznego, zwłaszcza politycznego, i wiąże się ściśle z innymi wolnościami konstytucyjnymi wyrażającymi łącznie wolność działania jednostki w życiu publicznym (wolność tworzenia i działania
związków zawodowych, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich; wolność tworzenia i działania partii politycznych; wolność zrzeszania się; wolność; wolność
organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich; wolność wyznawania i uzewnętrzniania publicznego swojej religii”.
Dodatkowo art. 54 ust.2 zakazuje w sposób kategoryczny wprowadzania
cenzury prewencyjnej wszelkich środków masowego przekazu. Cenzurę należy
rozumieć szeroko, jako wszelkie wstępne opiniowanie i kwalifikowanie do publikacji materiałów prasowych – znów w szerokim znaczeniu – przez organ działający z upoważnienia państwa lub innego autorytetu publicznego, niezależnie od
tego, czy to jest organ wyspecjalizowanym w takim rodzaju działalności, czy też
prowadzi ją ubocznie, obok wypełniania innych funkcji przecinek, w celu zapobieżenia rozpowszechnianiu pewnych informacji i idei. Wyraz „cenzura” w
brzmieniu cytowanego przepisu Konstytucji RP ma bowiem znaczenie przedmiotowe, odnosi się do pewnego rodzaju czynności, a nie wykonującego je podmiotu13. Nie ulega wątpliwości, że cenzura pod każdą postacią stanowi bardzo poważne zagrożenie dla swobody wypowiedzi i wolności prasy.
Konstytucja RP zawiera podstawowe zasady związane z ochroną wolności
słowa, a dokładniej wolności wypowiedzi. Nie ma to jednak charakteru bezwzględnego, istnieją pewne ograniczenia.

12
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3. Ograniczeni wolności wypowiedzi w Konstytucji RP
Artykuł 31 ust. 3 Konstytucji RP określa przesłanki zastosowania ograniczeń
w korzystaniu z wolności wypowiedzi. Są nimi: ustawowa forma tego ograniczenia, związek ograniczenia z realizacja wartości ,tj.: bezpieczeństwo państwa,
porządek publiczny, ochrona środowiska, zdrowia i moralności publicznej oraz
wolności i praw innych osób, a także zakaz naruszania istoty wolności wypowiedzi. Przesłanka ustawowej formy zastosowanego ograniczenia ma charakter formalny pozostałe zaś charakter materialny. By zastosować ograniczenie należy
zastanowić się, czy zostanie zrealizowana jedna z enumeratywnie wymienionych
wartości. Za przykłady ograniczeń wolności wypowiedzi ze względu na przesłankę bezpieczeństwa państwa mogą posłużyć regulacje kodeksu karnego, np.:
przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne, przestępstwa przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej oraz przestępstwa przeciwko
obronności. Biorąc pod uwagę kolejną przesłankę - porządku publicznego – za
przykłady mogą służyć przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu,
przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwa przeciwko
działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego i przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu. Kolejna z przesłanek dotyczy ochrony
środowiska. Wymaga ona szczególnego nasilenia działań w celu jej ochrony
poprzez wypowiedź reklamową. Legitymowane na gruncie tej przesłanki mogłyby być ograniczenia takich wypowiedzi, których celem lub skutkiem byłoby zagrożenie bezpieczeństwa ekologicznego Polski lub pogorszenie stanu środowiska14. Gdy chodzi o przesłankę zdrowia publicznego można ją rozpatrywać
dwóch aspektach. W pierwszym z nich odnieść należy się do obowiązków władzy publicznej, tj. zwalczanie chorób zakaźnych, pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych, opieka medyczna. Na gruncie tej przesłanki ograniczyć należy takie
wypowiedzi, poprzez które nawołuje się do odwołania np. zastosowanej kwarantanny, czy uniemożliwianie działań władzy publicznej zastosowanych w ramach
reakcji na sytuację nadzwyczajną. W drugiej sytuacji mamy do czynienia z ograniczeniem swobody działalności gospodarczej, czy też reklamy. Przykładów
czynów, którym należy zapobiegać pojawia się przy tej okazji bardzo wiele i są
nimi, np. zakaz reklamy leków wydawanych na receptę, ograniczenie swobody
reklamy alkoholu i papierosów, ograniczenie kręgu osób, które mogą legalnie
udzielać informacji o lekach i wiele innych. Przesłanka moralności publicznej
swoim zakresem całe społeczeństwo. Przy tej okazji należy ograniczyć wypowiedzi, które przynoszą szkody społeczne i odnoszą negatywne skutki dla ogółu.
Tu przywołać można po raz kolejny przestępstwa z Kodeksu Karnego, np. publiczne pochwalanie lub propagowanie zachowań o charakterze pedofilskim,
publiczne prezentowanie treści pornograficznych osobom, które sobie tego nie
życzą czy też nakłanianie do prostytucji. Ostatnia z przesłanek dotyczy ochrony
14
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praw i wolności innych osób. W wypadku konfliktu kilku wartości, wyważając
rozwiązanie proporcjonalne nie można badać dopuszczalności ograniczenia z
punktu widzenia tylko jednego z kolidujących praw.15 Konieczna jest ocena dopuszczalności ograniczenia z punktu widzenia kompromisu miedzy wszystkimi
konstytucyjnymi wolnościami pozostającymi w konflikcie. Konstytucja RP poprzez konstrukcję proporcjonalności, dopuszcza jedynie redukcję zakresu chronionego prawa16. Oczywiście biorąc pod uwagę którąkolwiek z przesłanek należy
pamiętać, że musi zostać zachowany związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy
popełnionym przestępstwem, a wyrażeniem swego poglądu albo pozyskaniem
lub rozpowszechnianiu konkretnych informacji, także za pośrednictwem środków
masowego przekazu. Związek ustawowego ograniczenia wolności wypowiedzi z
ochroną którejś z wymienionych wartości jest koniecznym warunkiem uznania
dopuszczalności jego ograniczenia.
4. Wolność słowa podczas stanów nadzwyczajnych
Rozdział XI Konstytucji RP z 1997 r. reguluje wprowadzenie stanów nadzwyczajnych. Zgodnie z artykułem 228 ust.1 „w sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeśli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan
klęski żywiołowej”. Zgodnie z art. 233 ust.1 w czasie stanu wojennego i wyjątkowego ograniczeniom idącym dalej niż stanowi Konstytucja nie podlegają jedynie: godność człowieka, prawo do obywatelstwa i związane z nim prawo do
opieki konsularnej zagranicą, prawo do życia, prawo dotyczące humanitarnego
traktowania, konstytucyjne zasady podnoszenia odpowiedzialności karnej, dostęp
do sądu, dobra osobiste, wolność sumienia i religii, prawo do składania petycji
oraz ochrona praw dziecka. Niedopuszczalne jest ograniczenie praw i wolności
człowieka i obywatela wyłącznie z powodu rasy, płci, języka, wyznania lub jego
braku, pochodzenia społecznego, urodzenia oraz majątku. Inaczej sytuacja wygląda w stanie klęski żywiołowej gdzie mogą być ograniczone tylko: wolność
działalności gospodarczej, wolność osobista, nienaruszalność mieszkania, wolność poruszania się i pobytu na terytorium RP, prawo do strajku, prawo własności, wolność pracy, prawo do bezpiecznych, higienicznych warunków pracy oraz
prawo do wypoczynku. Wolność słowa należy do tej grupy wolności, którą ustawodawca ogranicza w wypadku wystąpienia stanu wojennego lub wyjątkowego.
Ograniczenia wolności wypowiedzi może polegać na wprowadzeniu cenzury
prewencyjnej środków społecznego przekazu, która obejmuje także materiały
prasowe oraz emisji sygnałów uniemożliwiających nadawanie lub odbiór przekazów radiowych, telewizyjnych lub dokonywanych poprzez urządzenia i sieci
telekomunikacyjne, których treść może zwiększać zagrożenie bezpieczeństwa i
obronności państwa. Zatrzymane w ten sposób publikacje przesyłki doręcza się
15
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adresatom po zniesieniu stanu nadzwyczajnego, chyba, że ich treść lub zawartość
pochodzi z przestępstwa albo została objęta zakazem posiadania. Funkcje organów cenzury i kontroli pełnią właściwi wojewodowie, którzy mogą nadawać
organom administracji publicznej, działających na obszarze województwa, wykonywanie czynności technicznych niezbędnych do prowadzenia cenzury. W
ustawie o stanie klęski żywiołowej nie odnajdujemy ograniczeń wolności wypowiedzi. Ograniczenia praw człowieka mogą być wprowadzone rozporządzeniem
Prezydenta RP o wprowadzeniu stanu wojennego, o wprowadzeniu stanu wyjątkowego lub o przedłużeniu stanu wyjątkowego. Powinny być one proporcjonalne
do zagrożeń stanowiących przyczynę wprowadzenia w/w stanów nadzwyczajnych, a także umożliwić skuteczne przywrócenie normalnego funkcjonowania
państwa.17
Podsumowanie
Wolność słowa stanowi jedną z ważniejszych wolności przysługującym każdemu człowiekowi. Konstytucja Rzeczpospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997
roku gwarantuje każdemu obywatelowi wolność wypowiedzi. Każdy z nas ma
prawo wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania uzyskanych informacji. Polska jako demokratyczne państwo prawa do rangi zasady
konstytucyjnej podniósł wolność prasy i innych środków masowego przekazu.
Wolność ta nie jest jednak wolnością absolutną, dlatego też w porządkach prawnych państw ulega ona pewnym ograniczeniom. W polskim porządku prawnym
ograniczenia te zawarte są w art. 33 ust. 3 Konstytucji RP i jedynie w drodze
ustawy mogą być one wprowadzone. Przesłanki bezpieczeństwa i porządku publicznego, zdrowia publicznego, moralności publicznej jak również ochrony
środowiska należy brać pod uwagę wprowadzając takie ograniczenia. Podkreślić
należy, że przy ich ustalaniu należy odnieść się do ogólnej zasady proporcjonalności pomiędzy wprowadzanymi ograniczeniami a celem, dla którego chce się je
wprowadzić. Polski system prawny i jego regulacje dotyczące wolności wypowiedzi „nie kończą się” na gruncie ustawy zasadniczej. Wiele ustaw szczególnych odnosi się do tej kwestii, np. ustawa z dnia 26 stycznia 1984r. Prawo prasowe, czy też sam Kodeks Karny z 6 stycznia 1997r. przewidujący sankcje karne
za naruszenie wolności słowa. Wolność wypowiedzi uważana jest za najważniejszą z wolności obywatelskich, dlatego tak ważne jest stosowne uregulowanie jej
w aktach normatywnych państw.
Streszczenie:
Wolność słowa stanowi jedną z ważniejszych wolności przysługującym każdemu człowiekowi. Konstytucja Rzeczpospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997
roku gwarantuje każdemu obywatelowi wolność wypowiedzi. Każdy z nas ma
17
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prawo wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania uzyskanych informacji. Umiejscowienie tej wolności w Konstytucji RP wskazuje, że
jest to wolność, którą należy chronić w sposób szczególny. Wolność ta nie jest
jednak wolnością absolutną, dlatego też w niektórych sytuacjach ulega ona pewnym ograniczeniom. Wolność wypowiedzi uważana jest za najważniejszą z wolności obywatelskich, dlatego tak ważne jest stosowne uregulowanie jej w aktach
normatywnych państw. Poza prawem krajowym jest chroniona poprzez umowy
międzynarodowe oraz w ramach regulacji europejskich.
Summary
Freedom of speech in the Polish law
Freedom of expression constitutes one of the most important freedoms enjoyed by every human being. Polish Constitution of the Republic dated 2 April
1997, guarantees every citizen the freedom of expression. Each of us has the
right to express their opinions and to receive and impart information obtained.
The location of this freedom in the Constitution indicates that it is a freedom that
must be protected in a special way. This freedom is not absolute freedom because, in some situations it is certain limitations. Freedom of expression is considered to be the most important of civil liberties, so it's important to regulate it in
the appropriate normative acts countries. In addition to national law is protected
by international agreements, and in the framework of European regulations.
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Maja Mroczek (UŁ)
Naruszenie dóbr osobistych osób publicznych w kontekście wolności mediów
Wstęp
W obecnych czasach nastąpił szybki rozwój szeroko rozumianych mediów
m.in. w postaci prasy, telewizji czy Internetu. Praktycznie wszyscy obywatele
naszego kraju mają nieustanny dostęp do informacji przekazywanych przez media. Ponadto sami chętnie z nich korzystają, aby na bieżąco śledzić wydarzenia w
kraju jak i za granicą. Dodatkowo coraz większym zainteresowaniem cieszy się
wizerunek osób publicznych, który jest prezentowany przez wolne media. Odbiorcy chcą znać fakty z życia nie tylko zawodowego czy jedynie publicznego
pewnych osób, ale także chcieliby posiąść wiedzę na temat ich życia prywatnego
dla stworzenia całościowej opinii o danej osobie. W tym przypadku dotykamy
bardzo cienkiej granicy pomiędzy wolnością mediów a ochroną dóbr osobistych
osób publicznych. Należy pamiętać, że Konstytucja RP gwarantuje każdemu
obywatelowi prawo do życia prywatnego i jego należytej ochrony. Dodatkowo
art. 14 Konstytucji gwarantuje wolność prasy i innych środków społecznego
przekazu. Z kolei art. 54 ust. 1 ustawy zasadniczej zapewnia wolność wyrażania
swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Wolność
prasy w tym kontekście jest jedną z zasad ustrojowych i ma na celu podkreślenie
niezależności mediów w szczególności od władzy publicznej. Środki społecznego przekazu mają za zadanie zapewnić swobodną dyskusję polityczną, a także
wolność w przekazywaniu informacji i wymianie poglądów1. Doktryna prawnicza określa wolność mediów jako wolność wypowiedzi i wyrażania własnych
poglądów oraz możliwość pozyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej wyrażonej w art. 61 Konstytucji2.
Ponadto realizacja wolności prasy jest możliwa jedynie poprzez realne zapewnienie wolności myśli, słowa, publikacji. Powyższe wolności wiążą się nieodłącznie ze sobą i tylko ich wspólne funkcjonowanie może urzeczywistnić wolność mediów. Uzasadnieniem dla tak szczególnej pozycji dla wolności prasy i
środków masowego przekazu jako zasady ustrojowej jest wyraźny związek tej
wolności z zasadą demokratycznego państwa prawnego. Jednakże wolność mediów nie traci charakteru prawa podmiotowego, ponieważ jest elementem wolności wypowiedzi wskazanej w katalogu praw i wolności. Zawarta w art. 54 Konstytucji wolność wypowiedzi ma charakter szerszy niż wolność prasy3. Może być
ona realizowana w formie np. ustnej, pisemnej, obrazu, dźwięku czy też filmu.
1

P. Sarnecki, Regulacja problematyki środków społecznego przekazu w Konstytucji
RP, w: Prawo mediów, J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, Warszawa 2008, s. 16-18.
2
P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 roku, Warszawa 2008, s. 45.
3
Ibidem, s.131.
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Prasa jest w efekcie tylko jedną z form wypowiedzi 4. J. Sobczak uznaje, iż „wolność prasy jest pochodną myśli , z której wynika wolność przekonań”5. Ponadto
art. 10 ust.1 Europejskiej Karty Praw Człowieka zapewnia wolność wyrażania
opinii w postaci wolności posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władzy publicznej. Należy pamiętać, że
wolność środków społecznego przekazu nie ma charakteru nieograniczonego.
Granicą dla tej wolności jest ochrona dóbr osobistych obywateli, która stanowi
jedną z podstawowych zasad funkcjonujących w demokratycznym państwie
prawnym.
1. Pojęcie dóbr osobistych
Katalog dóbr osobistych można odnaleźć w art. 23 k.c. Jest to wyliczenie
przykładowe , które obejmuje zdrowie, wolność, cześć , swobodę sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnicę korespondencji, nietykalność
mieszkania, twórczość naukową, artystyczną, wynalazczą i racjonalizatorską.
Otwarty katalog dóbr osobistych pozwala na objęcie tym pojęciem także innych
wartości, których ustawodawca nie jest w stanie dokładnie przewidzieć. Doktryna i orzecznictwo nieustannie wymieniają nowe sytuacje, które wymagają ochrony prawnej ze względu na poszanowanie dóbr osobistych6. Wyjaśnienie dóbr
osobistych może być dokonane ze względu na trzy spojrzenia: subiektywne,
obiektywne oraz mieszane. Podejście subiektywne zakłada, iż dobra osobiste to
indywidualne wartości rzeczywistości uczuć oraz psychiki określonej osoby.
Stwierdzenie naruszenia tych dóbr następuje w oparciu o osobistą ocenę danego
człowieka7. Z kolei podejście obiektywne opiera się na założeniu, iż reakcja społeczeństwa ma decydujący wpływ na ocenę naruszenia dobra osobistego. Indywidualne odczucia osoby, której dobro zostało naruszone ma w tym ujęciu charakter drugorzędny. Podejście obiektywne opiera się na powszechnie przyjętych
przez społeczeństwo wartościach. Ostatnie ze stanowisk zakłada, iż obiektywizacja ochrony dóbr osobistych może stanowić negatywne zjawisko, w którym nie
będzie brana pod uwagę specyficzna wrażliwość poszkodowanego. Z drugiej
strony, nie można opierać się jedynie na subiektywnych odczuciach takiej osoby,
które są częścią jej osobistych doświadczeń8. Moim zdaniem przy dokonywaniu
oceny naruszenia dobra osobistego należy brać pod uwagę głównie kryteria zobiektywizowane oparte na typowych odczuciach społeczeństwa, zachowaniach
rozsądnych i uczciwie myślących osób. Należy jednak każdy przypadek rozwa4

T. Górzyński, Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej, Kraków
1999, s. 156-158.
5
J. Sobczak, Polskie prawo prasowe, Poznań 1993, s. 39.
6
M. Pazdan, w: Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 1-44911 , t.1, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2005, s.103.
7
S. Grzybowski, Ochrona dóbr osobistych według przepisów ogólnych prawa cywilnego, Warszawa 1957, s.296-297.
8
J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo mediów, Warszawa 2013, s. 164.
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żyć w sposób indywidualny, uwzględniając okoliczności danej sprawy a także
zwyczaje środowiskowe ( np. wyrok SA w Krakowie z 13 grudnia 1991 r., I
ACr363/91)9. Próbę definicji dóbr osobistych dokonał Z. Radwański, który określił je jako „ uznane przez system prawny ( tj. wysoko cenione stany rzeczy),
obejmujące fizyczną i psychiczną integralność człowieka, jego indywidualność
oraz godność i pozycję w społeczeństwie, co stanowi przesłankę samorealizacji
osoby ludzkiej”. Ponadto próby dokonania definicji dóbr osobistych dokonał
także SN. Pierwszym istotnym orzeczeniem jest wyrok z 19 września 1968 r. , w
którym sąd określił dobra osobiste jako „wartości związane z wewnętrzną stroną
życia ludzi, niejednakowo wymierzalnie, podlegające ochronie cywilnej w razie
ich bezprawnego naruszenia lub zagrożenia”10.
Z kolei w wyroku z 10 czerwca 1977 r.SN określił je jako „ogół czynników mających na celu zapewnienie obywatelowi rozwoju jego osobowości, jego egzystencji
i zapewnienia mu prawa do korzystania z tych dóbr, które są dostępne na danym
etapie rozwoju społeczno-ekonomicznego społeczeństwa, a które sprzyjają zachowaniu cech odrębności i związania ze społeczeństwem, w którym żyje”11. Ponadto w
doktrynie funkcjonuje monistyczna i pluralistyczna koncepcja dóbr osobistych. Podejście monistyczne, które reprezentuje F. Zoll zakłada, że istnieje jedno ogólne
dobro podlegające ochronie prawnej. Natomiast według teorii pluralistycznej poszczególnych dóbr osobistych jest wiele, a każde z nich stanowi odrębną wartość. SN
opowiedział się w orzeczeniu z 9 maja 1958 r12. za koncepcją pluralistyczną, wskazując, iż prawo do czci zostało wymienione w przepisie jedynie przykładowo. Powyższe stwierdzenie sądu oznacza, że występuje wiele dóbr osobistych, które nie
zostały określone wprost przez ustawodawcę.
Reasumując, dobra osobiste podlegają ochronie prawnej oraz mają charakter
niemajątkowy. Wiąże się z tym fakt, iż nie są one wymierne w postaci pieniężnej
oraz nie można dokładnie określić doznanego uszczerbku w przypadku ich naruszenia. Są one skuteczne erga omnes i należą do praw podmiotowych bezwzględnych13. W efekcie nikt nie może naruszać tych praw, a nawet grozić ich
naruszeniem. Ponadto należą one do katalogu praw i wolności wymienionych w
Konstytucji RP, co nadaje im szczególną wagę oraz podkreśla konieczność ich
ochrony na gruncie innych gałęzi prawa .
2. Naruszenie dóbr osobistych przez media
Art. 24 paragraf 1 k.c. wskazuje, iż każdy czyje dobro osobiste jest zagrożone działaniem osoby trzeciej może żądać zaniechania tego działania, za wyjątkiem sytuacji gdy nie jest ono bezprawne. Ustawodawca polski oparł ochronę
dóbr osobistych na zasadzie domniemania bezprawności. Osoba pozwana o naru9

I ACr 363/91, LexPolonica nr 303002.
II CR 291/68.
11
II CR187/77.
12
IV CR 630/57.
13
A. Kopf, Prawo cywilne a prawo dóbr niematerialnych, ZNUJ PWiOWI 1975, z.5, s. 17.
10
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szenie dóbr osobistych w trakcie procesu będzie musiała udowodnić , że jej działanie nie było bezprawne, czyli istnieją okoliczności, które uchylają bezprawność
jej działań14. SN w wyroku z 19 października 1989 r15. wymienił okoliczności
wyłączające bezprawność „1) działanie w ramach porządku prawnego tj. działanie dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa,2) wykonywanie prawa podmiotowego, 3) zgoda pokrzywdzonego (ale z zastrzeżeniem uchylenia jej skuteczności w niektórych przypadkach) oraz 4) działanie w obronie uzasadnionego
interesu”. Domniemanie bezprawności dotyczy zachowania naruszającego normy
prawne lub zasady współżycia społecznego. Dla określenia naruszenia dóbr osobistych nie jest koniecznie wykazanie winy sprawcy ze względu na to, iż dobra
osobiste są wartością podlegającą ochronie bez względu na stopień winy i świadomość dokonującego naruszenia16.
Środki ochrony dóbr osobistych zostały wskazane w kodeksie cywilnym i mają
one charakter majątkowy oraz niemajątkowy. Art. 24 k.c. przewiduje następujące
mechanizmy prawne: roszczenie o zaniechanie działania, roszczenie o usunięcie
skutków naruszenia, roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne i zapłatę na określony
cel społeczny, roszczenie o odszkodowanie, powództwo ustalenie oraz inne roszczenia przewidziane prawem. Powyższe środki mogą być wnoszone przeciwko osobom
fizycznym jak i osobom prawnym. W prawie karnym funkcjonuje powództwo o
zniesławienie i znieważenie.
Reasumując w prawie polskim istnieją środki karnistyczne oraz cywilistyczne ochrony dóbr osobistych. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 30 października 2006 r17. wskazał, iż współistnienie tych dwóch przejawów ochrony jest wyrazem funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego, które zapewnia
swoim obywatelom swobodę w korzystaniu z zagwarantowanych praw oraz
możliwość ich ochrony na gruncie odpowiednich instrumentów prawnych.
a) Cześć
Cześć człowieka rozumiana jest także jako dobre imię, godność osobista, reputacja czy honor. Obejmuje ona wszelkie dziedziny życia osobistego, zawodowego i społecznego. Na gruncie prawa polskiego brak jest legalnej definicji czci.
W doktrynie dokonano podziału czci na zewnętrzną oraz wewnętrzną. Cześć
zewnętrzna oznacza szacunek jakim inne osoby obdarzają daną jednostkę. Taka
osoba posiada nieskazitelną opinię oraz cieszy się w środowisku dobrą sławą.
Natomiast cześć wewnętrzna to godność osobista, która wyraża się w wyobrażeniu człowieka o własnej wartości18. Cześć należy do jednego z najczęściej naruszanych dóbr osobistych. Następuje to m.in. poprzez przedstawienie osoby w
14

J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, Ochrona powszechnych dóbr osobistych, w:
Prawo mediów, red. J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, Warszawa 2008, s. 462-463.
15
II CR 419/89
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Uchwała SN z 7 grudnia 1993 r., III CZP160/93, Wokanda 1994, nr 2, s.3.
17
P 10/06, OTK ZU 2006, Nr 9A,pox.128.
18
M. Bratnik, W. Lis, Przestępstwa zniesławienia i zniewagi prasowej, Warszawa
2013,s. 58.
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fałszywym świetle, informowanie o poniżających cechach, niewłaściwe postępowanie w życiu zawodowym, naganne zachowanie czy też stworzenie wyreżyserowanego programu stwarzającego określony klimat psychiczny dla odbiorcy.
Naruszenie czci można stwierdzić jedynie w przypadku identyfikacji adresata
takiego zachowania. W literaturze przywołuje się , iż nie trzeba wskazywać danej
osoby z imienia i nazwiska. Powszechnie uznaje się, iż wystarczy takie przedstawienie osoby np. z zawodu, pseudonimu, które jest czytelne dla osób trzecich.
Dziennikarze często podają jedynie szczątkowe informacje na temat danej osoby,
które najczęściej zawierają treści znane czytelnikom . W efekcie stosowany „kamuflaż” dziennikarski nie stanowi gwarancji uniknięcia odpowiedzialności z
tytułu naruszenia dóbr osobistych19. Źródłem naruszeń godności osobistej oprócz
przekazywanych treści jest także ich forma , często określona w sposób obraźliwy dla adresata np. lump, nierób, idiota. Przykładem takiego zachowania może
być artykuł pt. „Uważajcie na tego oblecha” dotyczący prezentera telewizyjnego
Piotra G. Za pośrednictwem portali randkowych umawiał się on z kobietami
używając pseudonimu „Przystojny mulat”. Autor artykułu przedstawił sylwetkę
prezentera w negatywnym świetle i użył takich zwrotów jak: podstarzały prezenter, obleśny podrywacz, dyszy przed ekranem swego monitora. Sąd Apelacyjny
w wyroku stwierdził, iż doszło w tej sytuacji do naruszenia dobra osobistego,
gdyż w wyniku publikacji naruszono godność powoda oraz jego dobre imię oraz
cześć. Informacje przekazane w artykule nie miały na celu ochrony interesu społecznego, co wyłączałoby bezprawny charakter działania twórcy tego artykułu.
Sąd zwrócił uwagę, że należało jedynie nakreślić tematykę portali randkowych w
oparciu o używane pseudonimy bez odwoływania się do wizerunku konkretnych
osób20.
b) Prywatność
Prawo do prywatności jako dobro osobiste zostało wprowadzone w doktrynie
amerykańskiej jako right of privicy. Sąd Najwyższy w wyroku z 18 stycznia
1984 r21. po raz pierwszy uznał prywatność za dobro osobiste. Sąd określił, iż do
otwartego katalogu dóbr osobistych należy także zaliczyć sferę życia prywatnego, rodzinnego oraz intymnego. Informacje dotyczące faktów z życia prywatnego
osób, szczegóły pożycia małżeńskiego oraz sprawy rodzinne podlegają ochronie
cywilnoprawnej. To orzeczenie SN miało bardzo ważne znaczenie, ponieważ
można obecnie dochodzić poszanowania sfery prywatnej bez konieczności odnoszenia się do naruszenia czci, dobrego imienia czy godności22.
Obecnie brak jest jednej definicji prawa do prywatności. J.SieńczydłoChlabicz twierdzi, iż stworzenie jednej definicji nie jest możliwe, gdyż w doktrynie wymienia się różne elementy składowe pojęcia „prywatność”. Jej zdaniem
19

J. Sieńczydło-Chlabicz, Prawo…, op.cit., s. 166.
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możliwe jest określenie sfer, których dotyczy prawo do prywatności. Przedstawiciele doktryny odwołują się do pojęcia prywatności jako prawa do bycia wolnym
od nieuzasadnionego upubliczniania wiadomości , a także jako prawo do bycia
pozostawionym w spokoju. Z kolei M. Sajfan stwierdził, iż nieodłącznym elementem prawa do prywatności jest prawo do odosobnienia. Stanowi ono także
prawo każdej jednostki do kształtowania swojego życia bez ingerencji innych
osób. Art. 8 EKPCZ także nie zawiera definicji prywatności, ale odwołuje się do
zapewnienia możliwości rozwoju jednostki pozbawionej ingerencji z zewnątrz.
Orzecznictwo trybunału podkreśla również, iż sfera prywatności rozciąga się na
sferę fizyczną oraz psychiczną człowieka. Dodatkowo prywatność pozwala na
ochronę informacji dotyczących prywatnego życia, które mogłyby być wykorzystane jedynie dla zaspokojenia ciekawości odbiorców mediów23.
Obecnie przyjmuje się, iż życie prywatne obejmuje: życie osobiste i towarzyskie,
tajemnicę korespondencji, nienaruszalność mieszkania, ochronę informacji odnoszących się bezpośrednio do danej osoby. Do sfery życia prywatnego będą zaliczone
wszelkie zdarzenia, które nie wiążą się z wykonywaniem zadań organów władzy
publicznej czy też prowadzaniem działalności w sferze publicznej. Natomiast życie
publiczne obejmuje stosunki anonimowe w mieszkańcami danego kraju lub regionu,
które nie są oparte na osobistej więzi. W końcu życie prywatne jest przeciwieństwem
życia publicznego.
Ochrona prawa do prywatności nie została dostatecznie zdefiniowania, dlatego katalog przypadków , które wiążą się z tą sferą jest bardzo szeroki. Każda
sytuacja jest rozpatrywana przez sąd indywidualnie na podstawie analizy okoliczności danego zdarzenia. Na podstawie orzecznictwa SN i sądów powszechnych można wyróżnić pewien katalog spraw z życia prywatnego, które podlegają
ochronie prawa. Należą do nich możliwość swobodnego rozwoju jednostki przejawiającą się w swobodzie stylu życia, upodobań czy korzystania z kultury obyczajowej we wszelkich jej zakresach24. Dodatkowo do sfery prywatnej należy
ochrona danych osobowych, które pozwalają na określenie tożsamości danej
osoby np. adres , numer telefonu, stan zadłużenia. Opublikowanie takich informacji jest uważane za naruszenie dobra osobistego w postaci poszanowania życia
prywatnego25. Ponadto do danych osobistych należą informacje dotyczące sfery
zdrowotnej czy też nosicielstwa wirusa HIV 26. Jeżeli chodzi o sferę życia rodzinnego to ochronie podlegają informacje dotyczące utrzymywania związków intymnych, ojcostwa dziecka czy też starania o uznanie dziecka w przypadku , gdy
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M. Sajfan, Prawo do ochrony życia prywatnego, [w:] Podstawowe prawa jednostki i
ich sądowa ochrona, red. L. Wiśniewski, Warszawa 1997, s. 127-128.
24
Wyrok SN z 8 kwietnia 1994 r., III ARN 18/94, nr 4, poz.55.
25
Wyrok SA w Białymstoku z 14 czerwca 1995 r., I ACr 143/95, OSA 1995, nr 7-8,
poz. 49.
26
Wyrok SA w Warszawie z 3 kwietnia 1997 r., I ACa 148/97, Wokanda 1998, nr 4, s. 40.
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mężczyzna nie jest jego biologicznym ojcem27. Ponadto sprawy związane ze
śmiercią i kultem pamięci osoby najbliższej także podlegają ochronie prawnej 28.
Najczęściej do naruszenia wyżej wskazanych dóbr dochodzi poprzez publikację
informacji z życia rodzinnego i osobistego oraz nadużywanie ogłaszania tych
wiadomości w mediach. Często prasa przedstawia daną osobę w negatywnym
świetle w oparciu o wyselekcjonowane wiadomości, które nie powinny być rozpowszechniane w środkach masowego przekazu. Ważnym aspektem jest także
naruszenie prywatności poprzez śledzenie danej osoby, podglądanie oraz robienie zdjęć z ukrycia wbrew woli i wiedzy tej osoby. Przykładem może być tu wyrok SN z 11 kwietnia 2006 r. dotyczący informacji o narodzeniu dziecka sportowca Mateusza K. i jego partnerki Agnieszki G29. W tym artykule znajdowały
się również 4 zdjęcia podwodów, z których tylko jedno z nich odnosiło się do
działania powoda w ramach sfery publicznej. SN orzekł, iż w tym przypadku
doszło do naruszenia prawa do prywatności oraz wizerunku z powodu zamieszczenia zdjęć bez ich zgody oraz podania fałszywych informacji dotyczących ich
życia rodzinnego. W wyroku sąd podkreślił, że powodowie udostępniali także
swoje prywatne zdjęcia i informacje wcześniej w mediach, ale wtedy to oni mieli
swobodę w decydowaniu jakie fakty zostaną upublicznione. Powyższe zachowanie nie można odczytywać jako zgody na nieograniczone upowszechnianie informacji osobistych, które stanowią przedmiot ochrony prawnej.
c) Wizerunek
Polski ustawodawca nie wprowadził legalnej definicji wizerunku. W celu
określenia treści tego pojęcia można odwołać się do stanowiska doktryny. Według K. Stefaniuka wizerunek to „ takie cechy twarzy i całej postaci, które pozwalają zidentyfikować jakąś osobę jako określoną jednostkę fizyczną” 30. Z kolei
J. Barta oraz R. Markiewicz przyjmują definicję wizerunku jako „ wytwór niematerialny, który z pomocą środków plastycznych przedstawia rozpoznawalną
podobiznę danej osoby ( lub danych osób). Obok klasycznych portretów malarskich są także fotografie i karykatury”31. E. Wojnicka wskazuje tu na „ dostrzegalne, fizyczne cechy człowieka, tworzące jego wygląd i pozwalające na identyfikację osoby wśród ludzi”32. Natomiast SN w wyroku z 27 lutego 2003 r33.
27

Z. Bidziński, J. Serda, Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych w praktyce sądowej, [w:] Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym. Zagadnienia wybrane, red. J. St. Piątkowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk- Łódź 1986, s.69-71.
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PiP 1970, z.1, s.64.
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1990, z. 56, s.107.
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orzekł, iż wizerunek „to wytwór materialny, który za pomocą środków plastycznych przedstawia rozpoznawalną podobiznę danej osoby”.
Wizerunek jako dobro osobiste podlega ochronie prawnej, niezależnie od tego czy poprzez bezprawne wykorzystanie go przez środki masowego przekazu
naruszono cześć czy godność danej osoby34. Art. 81 prawa autorskiego reguluje
kwestie rozpowszechniania wizerunku. Można rozpowszechniać wizerunek osoby, ale tylko za jej zezwoleniem. W świetle orzecznictwa SN oraz poglądów
doktryny należy przyjęć, iż zgody tej nie można domniemywać. Powinna ona
być wyrażona w sposób wyraźny, a osoba udzielająca zgody powinna być uświadomiona co do formy przedstawienia jej wizerunku oraz miejsca i czasu publikacji. W prawie autorskim określone są trzy sytuacje, w których nie wymagane jest
uzyskanie zgody na rozpowszechnianie wizerunku. Należą do nich: utrwalenie
wizerunku za opłatą, wizerunek dotyczy osoby powszechnie znanej i jest wykonany w związku z pełnieniem funkcji publicznej oraz osoba, której on dotyczy
jest elementem większej całości. Dodatkowo na podstawie orzecznictwa ETPCZ
można przyjąć, iż celem upowszechniania wizerunku jest informowanie obywateli o bieżącym życiu społecznym oraz politycznym , które wiąże się z jawnością
życia publicznego oraz kontrolą odbiorców środków społecznego przekazu 35.
Ponadto w polskiej judykaturze wskazuje się na jeszcze jeden warunek odwołujący się do konieczności związku pomiędzy rozpowszechnianym wizerunkiem a
relacjonowaniem o pełnieniu przez tę osobę danej funkcji36.
Jeżeli chodzi o definicję osoby powszechnie znanej to także nie zostało to
uregulowane w sposób normatywny. W doktrynie przyjmuje się, iż duże znaczenie ma tu pełnienie funkcji politycznych, społecznych czy popularność zdobyta
poprzez działalność zawodową, amatorską, hobbystyczną lub sportową. Jednakże
dla określenia kryterium osoby powszechnie znanej nie ma znaczenia rodzaj
działalności przez którą ta osoba zdobyła ogólny rozgłos. Przy takim założeniu
osobą powszechnie znaną może być np. aktor, sportowiec albo morderca37. Ponadto do zaliczenia do tej kategorii osób nie ma znaczenia wola osoby do stania
się postacią powszechnie znaną, które może taką się stać bez własnej świadomości lub nawet w przypadku braku woli do bycia tak rozpoznawalną postacią38. Do
osób powszechnie znanych pełniących funkcje publiczne można zaliczyć m.in.
Prezydenta RP, Marszałka Sejmu i Senatu, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, posłów, senatorów czy też
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poszczególnych ministrów. SN w wyroku 20 lipca 2007 r39. określił, iż osoby
powszechnie znane „ w sposób dorozumiany albo wprost godzą się na podawanie
do publicznej wiadomości informacji o ich życiu. Do katalogu tego zalicza się
nie tylko polityków, piosenkarzy czy aktorów, lecz również osoby prowadzące
inną działalność, na przykład społeczną czy gospodarczą”40. Kryterium rozpowszechniania wizerunku w związku z pełnieniem funkcji publicznych należy
rozumieć wąsko i odnosi się do portretowania postaci jedynie w związku z pełnioną przez niej funkcją. W tej sytuacji zdjęcie posła wykonane podczas rodzinnej uroczystości lub na wakacjach nie będzie spełniało tych przesłanek. SN w
wyroku z 12 września 2001 r41. orzekł, iż wyłącznie uwiecznienie wizerunku w
związku z pełnieniem funkcji odpowiada treści art. 81 ust. 2 pkt 1 prawa autorskiego. W tym przypadku chodzi nie tylko o miejsca i sytuacje, w których ta
osoba pełni funkcję publiczną, ale także inne wydarzenia , które mają wpływ na
kształtowanie wizerunku tej osoby w mediach, z wyjątkiem sfery życia prywatnego. Przykładem może być tu sfotografowanie piosenkarza na scenie czy narciarza podczas zwodów z cyklu Pucharu Świata. Natomiast wykonanie portretu
posła w trakcie imprezy na jego prywatnej posesji nie będzie spełniało już powyższych kryteriów.
Występują trzy okoliczności, w których wymagana jest zgoda na rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej. W pierwszym przypadku
wizerunek został wykonany w sytuacji o charakterze prywatnym lub w okolicznościach, które nie pozostają w związku z pełnieniem funkcji publicznej. W drugiej sytuacji ukazanie tego wizerunku w mediach ma służyć jedynie zyskowi, w
celu reklamowym lub zwiększenia nakładu czasopisma. W ostatniej sytuacji
zgoda na publikację wizerunku jest wymagana, gdy fotografia została wykonana
przy użyciu niedozwolonych technik zbierania informacji np. z ukrycia lub potajemnie. Przykładem publikacji wizerunku bez uzyskanej zgody, gdy była ona
wymagana była sprawa piosenkarki Edyty. G, która stała się przedmiotem orzeczenia SA w Warszawie z 29 września 2006 r42. Dziennik „S” opublikował zdjęcie powódki w szpitalu w związku z narodzinami jej syna. Sąd orzekł, iż w tej
sprawie doszło do naruszenia wizerunku powódki, gdyż fotografia była bez
związku z jej działalnością artystyczną. Upowszechnienie tych zdjęć nie dotyczyło zdarzenia, o którym powinna wiedzieć opinia publiczna w celu realizacji istotnego dobra. Były one jedynie elementem planu marketingowego pisma w celu
zwiększenia jego nakładu oraz zaspokojenia ciekawości jego czytelników. Natomiast takie przyczyny nie mogą stanowić przeciwwagi dla prawa do ochrony
własnego wizerunku i życia prywatnego.
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Natomiast zezwolenia nie wymaga upowszechnianie wizerunku osoby, która
stanowi część większej całości takiej jak np. zgromadzenie czy impreza publiczna. Taka regulacja wynikała z konieczności zapewnienia mediom ich wolności
twórczej oraz prawa do przekazywania informacji. Przepis art. 81 ust.2 pkt 2
prawa autorskiego tym samym umożliwia prowadzenie przez środki społecznego
przekazu działalności informacyjnej, dokumentacyjnej oraz sprawozdawczej
związanych z prezentowaniem wydarzeń z życia publicznego oraz społecznego
kraju. Należy pamiętać, iż nie dotyczy to rozpowszechniania wizerunku postaci
skadrowanej oraz takich, które stanowią kluczowy element całości. Dla rozstrzygnięcia tych kwestii należy odpowiedzieć sobie na pytanie czy ukazany wizerunek jest jedynie szczegółem całości .Sąd Apelacyjny w Krakowie orzekł43, iż „
rozpowszechnianie wizerunku nie wymaga zezwolenia, jeśli stanowi on jedynie
element akcydentalny lub akcesoryjny przedstawionej całości, tzn. w razie usunięcia wizerunku nie zmieniłby się przedmiot i charakter przedstawienia” 44.
Przykładem może być tu rozpowszechnianie wizerunku osoby jako elementu
akcydentalnego w filmie nie wymaga uzyskania zezwolenia, ponieważ w sytuacji
usunięcia tego wizerunku nie zmieni się charakter filmu.
3. Karnoprawna ochrona czci
Prawo karne w art. 212 oraz 216 k.k. reguluje kwestie ochrony czci każdego
człowieka. Celem tego unormowania jest przeciwdziałanie rozpowszechnianiu
informacji nieprawdziwych lub służących pomówieniu innej osoby. Trybunał
Konstytucyjny w wyroku z 12 maja 2008 r. stwierdził, iż ochrona czci i dobrego
imienia powinna być penalizowana na płaszczyźnie prawnokarnej bez względu
na ochronę przysługującą dobrom osobistym na podstawie prawa cywilnego45.
Przestępstwo zniesławienia jest uregulowane w art. 212 k.k. Przewiduje on karę
grzywny lub ograniczenia wolności dla osoby, która pomawia inną osobę, grupę
osób, instytucje, osobę prawną czy też jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą ją poniżyć w
ocenie opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego ze względu na
wykonywany zawód lub zajmowane stanowisko. Paragraf drugi tego przepisu odnosi
się do zniesławienia z wykorzystaniem środków masowego przekazu, za co grozi
kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Jest to typ
kwalifikowany przestępstwa zniesławienia. Przedmiotem ochrony jest tu cześć zewnętrzna w znaczeniu dobrego imienia człowieka. Stronę przedmiotową czynu stanowi pomówienie osoby o określone zachowanie lub sposób postępowania, który
może ją poniżyć w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania niezbędnego do
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wykonywania zawodu , działalności czy zajmowanego stanowiska46. Zniesławienie
może dotyczyć innej osoby, grupy osób, instytucji, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. W tym przypadku określenie grupa osób dotyczy zespołu ludzi, których łączy wspólny cel, interes lub innego
rodzaju więzi. W piśmiennictwie prawniczym przyjmuje się, iż pomówienie może
dotyczyć poziomu intelektualnego osoby, jej cech charakteru oraz braku wiedzy z
zakresu wykonywanego zawodu47. Pomówienie musi odnosić się do określonego
postępowania (np. prowadzenie niemoralnego trybu życia) lub właściwości (np.
alkoholizm, lekomania). Jeżeli chodzi o podmiot zbiorowy np. grupę pracowników –
pomówienie może doprowadzić do utarty zaufania dla tej grupy zawodowej. Zniesławienie nie musi jednak odnieść realnego skutku w postaci poniżenia pokrzywdzonego, aby można było postawić taki zarzut. Dodatkowo może być ono zrealizowane
w formie pisemnej, ustnej, z pomocą druku, rysunku, filmu a nawet gestów czy też
mimiki. Przestępstwo zniesławienia jest ścigane z oskarżenia prywatnego. Oznacza
to, iż od woli pokrzywdzonego będzie zależało rozpoczęcie śledztwa. Ponadto akt
oskarżenia może wnieść także prokurator ze względu na interes społeczny. W przypadku skazania sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego
Czerwonego Krzyża lub na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
Dodatkowo na wniosek pokrzywdzonego sąd może podać wyrok do publicznej wiadomości w przypadku orzeczenia skazującego.
Natomiast przestępstwo znieważenia zostało unormowane w art. 216 k.k.
Ustawodawca penalizuje znieważenie w trybie podstawowym oraz kwalifikowanym, który dotyczy użycia w tym celu środków masowego przekazu. Przepis ten
dotyczy sytuacji, gdy znieważenie następuje w obecności lub pod nieobecność
danej osoby, ale podmiot dokonuje tego publicznie lub w zamiarze, aby ta zniewaga dotarła do tej osoby. Karą za to przestępstwo jest grzywna oraz kara ograniczenia wolności, a w trybie kwalifikowanym także pozbawienie wolności. W
przypadku, gdy zniewagę wywołało samo zachowanie się pokrzywdzonego albo
pokrzywdzony odpowiedział na nią naruszeniem nietykalności cielesnej lub
zniewagą wzajemną to sąd może odstąpić od wymierzenia kary. Przedmiotem
ochrony prawnokarnej jest tu godność człowieka. Ma ona charakter przyrodzony
oraz niezbywalny, a wyraża się poprzez poczucie własnej wartości oraz okazywanie jej należnego szacunku. Naruszenie godności osobistej następuje, gdy
„naruszona zostaje sfera uczuć i doznań człowieka, ukształtowana przez utrwalone reguły zachowania się i oceniania innych ludzi pod kątem należnego człowiekowi szacunku”48. Dla oceny danego czynu pod względem zniewagi istotna jest
obiektywna ocena społeczeństwa oparta o powszechnie przyjęte obyczaje. SA w
46
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Lublinie wyroku z 6 czerwca 2011 r. stwierdził, iż „zniewagę oznacza takie zachowanie, które według kulturowo i powszechnie przyjętych ocen stanowi wyraz
pogardy dla człowieka”49. Z kolei SN podkreślił, iż „przestępstwo zniewagi polega na użyciu słów obelżywych lub sformułowaniu zarzutów obelżywych lub
ośmieszających, postanowionych w formie niezracjonalizowanej”50. Ponadto
powyższe przestępstwo może być dokonane jedynie w formie działania, a nie
zaniechania. Znieważona może być tylko osoba fizyczna, a nie jak w przypadku
pomówienia także grupa osób, instytucja, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej. Zniewagę można popełnić tylko w obecności pokrzywdzonego, w przypadku gdy czyni to pod jej nieobecność warunkiem karalności jest działanie publiczne lub w zamiarze, aby treść ta dotarła do
pokrzywdzonego.
Zakończenie
Wolność środków masowego przekazu została zagwarantowana w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowi ona podstawowe prawo mediów do przekazywania jego odbiorcom informacji oraz możliwość niezależnego funkcjonowania. Jednakże wolność mediów powinna być ściśle rozpatrywana w odniesieniu do ochrony dóbr osobistych osób, które często ukazywane są poprzez środki
społecznego komunikowania się na odległość. Dobra osobiste takie jak np. wizerunek, cześć czy prawo do prywatności podlegają ochronie prawnej i stanowią
wartości, które nie powinny stać się przedmiotem naruszeń. Na gruncie prawa
polskiego można wskazać przepisy, które w sposób szczególny odnoszą się do
wskazanej problematyki. Ochrona dóbr osobistych jest przedmiotem zainteresowań prawa cywilnego, karnego czy też prawa autorskiego. Ponadto orzecznictwo
Sądu Najwyższego wielokrotnie dotyczyło spraw, w których doszło do naruszenia dóbr osobistych osób publicznych. Jednakże każdą taką sprawę sąd musi
rozważyć indywidulanie, biorąc pod uwagę okoliczności danego zdarzenia oraz
fakt, iż osoba która została ukazana w mediach należy do osób publicznych.
Streszczenie
Media w XXI w stały się bardzo ważnym elementem życia społecznego.
Liczba ich odbiorców stale rośnie, ponieważ obywatele chcą mieć nieustanny
dostęp do aktualnych informacji z kraju oraz ze świata. Chęć relacjonowania
danych wydarzeń oraz dokonywania ocen określonych zachowań przez dziennikarzy nie może stanowić podstawy do naruszenia dóbr osobistych osób publicznych. Do najczęściej naruszanych dóbr przez środki masowego przekazu należą:
cześć, prawo do prywatności oraz wizerunek. Są to bardzo ważne wartości, które
znajdują odzwierciedlenie w ochronie cywilnoprawnej np. w postaci zadośćuczynienia czy też prawnokarnej np. poprzez wniesienie powództwa o zniesła49
50
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II Ak., 91/2011, LexPolonica nr 3048895.
Postanowienie SN z 7 maja 2008 r., III KK 234/07, LexPolonica nr 1952101.

wienie. Wprowadzenie powyższych mechanizmów prawnych stanowi wyraz
właściwej ochrony dóbr przez demokratyczne państwo prawne.
Summary
The media in the XXI century have become a very important part of social
life. Number of recipients is growing because people want to have constant
access to the latest information from the country and the world. Willingness to
data reporting events and assessments of certain behavior by journalists can not
give rise to an infringement of personal interests the public. The most frequently
infringed goods by the media include: honor, privacy and image. These are very
important values that are reflected in the protection of civil law, for example in
the form of compensation or in criminal law for example, by bringing an action
for defamation. The introduction of these legal mechanisms is an expression of
proper protection of the democratic rule of law.
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Artur Maik (UJK)
Prawne i etyczne ograniczenia wolności słowa
Wstęp
Wolność słowa oraz głoszenia poglądów podlega określonym ograniczeniom, które są niezbędne dla ochrony między innymi dobrego imienia, lecz także
wolności sumienia, myśli, czy też religii osób trzecich. Wolność słowa nie oznacza danej dowolności korzystania z niej, nie wiąże się również z prawem do stawiania bezpodstawnych bądź niedostatecznie sprawdzonych zarzutów oraz nie
może być pewnego rodzaju wolnością zniesławień. Ograniczenia te zawarte są w
określonych przepisach ustaw, między innymi w kodeksie cywilnym, kodeksie
karnym oraz przykładowo prawie prasowym. Można tutaj podać przykłady artykułów w poszczególnych ustawach, które odwołują się do omawianych kwestii,
są to np.
- art. 23 kodeksu cywilnego „obowiązek poszanowania dóbr osobistych”,
- art. 216 kodeksu karnego „ obowiązek poszanowania godności”,
- art. 14 ust. 6 prawa prasowego „obowiązek poszanowania prywatności”1.
Najdalej idącym ograniczeniem wolności słowa pozostawała cenzura. Termin ten wywodzi się z łacińskiego słowa censura, który oznacza urząd cenzora.
Rzymianie wybierali spośród byłych konsulów dwóch cenzorów na okres 5 lat.
Do ich poszczególnych obowiązków należało przede wszystkim spisywanie
obywateli dla celów podatkowych i administracyjnych. Cenzorowie sprawowali
również nadzór nad obyczajami oraz moralnością, przy czym także mieli moc
wydawania odpowiednich i stosownych edyktów w owych kwestiach2.
Początki cenzury w państwie polskim rozpoczęły reskrypty – królewskie
Zygmunta Starego z roku 1520, następnie dopełnione edyktami z 1522 roku, a
szczególnie 1533 roku, zakazując sprowadzania, sprzedawania oraz czytania na
terenie Królestwa Polskiego ksiąg heretyckich, pod daną karą konfiskaty majątku
lub też banicji, a niekiedy także pod karą śmierci. Równocześnie ustanowiony
został urząd cenzury zwanej prewencyjną nad książkami kierowanymi dopiero
do określonych drukarni. Jako kolejny element cenzury można także potraktować
edykt Zygmunta Starego z roku 1537 przeciwko złym pismom, czyli tzw. paszkwilom, czy też uniwersał dla drukarzy z roku 1580 Stefana Batorego3.
Cenzura utrzymała się w Polsce do roku 1791, kiedy to Sejm Czteroletni
uchwalił Prawa Kardynalne Niewzruszone, a także wprowadził wolność słowa i
druku. Utrzymana w owym czasie została jedynie cenzura kościelna. W okresie
1

T. Goban-Klas, Granice wolości mediów, [w:] Dziennikarstwo i Świat mediów, red.
Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 1996, s. 411-422.
2
Ibidem, s. 430.
3
K. Warchałowski, Prawo do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Lublin 2004, s. 242.
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zaborów, w dosyć oczywisty sposób, cenzura była stosowana przez państwa zaborcze4.
Po raz kolejny cenzura wróciła na polskie ziemie po wydaniu Dekretu z roku
1946 o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Przepisy określonego dekretu zostały w całej swej większości podtrzymane w treści ustawy
z 31 sierpnia 1981 roku o danej kontroli publikacji i widowisk. Uchwalenie tej ustawy było wynikiem określonych porozumień sierpniowych. Także Porozumienia
Szczecińskie w określonych punktach zawierały odpowiednie zapisy dotyczące
ograniczania działalności cenzury. Wskazywana ustawa została wykreowana na
bazie dwóch projektów, tj. rządowego oraz publicystów oraz prawników, którzy byli
związani z NSZZ „Solidarność” oraz samym Komitetem Porozumienia Stowarzyszeń Twórczych i Towarzystw Naukowych. Porządkowała ona przede wszystkim
materię stricte dotyczącą cenzury oraz wprowadzała jasno zdefiniowane działania
organów państwa w określonych kwestiach, przykładowo możliwość odwołania się
od decyzji Głównego Urzędu Kontroli Publikacji oraz Widowisk do sądu administracyjnego oraz oznaczanie w danym tekście określonej publikacji miejsc ingerencji
cenzorskich. Nie należy jednak utożsamiać tych wskazywanych przepisów ze znaną
zasadą państwa prawa5.
W myśl artykułu 2. wskazanej ustawy zabronione było:
•Godzenie w niepodległość lub integralność terytorialną PRL;
•Nawoływanie do obalenia, lżenia, wyszydzenia lub też poniżania
konstytucyjnego ustroju PRL;
•Godzenie w konstytucyjne zasady polityki zagranicznej PRL oraz jej
sojusze;
•Uprawianie propagandy wojennej;
•Ujawnianie tajemnicy państwowej, gospodarczej oraz służbowej, w tym
dotyczącej obronności i Sił Zbrojnych i wiele innych kwestii związanych
bezpośrednio z ingerencją obywateli w nakreślony przez państwo porządek
publiczny i społeczny6.
W. Kubala rozpoznał powyższe przykłady zakazów do rzędu doniosłych,
gdyż korzystają one z ochrony prawno karnej przewidzianej przede wszystkim w
określonych przepisach prawa karnego7. Kolejno J. Bafia określa cenzurę, jako
daną krytykę, która wyraża politykę państwa wobec wolności słowa oraz posiada
formę prawną. Jak argumentuje, państwo pragnie jak najpełniej spożytkować
określoną wolność słowa w interesie publicznym, w celu dalszej samorealizacji
człowieka oraz prowadzi określoną politykę kulturalną, propaguje określone

4

W. Kubala, Wybrane prawnokarne i profilaktyczne aspekty ustawy o kontroli publikacji i
widowisk, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1982 nr 3, s. 230.
5
K. Warchałowski, Prawo …, op. cit, s. 148.
6
Ibidem, s. 150.
7
W. Kubala, Wybrane …, op. cit., s. 278.
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wartości, cele, idee lub też zadania społeczno-gospodarcze8. Podobnego zdania
jest J. Buchalski, który uważa, że organy kontroli prasowej, publikacji i widowisk stają się określonym narzędziem chroniącym państwo oraz samo społeczeństwo przed nadużyciami wolności słowa9.
Cenzura która była stosowana w PRL w okresie stanu wojennego rozszerzona została znacznie, przykładowo na prace dyplomowe. Autor tekstu miał prawo
i najczęściej z niego korzystał, domagania się zaznaczenia w jego utworze ingerencji cenzury. Ślady takiej ingerencji przyjmowały bardzo często postać miejsca
niezadrukowanego, postać wykropkowania w określonym miejscu, lub też inną
postać podania informacji o określonej ingerencji, przykładowo w przypisie10.
Ograniczenia wolności wypowiedzi muszą spełniać przede wszystkim trzy kryteria:
a) celowości;
b) legalności;
c) konieczności.
Pierwsze z nich stanowi, że ograniczenia wolności wypowiedzi są przeważnie usprawiedliwione w sytuacji, gdy służą zapewnieniu ochrony wartości określonych w przepisach prawa. Wymóg legalności należy często rozumieć jako
pewnego rodzaju zgodność ograniczeń z obowiązującym prawem. Natomiast
kryterium konieczności zakłada istnienie pilnej oraz wskazanej potrzeby społecznej wprowadzania ograniczenia wypowiedzi w danym społeczeństwie demokratycznym11.
Finalnie cenzura została zniesiona w Polsce określonym aktem prawnym, tj.
ustawą z 11 kwietnia 1990 roku o uchyleniu ustawy o kontroli publikacji i widowisk, zniesieniu organów tej kontroli oraz o zmianie ustawy – Prawo prasowe.
Zakaz cenzury został także wprowadzony przez inny akt prawny w Polsce, a
dokładniej art. 54 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997
roku12.
Oczywiście w dzisiejszych czasach nie mówi się o cenzurze, co wynika z
oczywistego faktu, że nie występuje takie zjawisko. Pomimo obecnego zakazu
dotyczącego cenzury, bardzo często mówi się o tzw. neocenzurze, czyli stosowaniu autocenzury wewnątrzredakcyjnej wobec danych materiałów redakcyjnych.
Siła tego zjawiska wynika przede wszystkim ze słabości polskiego systemu
prawnego, który pozwala na ubezwłasnowolnienie dziennikarzy13.
8

J. Bafia, Nowe prawo o kontroli publikacji i widowisk, „Problemy Praworządności”
1982 nr 1, s. 66.
9
J. Buchalski, Ustawa o kontroli publikacji i widowisk, „Zagadnienia Wykroczeń”
1981 nr 4/5, s. 45.
10
A. Młynarska-Sobaczewska, Wewnątrzredakcyjna wolność wypowiedzi medialnej, [w:]
Wolność słowa w mediach, red. D. Górecki, Łódź 2003, s. 113-139.
11
B. Kudrycka, Etyka w życiu publicznym, „Kontrola Państwowa” 1998 nr 2, s. 8.
12
A. Młynarska-Sobaczewska, Wewnątrzredakcyjna …, op. cit., s. 145.
13
J. Pleszyński, Etyka dziennikarska, Warszawa 2007, s. 35.
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Wskazywana wolność słowa nieskrępowana cenzurą, lub też niekiedy neocenzurą jest czasami negatywna w skutkach. Dziennikarze oczywiście wypełniają funkcję strażnika społeczeństwa, ale zdarza się dosyć często, że przekazywane
przez nich informacje pozostają negatywne i tak też wpływają na kształt życia
społecznego. Takie zjawisko można nazwać manipulacją, gdyż za pomocą przekazywanej informacji można sterować zarówno opiniami, jak i wyborami poszczególnych jednostek. Nad omawianą realizacją zasady wolności słowa oraz
dostępu do informacji czuwać miała Rada Prasowa, lecz od momentu obowiązywania ustawy prawo prasowe z 1984 roku, tylko raz w latach 1985-1989 została
powołana tego typu rada14.
W chwili obecnej na straży wolności słowa oraz informacji stoi Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Zapewnia ona szczególną samodzielność nadawców i
interesów odbiorców, a także otwarty profil charakteru radiofonii i telewizji.
Wprowadza także ograniczenia, przykładowo w myśl art. 18 ustawy o radiofonii
i telewizji określone audycje lub też inne przekazy nie mogą propagować działań
sprzecznych z moralnością oraz dobrem społecznym, szczególnie nie mogą one
zawierać treści dyskryminujących ze względu na inną rasę, płeć, lub też co istotne narodowość. Powinny także szanować przekonania religijne odbiorców, a
szczególnie chrześcijański system wartości, za podstawowe przyjmuje się zasady
etyki. Z kolei zaś reklama w radiofonii oraz telewizji nie może powodować naruszenia godności ludzkiej, a także zawierać treści dyskryminujące podobnie jak w
przypadku art. 18 ww. ustawy. Redakcja jednak nie może przyjąć na siebie roli
danych sądów oraz każdorazowo badać szczegółowo przedłożonych do rozpowszechnienia reklam z punktu widzenia ewentualnych i określonych niezgodności z przepisami prawa. Z praktycznego zaś punktu widzenia będzie możliwe
jednak dokonanie wstępnej charakterystyki i oceny z punktu widzenia przestrzegania ogólnych oraz łatwo sprawdzalnych zasad prawnych. Dlatego pracownicy
działów reklamy oraz danych ogłoszeń powinni wykazać się orientacją w zakresie odpowiednich norm prawnych15.
1. Etyczne reglamentacje wolności słowa
Wskazywane powszechnie oraz omawiane w niniejszej pracy ograniczenia w
zakresie wolności słowa wprowadziły także stowarzyszenia dziennikarskie, poprzez ustanowienie unormowań deontologicznych. Termin deontologia pochodzi
z wypracowania brytyjskiego prawnika i filozofa J. Benthama oraz używany jest
dzisiaj jako główny synonim etyki zawodowej. Etyka zawodowa jest pewnego
rodzaju rozwinięciem norm prawnych w oparciu o wskazywane elementy obyczajowe lub też niekiedy uzupełnienie istniejących luk w przepisach związanych
z działalnością dziennikarza. Etyka zawodowa należy do typu etyk stosowanych.
Najczęściej etyki stosowane odwoływane są do takich wartości, jak przykłado14
15
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A. Młynarska-Sobaczewska, Wewnątrzredakcyjna …, op. cit., s. 167.
Ibidem, s. 173-174.

wo: dobro, publiczne, interes publiczny, sprawiedliwość, czy też równość szans.
Etyka stosowana obejmuje swoim zakresem wiele aktualnych dziedzin życia oraz
zwiera m.in. etykę profesjonalną, a także etykę obywatelską, etykę stosunków
międzynarodowych etykę technologii informatycznych oraz etykę biznesu16.
Deklaracja zasad Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy była pierwszą
spośród etycznych unormowań międzynarodowych dotyczących dziennikarzy.
Federacja dziennikarzy, która stworzyła ww. dokument już po pierwszej wojnie
podjęła próby tworzenia międzynarodowych określonych unormowań prasowych. W dążeniach tych ograniczyła się do danej walki z nieprawdziwymi wiadomościami. W efekcie danych żądań, w roku 1931 utworzony został Międzynarodowy Trybunał Honorowy w Hadze, który miał na celu rozbroić moralnie społeczeństwo przez określone działania, które polegały przede wszystkim na zwalczaniu nieprawdziwych wiadomości. Trybunał jednak nigdy się nie spotkał i nie
ustalił żadnego kroku ku stworzeniu odpowiednich dokumentów, a zarazem i
zasad. Stał się więc pewnego rodzaju wspomnieniem historycznym. W roku 1938
Związek Wydawców bardzo usiłował na kongresie w Rzymie zmienić drogę w
walce z nieprawdziwymi wiadomościami, a dokładniej drogą sprostowań, zawierających prawdziwą wersję faktów zniekształconych, a także poniekąd sfałszowanych. Sprostowania te miałyby zostać przesyłane za pomoc i przez pośrednictwo organizacji wydawców. Ta droga również nie dała żadnego pozytywnego
rezultatu. Utworzona na zjeździe w Nicei w 1938 roku Międzynarodowa Federacja Redaktorów Naczelnych wysunęła zasady walki z nieprawdziwymi wiadomościami, które również nie znalazły żadnego zastosowania w wybranych aspektach. II wojna światowa wpłynęła na przerwanie działań w podejmowanych próbach. Zostały one odrodzone dopiero w Organizacji Narodów Zjednoczonych, a
dokładniej w UNESCO, pod auspicjami którego powstała Deklaracja Meksykańska z 1980 roku oraz Paryska z roku 1983. Dziennikarze w myśl tych unormowań winni być świadomi określonych niebezpieczeństw, jakie niosą ze sobą dane
przejawy dyskryminacji w mediach, powinni więc także unikać wyrażania dyskryminujących opinii w kwestiach płci, orientacjach seksualnych, religii, czy też
pochodzenia społecznego i narodowego17.
W tworzenie systemu etycznego w zawodzie dziennikarza zostało zaangażowana także Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy poprzez uchwalenie w
roku 1993 Rezolucji Nr 1003 w określonej kwestii etyki dziennikarskiej, w której
wytyczone zostały zasady etyczne dla dziennikarzy oraz jest przekazane, że będą
one także stosowane przez nich w całej Europie. Według tych unormowań, prawo wskazanej jednostki do ochrony życia prywatnego musi być ciągle przestrzegane. Osoby które zajmują się działalnością polityczną muszą posiadać zagwarantowaną ochronę prywatności, oprócz tych sytuacji, gdy ich prywatne życie
może mieć dany związek z ich działalnością publiczną. Fakt, że jednostka piastu16
17

S. Mocek, Dziennikarze po komunizmie, Warszawa 2006, s. 113.
J. Pleszyński, Etyka dziennikarska, Warszawa 2007, s. 80-81.
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jąca publiczne stanowisko, nie pozbawia jej prawa do poszanowania jej prywatności. Ponadto w zawodzie, jakim jest dziennikarz, nie można stosować zasady,
że cele uświęcają środki. Informacja zatem musi być uzyskana prawnymi oraz
etycznymi metodami. Na żądanie osoby zainteresowanej, media zobowiązane
będą w sposób automatyczny oraz szybko, z zachowaniem wszelkich wymagających formalności sprostować każdą opublikowaną informację lub opinię, która
jest nieprawdziwa, lub też stanowi w swojej treści błędy. Ustawodawstwo krajowe powinno także stwarzać odpowiednie sankcje w stosunku do dziennikarzy,
jak również uwzględniać możliwości odszkodowania. Według przepisów tego
dokumentu, media mają także obowiązek obrony wartości demokratycznych –
poszanowania ludzkiej godności, tolerancji, pokojowego rozwiązywania sporów,
przeciwstawianie się przemocy, językowi nienawiści oraz samej konfrontacji, a
także dyskryminacji. Media mają także odgrywać znaczącą rolę w ograniczaniu
napięć, przyczyniając się do wzajemnego zrozumienia oraz zaufania 18.
W Polsce określone kodeksy etyczne ustalone zostały przez Stowarzyszenia
Dziennikarskie oraz inne podmioty o podobnym profilu. Do unormowań etycznych można przede wszystkim zaliczyć: Kodeks etyki dziennikarskiej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich z 2011 roku, Dziennikarski Kodeks Obyczajowy
Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej z 1991 roku i inne19.
Wyjątkowym dokumentem wśród powyższych jest Karta Etyczna Mediów,
która została przyjęta przez wszystkie stowarzyszenia dziennikarskie oraz niektóre organizacje nadawców oraz wydawców. Inspiratorem oraz propagatorem tego
dokumentu było istniejące do dnia dzisiejszego Duszpasterstwo Środowisk
Twórczych20.
Z tego typu unormowań wynikają trzy podstawowe, a zarazem fundamentalne grupy kodeksów etycznych dziennikarzy:
1) Podstawowe, odnoszące się do wszystkich ludzi będących
dziennikarzami;
2) Szczególne, które odnoszą się jedynie do członków związku
stowarzyszenia;
3) Szczegółowe, które odnoszą się do pracowników-dziennikarzy
zatrudnionych lub też związanych w innej formie z konkretnym pracodawcą21.
Głównym obowiązkiem etycznym dziennikarzy pozostaje przede wszystkim
poszukiwanie oraz dochodzenie do prawdy w sposób ściśle związany z wymogami prawnymi, które przewidują odpowiedzialność prawną za opublikowanie
nieprawdziwych wiadomości. Ten obowiązek jest w przepisach wielu kodeksów
etycznych powiązany z daną zasadą szczególnej i określonej staranności zawo-

18

P. Czarnecki, Etyka mediów, Warszawa 2008, s. 29 .
http://www.sdp.pl/Kodeks-etyki-dziennikarskiej-SDP, dostęp 02.04.2014 r.
20
Ibidem, s. 52.
21
J. Pleszyński, Etyka dziennikarska, Warszawa 2007, s. 132.
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dowej dziennikarza. Dlatego też dziennikarz kłamstwo musi uznać za rodzaj
przestępstwa, a prawdę zaś za wartość najwyższą.
Kryterium tego działania etycznego, jakim jest przede wszystkim przekazywanie prawdy traci swoje znaczenie wraz z określonym brakiem troski o rozgraniczenie informacji od kształtowania określonych opinii, bliskiego działaniom
zwanymi propagandowym. Dzieje się tylko wtedy, gdy relacje zdarzeń bywają
ograniczane oraz zamazywane ich oceną, czy też komentarzem, kiedy prasa podporządkowuje swe funkcje informacyjne zadaniom opiniotwórczym. Wspólnym
mianownikiem określonych i przywołanych powyżej unormowań jest dany zakaz
dyskryminacji ze względu na płeć, niepełnosprawność, czy też wiek i narodowość lub religię22.
Jedną z podstawowych zasad aktów etycznych jest fakt, że są dobrowolnie
przyjmowane przez członków danej grupy zawodowej. Powoduje to, że w chwili
braku akceptacji zasad etycznych przez daną część członków tej grupy nie można
zastosować do nich sankcji związanych z tymi zasadami. W związku z tym określony poziom etyki zawodowej zależy w dużej mierze od akceptacji norm etycznych w kręgu grupy zawodowej, której stricte dotyczą. Musi więc istnieć akceptacja tych norm, która wiąże się także z wewnętrznym przekonaniem o słuszności
takich a nie innych rezultatów i rozwiązań. Brak takiego przekonania u większości członków danej i wskazanej grupy doprowadzić musi w końcu do odrzucenia
tych nieakceptowanych zasad etycznych, co nie oznacza że normy te są niewłaściwe, ale świadczy także o poziomie etycznym tej grupy – w naszym przypadku
dziennikarzy23.
Przy omawianiu tego rodzaju etyki dziennikarskiej warto także wspomnieć
na temat zasad etycznych obowiązujących uczestników sieci internetowej, który
znacznie przekształcił te dziedziny życia ludzkiego, które są związane z porozumiewaniem się z innymi ludźmi. Kodeksem etycznym który obowiązuje danych
użytkowników sieci jest netykieta, która określa wolności słowa, poszanowanie
innych użytkowników oraz grupy dyskusyjne, choć z jej przestrzeganiem bywa
różnie24.
Netykieta jest również zbiorem norm etycznych danej sieci internetowej
obejmującym również listę niepożądanych zachowań użytkowników. Nie jest
ona ściśle skodyfikowana, lecz jej wytyczne w warstwie szczegółowej zależą od
specyfiki konkretnych usług internetowych. Podstawowymi wykroczeniami
przeciw etykiecie są przykładowo rozsyłanie spamu, czy też flaming. Osoby
które uporczywie łamią etykietę mogą być izolowane przez innych użytkowników sieci, a czasami również karane ograniczeniem dostępu do określonych
usług przez upoważnione do niniejszego osoby25.
22

Ibidem, s. 137.
A. Młynarska-Sobaczewska, Wewnątrzredakcyjna .., op. cit., s. 90-93.
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Podsumowanie
Reasumując w świetle powyższych rozważań należy stwierdzić, że określona
swoboda wypowiedzi musi być ściśle powiązana z odpowiedzialnością za słowo.
W Polsce wiąże się to nie tylko z omawianą w niniejszym opracowaniu odpowiedzialnością etyczną oraz dyscyplinarną, lecz też cywilną i karną.
Streszczenie
Artykuł jest próbą analizy prawnej i etycznej reglamentacji wolności słowa.
Autor skupia się na pochodzeniu instytucji cenzury. Wskazana i opisana szerzej
zostaje historia cenzury oraz to, że w Królestwie Polskim można znaleźć reskrypty, edykty i inne dokumenty, które bezpośrednio zakazywały i cenzurowały niektóre treści. Ostatnia część niniejszej pracy podsumowuje omawiane aspekty
ograniczenia wolności słowa.
Summary
The article attempts to analyse the legal and ethical limitations of the freedom of speech. The author concentrates on origins of the institution of censorship. He points out that in the Kingdom of Poland one could find rescripts, edicts
and royal proclama- tion, which prohibited to import, sell, or read heretical
books, under the threats of the confiscation of property, banishment, and even the
death penalty.
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Urszula Maja Krzyżanowska (UMCS)
O wolności wypowiedzi artystycznej i jej granicach
Wstęp
Refleksja nad pojęciami zarówno wolności, jak i sztuki pojawiła się już w
starożytności. Pomimo upływu ponad dwóch tysięcy lat ich wzajemna relacja
wciąż jednak pozostaje ostatecznie nierozstrzygnięta. Kwestia wolności twórczości artystycznej wyraźnie zaznacza się jako jeden z aksjologicznych dylematów
współczesności. Potrzeba wypracowania rozwiązania ujawnia się nie tylko w
perspektywie akademickiej, ale także szczególnie w sferze praxis. Społeczne i
polityczne uwikłanie praktyk artystycznych może wywoływać antagonizmy będące zagrożeniem nie tylko dla pojedynczych jednostek jako uczestników sporu,
lecz również dla porządku i bezpieczeństwa większych grup.
1. Estetyka a prawo
Pytanie o artystyczną wolność regularnie powraca w publicznej debacie, najczęściej podczas trwania nagłaśnianych w mediach przypadków konfliktów ideowych, których źródłem są działania artystów. Konflikty te zazwyczaj są rozstrzygane na sali sądowej. Długość procesów, różne wyroki wydawane w tej
samej sprawie pozwalają sądzić, że system prawny (nie tylko w Polsce) jest nieodpowiednio przygotowany do rozpatrywania tych kwestii. Choć w piśmiennictwie prawniczym poświęca się uwagę temu zagadnieniu (co zapewne spowodowane jest brakiem wcześniejszych ustaleń i pilnymi potrzebami społeczeństwa –
zazwyczaj konfliktami na tle ekspresja artystyczna - uczucia religijne), to efekty
ustaleń są wciąż niewystarczające.
Wolność artystyczna gwarantowana jest w Polsce przez Konstytucję. W artykule 73 tego dokumentu znajduje się następujące sformułowanie: Każdemu
zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania
ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury1.
Prawo traktuje więc wolność artystyczną jako wartość, której należy się ochrona.
Lidia Jaskuła wyjaśnia, że wolność twórczości jest szczególnym przypadkiem
wolności wypowiedzi i pełni ważną rolę społeczną. Jednocześnie treść i/lub forma niektórych wypowiedzi artystycznych rodzi pytanie o istnienie lub nieistnienie
granic tych wypowiedzi i realne możliwości ich wyznaczenia. Zwolennicy tez o
absolutnej wolności wypowiedzi artystycznej z założenia odrzucają możliwość ich
istnienia i wyznaczania. Przeciwnicy absolutyzowania wolności wypowiedzi artystycznej, choć widzą potrzebę ich istnienia, często mają trudności z ich określe-

1

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. z 1997, nr 87,
poz. 483 ze zm.
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niem2. Aksjomat o absolutnej wolności artysty obecny w myśli estetycznej wydaje się niemożliwy do przyjęcia. Artysta nie funkcjonuje w próżni. Ponieważ działa on w obrębie społeczeństwa i kultury, jego aktywność musi być regulowana
prawnie (a więc w jakimś stopniu ograniczana), a sztuka rozpatrywana z
uwzględnieniem kwestii pozaestetycznych. Jednak brak ogólnej, legalnej definicji sztuki na gruncie prawa3, nieadekwatność rozwiązań legislacyjnych, niedookreślone i nieostre sformułowania używane w tekstach prawnych traktujących o
twórczości artystycznej oraz idące za tym trudności interpretacyjne pokazują, że
sama refleksja teoretyczno-prawna nie wystarcza do uregulowania tej kwestii.
Bowiem przy analizie działań artysty kryteria artystyczne mają pierwszeństwo
przed kryteriami formalno-prawnymi. Ignorowanie takich dziedzin jak historia
sztuki, kulturoznawstwo, antropologia wizualna, socjologia wizualna oraz przede
wszystkim estetyka skutkowałoby zbytnio uproszczonym, a przez to błędnym
podejściem do zagadnienia. Konieczne jest zatem nawiązanie współpracy pomiędzy naukami prawnymi i naukami humanistycznymi traktującymi o sztuce.
Szczególnie badania dopiero tworzącej się estetyki transkulturowej wnoszą wiele
wartościowego, ale niekiedy też kłopotliwego do rozważań nad zagadnieniem
sztuki, jej definicją, obszarem i granicami. Teoria (i historia) sztuki musi być
uwzględniona w prawnych próbach określenia granic wolności twórczości artystycznej.
2. Wieloznaczność sztuki
Aby coś uznać za sztukę potrzebne jest wcześniejsze pojęcie „sztuki”. Szerokość pola semantycznego słowa „sztuka” powoduje, że rozpatrywać ją można na
wiele sposobów. „Sztuki piękne”, „sztuki plastyczne”, „sztuki wizualne”, „sztuka
słowa”, „sztuka literacka” - mnogość terminów i rodzajów klasyfikacji nie ułatwia zadania. Najszerszy zakres znaczeniowy miałaby mieć „sztuka w ogóle”,
którą umownie można określić jako wszelkie/wszystkie przejawy działalności
artystycznej. Do sztuki zaliczymy więc rzeźbę, malarstwo, literaturę, teatr, performance, happening i inne. Nie zawsze mamy także do czynienia z materialnym
dziełem sztuki, czasem tylko z sytuacją lub procesem artystycznym. Twórczość
artystyczna to forma wypowiedzi. Ze względu na różnorodność współczesnych
praktyk artystycznych trudno określić, jakie stałe cechy ma wypowiedź artystyczna.
Prawdopodobnie największe kontrowersje wzbudzają wypowiedzi artystów
zaliczanych do sztuki krytycznej. Sięgają oni po aktualne tematy, krytycznie
opisują i komentują życie społeczne i polityczne, kwestionują utarte w powszechnej świadomości schematy. Artyści krytyczni często eksploatują zagad2

L. K. Jaskuła., Ochrona uczuć religijnych odbiorcy – granice wolności wypowiedzi artystycznej wybrane aspekty prawne, „Studia z prawa wyznaniowego” 2010, t. 13, s. 1621.
3
M. M. Bieczyński., Prawne granice wolności twórczości artystycznej w zakresie
sztuk wizualnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 17.
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nienie cielesności i płciowości, mechanizmy podporządkowywania podmiotu
władzy, mówią o dyskryminacji, stygmatyzacji i wykluczeniu, eksplorują również relacje człowieka z religią. Zdarzają się próby cenzury oraz nierzadko niszczenie dzieł sztuki krytycznej. Pojawiają się opinie, że niezależnie od podkreślanych przez niektórych artystów dążeń krytycznych, stanowią one przede wszystkim wyraz obalenia kolejnych wolnościowych tabu. Działa się nie tyle, żeby coś
stworzyć, ile żeby zamanifestować swą wolność4.
Z najnowszych rodzajów wypowiedzi artystycznej wyróżnić można też sztukę
modyfikacji ciała (body modification art), która zalicza się do szerszego nurtu sztuki
ciała (body art), zapoczątkowanego około późnych lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku. Body art od innych sztuk, na przykład teatru, odróżnia sposób traktowania
ciała. Celem artystów ciała nie jest gra, jak u aktorów teatralnych, a autentyczne,
rzeczywiste przeżycie, którego źródłem jest właśnie ciało. Granica między doświadczeniem sztuki, a doświadczeniem zmysłowym zostaje świadomie zatarta. Artyści
rzucają wyzwanie swojemu ciału, kwestionują granice i normy. Praktyki sztuki ciała
i sztuki modyfikacji ciała mają charakter transgresyjny.
Zupełnie inny typ artystycznej wypowiedzi stanowi sztuka biologiczna (biological art, w skrócie bio art), nazywana też sztuką genetyczną (bio artyści często wykorzystują w swoich pracach genetykę) lub sztuką mokrych mediów. Zaistniała ona w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. Działania tego
nowego kierunku polegają na manipulacji procesami życia: kształtowaniu biomateriałów, nietypowym użyciu biotechnicznych narzędzi lub procesów, tworzeniu lub transformacji żywych organizmów.
Widzimy zatem, że współcześnie wypowiedź artystyczna to trudny do zaklasyfikowania, specyficzny rodzaj wypowiedzi, odmienny od chociażby wypowiedzi
informacyjnej. Jej częstymi własnościami są złożoność znaczeniowa, nieoczywistość
i niekiedy wielopoziomowość interpretacyjna. Gdy mowa o wolności twórczości
artystycznej, najpierw należy wyróżnić oddzielnie pojęcia „wolności”, „twórczości” i
„sztuki”. Jak słusznie zaznacza Boris Bernstein każde z tych pojęć samo w sobie ma
własną semantykę5, a także długą historię6. Wypracowane do tej pory ogólne definicje sztuki bywają niewystarczająco pojemne, by objąć wciąż zmieniające się, rozszerzające i różnorodne aktywności artystyczne. Kwestia wolności artystycznej sprowadza się zatem do dwóch płaszczyzn. Jedną stanowi to, czym sztuka jest, czym powinna i nie powinna być. Drugą – jak bardzo czynniki spoza obszaru sztuki mogą w
nią ingerować.

4

G. Sztabiński., Profesjonalizacja wolności. Swoboda artysty w sztuce współczesnej,
„Estetyka i krytyka” 2009-2013, nr 17/18, s. 10.
5
B. Bernstein., „...Ale równie malarz, jak poeta, ma prawo do swobody twórczej".
Korzystam z tego prawa i drugim polecam korzystać, lecz...”, „Kultura Współczesna”
1994, nr 1, s. 6.
6
Zob. np. W. Tatarkiewicz., Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warszawa 2006, s. 63-89;
294-319.
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3. Kategoria wolności
Refleksja nad ideą wolności obecna była już w myśli antycznej 7. W kontekście artystycznym wciąż jednak nie ma uzgodnionej definicji tej kategorii. Najczęściej wolność artystyczna występuje jako „wolność od”. Polegałaby na robieniu tego, co artysta pragnie zrobić (oczywiście w ramach działań artystycznych,
nie prywatnych), na nie ograniczaniu jego wyboru co do tematu, formy, treści i
środków jego wypowiedzi. Określenie „wolny” jako „niczym nieskrępowany”
dotyczyłoby zatem artystycznej wyobraźni twórcy, ale już niekoniecznie obejmowałoby wszystkie poczynania artysty. Nieograniczona, absolutna wolność jest
niemożliwa, na artystę jako człowieka wpływ mają bowiem różne determinanty8.
Kategoria wolności rozumiana tu jest jako możliwość podejmowania przez artystę decyzji zgodnie z własną wolą, a „wolny” jako mogący postępować zgodnie z
własną wolą, nie podporządkowany komuś lub czemuś. Zaznaczyć jednak trzeba,
że „nie podporządkowany komuś lub czemuś” nie oznacza nie ponoszenia odpowiedzialności, czy bycia poza etyką.
Wolność wypowiedzi artystycznej jest wariantem wolności wypowiedzi
(ang. freedom of expression). Angielski odpowiednik polskiego określenia „wolność wypowiedzi” ma jednak szersze znaczenie. „Expression” bowiem to nie
tylko wypowiedź, to wszelkiego rodzaju ekspresja, wyrażanie siebie, nie tylko w
formie językowej. „Ekspresja” akcentuje uzewnętrznianie, wyraz (przeżyć,
uczuć), wskazuje też na „wyrazistość”. Wolność ekspresji podkreśla ludzkie
prawo do bycia sobą i dzielenia się tym, co nasze, a więc i poglądami, i dokonaniami artystycznymi.
Przy analizie pojęcia wolności w kontekście artystycznym nie można pominąć pojęcia licentia poetica i jego znaczenia. Swoboda twórcy do odstępstwa od
ogólnie przyjętych reguł i form oraz od wierności w odtwarzaniu rzeczywistości
– bo tak można wyjaśnić to pojęcie – obowiązuje w obrębie świata sztuki. To
znaczy, że artysta może dowolnie kształtować dzieło, mieć wpływ na jego treść i
formę, ale jako człowiek nie może wykraczać poza normy moralne i społeczne.
Być może stąd zagadnienie wolności twórczości artystycznej wiąże się z niekiedy z przekonaniem, że „artyści mogą więcej” czy „artystom wolno więcej”. Z
takiego założenia wynikałoby, że cokolwiek artysta nie zrobi jest dozwolone.
Rozszerzenie uprawnień wynikałoby z samego „bycia artystą”. Nie można przyjąć tego, gdyż naruszałoby to równość ludzi wobec prawa. Znaczyłoby to, że
pewna grupa jest wyłączona z odpowiedzialności, uprzywilejowana – co w demokratycznym świecie nie może mieć miejsca. Szczególna działalność jaką jest
działalność artystyczna wymaga pewnego marginesu swobody oraz tolerancji,
nie może być jednak zupełnie nieograniczona i bezkarna. […] dla określenia
7

Zob. S. Kowalczyk., Filozofia wolności. Rys historyczny, Redakcja Wyd. KUL, Lublin 1999, s. 9-22.
8
Zob. G. Sztabiński., Granice wolności w sztuce współczesnej [w:] Sztuka wobec zakresów wolności człowieka liberalnego, red. M. Zalewska-Pawlak, Wyd. Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź 2009, s. 13-25.
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wolności nie wystarczy jedynie wskazanie tego, co zakazane, ale konieczne jest
również wskazanie obszaru danej wolności. Należy jednak pamiętać, […] że samo określenie obszaru wolności nie jest równoznaczne z jej wyznaczeniem od
strony czynnej, jedynie wskazaniem obszaru, w którym dana konstrukcja normatywna („wolność”) znajduje zastosowanie9. Jak podkreśla Mateusz M. Bieczyński w przypadku twórczości artystycznej wyczerpujące wymienienie wszystkich
granic wolności […] nie wydaje się możliwe ze względu na ich wielość oraz potencjalną otwartość ich katalogu10.
4. Sztuka a religia
Zarówno sztuka, jak i religia stanowią nieodłączną część ludzkiego życia i
interakcji społecznych. Obie dziedziny od zawsze wchodziły ze sobą w interakcje11. W historii kultury odnaleźć można wiele pozytywnych przykładów ich
współpracy – chociażby arcydzieła malarstwa o tematyce religijnej. Jednak na
płaszczyźnie sztuka-religia dochodzi też do konfliktów.
Artyści krytyczni nie abstrahują od tematu religii. Ekspresja artystyczna może być tu uznana za bluźnierstwo. Należy zadać pytanie, czy ochrona przed obrazą uczuć religijnych jest ograniczeniem wolności artysty? Odpowiedź zależeć
będzie od tego, na czym ochrona przed obrazą uczuć religijnych ma polegać.
Lidia Jaskuła zwraca uwagę, że zarówno wypowiedź artystyczna, jak i uczucia
religijne są kategoriami związanymi z wolnością człowieka, której ontycznym
źródłem, akceptowanym i wskazywanym w aktach prawnych jest osobowa godność człowieka. […] obie kategorie w swej istocie mają charakter pozaprawny.
Publiczne wypowiedzi artystyczne będące efektem korzystania przez twórców z
wolności wypowiedzi są konfrontowane z wartościami. Jedną z nich jest wolność
sumienia i wyznania, z którą w sposób immanentny związana jest kategoria uczuć
religijnych12. Wskazuje ona także na uczucia religijne jako wyraz przeżywania
przez człowieka jego wolności religijnej13. Obraza uczuć zwykle następuje w
wyniku wykorzystania przez artystę w dziele lub procesie twórczym przedmiotu
czci religijnej w sposób uznany przez osoby wierzące za nieodpowiedni do statusu tego przedmiotu. Jednak „przedmiot czci religijnej” w pojęciu wielu osób
wierzących dotyczy często rzeczy jasno nieokreślonych, jak nazwy czy imiona,
grupy lub pojedyncze znaki, gesty, czy też symbole. Zdarzają się przypadki żądań nie używania, nie wspominania nawet o tym wszystkim, co uznane jest przez
pewną grupę za święte lub związane z kultem, a więc w mniemaniu grupy – nietykalne, nietykalne w szczególności dla osób spoza tej grupy. Używanie symboli
religijnych przez artystów nie jest zabronione, jak również samo w sobie nie sta9

M. M. Bieczyński., Prawne granice…, op. cit., s. 38.
Tamże, s. 160.
11
H. Kiereś., Sztuka religijna czy sacrum w sztuce?, „Człowiek w kulturze” 1995, nr
6-7, s. 313-330.
12
L. K. Jaskuła, Ochrona…, op. cit., s. 161.
13
Tamże, s. 165.
10
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nowi zagrożenia dla uczuć religijnych. Atakiem na te uczucia jest używanie symboli religijnych w sposób znieważający, lekceważący, ośmieszający i poniżający.
Prawo do swobody wypowiedzi ma granice. Stanowią ją m.in.: prawa innych
osób do wolności przed agresją w dziedzinie przekonań w sprawach wiary14.
Problematyczna okazuje się subiektywność odbioru danego przekazu oraz stopień wrażliwości – zarówno estetycznej, jak religijnej – odbiorców sztuki. Trzeba
też uwzględnić intencję twórcy i kontekst, w którym dana praca artystyczna jest
pokazywana. Uczucia religijne powinny oczywiście podlegać ochronie. Należy
jednak uważać na sytuacje narzucania przez system religijny sposobu postępowania jednostkom z tym systemem nie związanym. Według Henryka Kieresia
sztuka sakralna to sztuka związana z określoną religią, sztuka obrazująca specyficzne dla niej treści w sposób zgodny z kanonem wiary15. Wyrażenie „zgodnie z
kanonem wiary” wskazuje na narzucaną przez religię asymetryczność relacji ze
sztuką. Sztuka religijna jest dozwolona, sztuka służąca danej religii i zgodna z jej
poglądami. Posiadanie poglądu innego niż ten zawarty w kanonie wiary i chęć
jego wyrażenia za pomocą tych samych tematów, motywów, symboli, co w sztuce religijnej bywa niekiedy traktowane już jako znieważenie. Zatem można wykorzystywać symbole religijne, by wyrażać opinie pochlebne o danej religii, natomiast wykorzystanie tych samych symboli celem wyrażenia opinii krytycznej,
niepochlebnej wielu chętnie by zabroniło. Krytyka lub przedstawianie poglądu
innego, czy nawet zupełnie przeciwnego nie są „zgodne z kanonem wiary” i choć
nie są blasfemią, to zdarza się, że za taką się je uznaje. Należy odróżniać krytykę
i wyrażanie innego poglądu od znieważania, obrażania, bluźnierstwa16. Inaczej
popadniemy w absurd, jak w przypadku, gdy Sąd Najwyższy podtrzymał wyrok
sądu apelacyjnego, uznającego winnego bluźnierstwa przeciwko Bogu tłumacza
(sic!) książki Le mystère de Jésus Paula-Louisa Couchoud’a. Podstawą do wydania orzeczenia w pierwszej i drugiej instancji było przetłumaczenie wykorzystanych przez pierwotnego autora słów: manant i aventurier jako: „gbur” i „awanturnik”. Słowa te odnosiły się do Jezusa z Nazaretu. Francuski filozof przeczył
człowieczeństwu Boga i bóstwu Jezusa. Sądy pierwszej i drugiej instancji uzasadniały rozstrzygnięcie tym, że spośród wielu możliwych znaczeń wskazanych
słów tłumacz wybrał najbardziej obraźliwe, czym dopuścił się przestępstwa17.
Pomijając już kwestię, czy francuski filozof w książce opisującej jego poglądy o
Bogu użył słów obraźliwych, to oskarżanie, następnie pociąganie do odpowiedzialności karnej tłumacza (a więc nie autora książki, tylko osobę dokonująca

14

Tamże, s. 176.
Kiereś., Sztuka..., op. cit., s. 326.
16
Zob. np. A. Draguła., Bluźnierstwo. Między grzechem a przestępstwem, Biblioteka
„Więzi”, Warszawa 2013, s. 9-16.
17
M. Mikuła., Granice dozwolonego dyskursu antyreligijnego w II Rzeczypospolitej.
Uwagi do orzeczenia Sądu Najwyższego z 5 lipca 1938 r. i jego aktualność dzisiaj, „Studia z prawa wyznaniowego” 2010, t. 13, s. 181.
15
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przekładu dzieła literackiego) za dobór dwóch słów, które najlepiej jego zdaniem
odzwierciedlały znaczenie słów użytych w oryginale jest niedorzeczne.
Czy wolność artysty kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność odbiorców?
Wolność słowa nie jest tym samym, co prawo X-a do nieskrępowanego, publicznego lżenia niemiłych mu osób18. Nienawiść na tle wyznaniowym (jak i każdym
innym) jest zabroniona przez polskie prawo, jak również naganna moralnie. Zatem naganne będą praktyki – niezależnie czy artystyczne czy nieartystyczne –
noszące znamiona mowy nienawiści i mające charakter, na przykład antysemicki
lub chrystianofobiczny. Używanie dzieła sztuki w celu znieważenia lub wzbudzenia nienawiści wobec pewnej osoby, grupy osób lub wskazanego przez artystę podmiotu jest bezdyskusyjnie niedopuszczalne. Głównym celem sztuki jest
oddziaływanie estetyczne. Dlatego można zaryzykować stwierdzenie, że dzieło,
którego dominującą funkcją jest budzenie nienawiści, wcale nie jest dziełem
sztuki.
5. Gorszenie i skandal
Zagadnienie wolności artystycznej nie ogranicza się do kwestii możliwości
używania przez artystę symboli religijnych. Kontrowersje wzbudza także sięganie po tematy związane z cielesnością, seksualnością i płciowością. Mówi się
wtedy zazwyczaj o gorszeniu. W zależności od przyjętego kryterium wiele dzieł
sztuki można by uznać za gorszące. Najczęściej „gorszącym” elementem takiego
dzieła jest odwołanie do tematyki podlegającej tabu, budzącej silne emocje społeczne (i indywidualne), na przykład motywy przemocy, seksualności w połączeniu z brutalnością, nawiązanie do stylistyki sadomasochistycznej. Zgadza się to
ze znaczeniem słowa „gorszyć”, czyli wzbudzać gwałtowne, nieprzychylne emocje; wzburzać, bulwersować; a także wywierać zły, demoralizujący wpływ na
kogoś; deprawować.
To, co uznawane za gorszące uwarunkowane jest kulturowo. Widać to wyraźnie na przykładzie japońskich „obrazów wiosny”, czyli shunga. Są to obrazy
erotyczne, często przedstawiające nagie postaci z wyraźnie wyeksponowanymi i
znacznie powiększonymi genitaliami, w trakcie stosunku płciowego lub innych
czynności seksualnych. Pomimo ukazywania tematu seksualności w tak bezpośredni sposób oraz na dużą skalę (tworzone przez kilkaset lat przez większość
artystów), nie wzbudzały w Japonii potępienia.
Obraz „Pochodzenie świata” francuskiego malarza Gustave'a Courbeta ukazuje nagą pierś, brzuch i okolice genitalną leżącej kobiety. Nie uznaje się jednak
tego dzieła za gorszące ani nie posądza o pornograficzność. Rozstrzygają o tym
wartości artystyczne i intencja twórcy. Dzieła odznaczające się doskonałością
techniczną są niewątpliwie dziełami sztuki – nawet jeśli dzieło miało wzbudzić
podniecenie, to funkcja ta jedynie towarzyszyła funkcjom estetycznym. Analo18

R. Kolarzowa., Między grą a sumieniem. Z problematyki nowej sztuki, „Estetyka i
krytyka” 2003, nr 2(5), s. 34.
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gicznie, przedstawienia, których celem jest tylko i wyłącznie wzbudzenie podniecenia seksualnego – są bezwartościową artystycznie pornografią.
Niekiedy wzbudzenie kontrowersji przez artystę jest działaniem zamierzonym. Skandal występuje wtedy jako struktura komunikacyjna, jako strategia artystyczna. Epoka Młodej Polski pokazuje, ze skandal może mieć charakter kulturotwórczy19, współcześnie skandal bywa elementem budowania wizerunku artysty20. Łamanie tabu stało się znakiem rozpoznawczym Maurizio Cattelana. W
Polsce znana jest jego rzeźba „La nona ora” przedstawiająca papieża Jana Pawła
II przygniecionego głazem.
6. Problem granicy
Wyznaczanie granic wolności nie należy do zadań łatwych, szczególnie gdy
chodzi o wolność artystów. Rolą sztuki jest poruszanie, wzbudzanie emocji, ale
też wskazywanie problemów, czy zjawisk. W tym kontekście zawartość ideowa
dzieła korzysta przecież ze swobody wyrażania poglądów, poprzez sztukę. Nie
można także ograniczać ekspresji artystycznej tylko ze względu na sferę estetyczną dzieła – z ochrony korzystają wszystkie dzieła, bez względu na to czy są „ładne” i czy podobają się ogółowi21. Przez wzgląd na co można zatem ograniczać
swobodę twórczą?
Artykuł 202 kodeksu karnego zakazuje publicznego prezentowania treści
pornograficznych. Należy powrócić do wspomnianego w poprzednim paragrafie
rozróżnienia między erotyką a pornografią. Według słownikowej definicji erotyka to „sprawy miłości zmysłowej, tematyka miłosna”22. Za pornografię uznaje się
najczęściej filmy, zdjęcia, rysunki itp. o treści erotycznej, obliczone na wywołanie podniecenia seksualnego. Reprezentatywnym wyrazem erotyki są szeroko
pojęte dzieła sztuki (utwory literackie, fotografie, filmy, rzeźby i obrazy) dotyczące zmysłowości i miłości. Dzieła erotyczne, nie pornograficzne, mają przedstawiać seksualność człowieka bez eksponowania genitaliów i szczegółów aktu
seksualnego (choć nie zawsze). Granice bywają tu bardzo płynne i nie zawsze
wyraźne. W twórczości niektórych artystów następuje często świadome zacieranie granic estetyczno-formalnych. Kwestią dyskusyjną pozostaje, czy przestrzeń
galerii, w której prezentowane są dzieła sztuki o niejasnym statusie (na przykład
na granicy pornografii lub świadomie stylizowane na pornografię, bądź wykorzy19

Zob. P. Zarzecki., Kulturotwórcza rola skandalu w epoce Młodej Polski [w:] Skandal w kulturze europejskiej i amerykańskiej, red. B. Płonka-Syroka, M. Dąbrowska, J.
Nadolna, M. Skibińska, Wyd. DiG, Warszawa 2013, s. 219-233.
20
Zob. M. Dąbrowska., Buzz marketing jako kontrolowany przepływ informacji.
Skandal elementem budowania reputacji artysty [w:] Skandal w kulturze…, wyd.cyt., s.
311-325.
21
J. Hołda., Wolność twórczości artystycznej,
http://www.kadrakultury.pl/artykuly/102046-wolnosc-tworczosci-artystycznej.html.
22
Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupko, H. Anderska, Z. Łempicka, PWN.
Warszawa, 1969, s. 166.
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stujące jej element), jest przestrzenią publiczną. Gdzie indziej niż w galerii wystawiać prace podejmujące temat nagości?
Artykuł 217 kodeksu karnego zakazuje naruszania nietykalności cielesnej.
Nietykalność cielesna oraz zdrowie pozostają jednak w dyspozycji podmiotów,
które mogą udzielić zgody na ich naruszenie lub zagrożenie. Pozwala to na praktyki w ramach sztuki ciała, podczas których często dochodzi do uszkodzenia
ciała uczestników takiego performansu. Niejasne jest, kiedy przekłuwanie artystów metalowymi prętami na oczach widzów przestaje być transgresją cielesności, a zaczyna być widowiskową rozrywką i wypełniać znamiona patologii.
Powróćmy jeszcze na koniec do obrazy uczuć religijnych, której zakazuje artykuł 196 kodeksu karnego. Wolność do wyrażania poglądów poprzez różne
formy działalności artystycznych może powodować obrazę uczuć religijnych
innych osób. Natomiast penalizacja działalności artysty może stanowić naruszenie wolności wypowiedzi artystycznej. Kolizja dóbr chronionych prawem, często
przyjmuje formę alternatywy – albo wolność artystyczna albo wolność religijna.
Granica pomiędzy wolnością ekspresji artystycznej a znieważeniem przedmiotu
czci religijnej wydaje się być bardzo płynna, a nawet prawie całkowicie zatarta.
Problem dobrze podsumowują słowa Romany Kolarzowej: Nie kwestionując
bynajmniej wolności twórczej, można jednak wskazać, że wolność ta nie jest “absolutna”, lecz – jak w każdej innej ludzkiej praxis – pozostaje w horyzoncie etyki.
Bez tego odniesienia znika zresztą sama wolność – i jako wartość, i jako przedmiot sporu23.
Podsumowanie
Zagadnienie wolności wypowiedzi artystycznej i problem z jego rozwiązaniem
na gruncie prawnym wykazuje nie tylko brak współpracy między prawnikami a specjalistami z obszaru sztuki i estetyki. Ilość emocji towarzysząca sprawom ukazuje
niski poziom edukacji społeczeństwa, mały zakres tolerancji przy jednoczesnym
wysokim poziomie agresji. Krytyka często mylnie utożsamiana jest z atakiem na
kogoś lub coś. Nierzadkie są również próby przemycania treści obraźliwych, nienawistnych lub krzywdzących pod szyldem sztuki, gdy w rzeczywistości rzecz/sytuacja
nie ma ze sztuką nic wspólnego. Dopracowanie rozwiązań prawnych w porozumieniu z autorytetami w dziedzinie sztuki nie wystarczy. Potrzebna jest edukacja społeczeństwa – estetyczna oraz w zakresie tolerancji i komunikacji. Pierwsza jest niezbędna, by orientować się w dyskursach sztuki i lepiej ją rozumieć, a dzięki temu
unikać niepotrzebnych nieporozumień. Waga drugiej polega na zwiększeniu jakości
społecznego współżycia, zmniejszenie uprzedzeń. Ostatnim, choć nie mniej istotnym
elementem jest dobra wola wszystkich stron – by w przypadku zaistnienia konfliktu
polubownie go rozwiązać.
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R. Kolarzowa., Między…, op. cit., s. 35.
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Abstrakt
Artyści współcześni, szczególnie tworzący w nurcie krytycznym, często
wywołują kontrowersje, a nawet oskarżani są o obrazę uczuć religijnych lub publiczne prezentowanie nieprzyzwoitych treści. Wskazuje to na potrzebę zastanowienia się nad wolnością sztuki i jej zakresem. Z drugiej strony pojawia się problem zewnętrznego ingerowania w twórczość artystyczną jako ograniczania praw
artysty. Celem artykułu jest próba refleksji nad zagadnieniem wolności wypowiedzi artystycznej jako jednym z aksjologicznych dylematów współczesności.
Abstract
On freedom of artistic expression and its scope
Contemporary artists, especially the ones of critical movement, often cause
controversy, and even are accused of insulting religious feelings or public display
of obscene content. This signalize the need of consideration of the freedom of art
and its scope. On the other hand, there is the problem of external interfering in
the work of art as limiting the rights of the artist. The purpose of this article is an
attempt to reflect on the issue of freedom of artistic expression as one of the
axiological dilemmas of modernity.
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Ilona Resztak (KUL)
Kilka uwag na temat przepisów chroniących funkcjonariuszy publicznych
Wstęp
Przedmiotem niniejszego opracowania jest charakterystyka przepisów dotyczących chronienia funkcjonariuszy publicznych. Słowo „funkcjonariusz” jest to
termin prawnym, który oznacza osobę pełniącą czynności urzędowe w imieniu
państwa lub władzy. Struktura artykułu składa się z następujących części: pojęcie
funkcjonariusza publicznego, przepisy chroniące funkcjonariuszy w świetle prawa karnego: naruszenie nietykalności, czynna napaść, wywieranie wpływu na
czynności służbowe, udaremnianie lub utrudnianie wykonania czynności służbowej, znieważenie funkcjonariusza, nadużycie władzy.
1. Pojęcie funkcjonariusza publicznego
Słowo „funkcjonariusz” kojarzy się głównie z policjantem. Tymczasem jest
to termin prawny, który oznacza osobę pełniącą czynności urzędowe w imieniu
państwa lub - szerzej - władzy. Łaciński źródłosłów tego terminu nawiązuje do
słowa functio (czynność) i w jednym ze znaczeń słownikowych oznacza osobę,
która dokonuje określonych czynności urzędowych1. W rozumieniu prawa karnego definicję funkcjonariusza publicznego zawiera art. 115 § 13 kodeksu karnego2. Funkcjonariuszem publicznym jest:
• Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
• poseł, senator, radny,
• sędzia, ławnik, prokurator, notariusz, komornik, zawodowy kurator sądowy, osoba orzekająca w sprawach o wykroczenia lub w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy,
• osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności
usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych,
• osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe,
• osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej,
• funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej,
• osoba pełniąca czynną służbę wojskową3.

1

Słownik wyrazów obcych PWN, red. nauk. J. Tokarski, Warszawa 1980, s. 237.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840.
3
L. Falandysz, Ja i moje prawo, Warszawa 1991, s. 46
2
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Choć ten katalog4 nie wymienia wprost pracownika Straży Miejskiej, to jednak zalicza do grona funkcjonariuszy publicznych osoby, będące pracownikami
samorządu terytorialnego, oraz osoby, będące pracownikami organu kontroli
samorządu terytorialnego, pod warunkiem, że nie pełnią wyłącznie czynności
usługowych. Funkcjonariuszem nie będzie więc osoba zatrudniona np. na stanowisku gońca. O tym, że pracownikowi samorządu terytorialnego (w naszym wypadku Straży Miejskiej) przysługuje status funkcjonariusza publicznego, upewnia
nas dodatkowo ustawa o strażach gminnych5.
Przy wykonywaniu czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych6 (art. 23 ustawy o strażach
gminnych). Ochrona prawna, przysługująca funkcjonariuszowi Straży Miejskiej,
rozciąga się tylko na wykonywanie czynności służbowe. Strażnik miejski nie
korzysta z ochrony prawnej, którą ma funkcjonariusz, jeśli nie wykonuje czynności służbowych (a tym bardziej - gdy sam narusza prawo).
2. Przepisy chroniące funkcjonariuszy w świetle prawa karnego
Najsilniejszą ochronę prawną funkcjonariuszowi straży miejskiej zapewnia
kodeks karny. Rozdział XXIX, zatytułowany Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego (art. 222-231), zawiera
przepisy, które za przestępstwo uznają:
• zachowania, których ofiarą może stać się funkcjonariusz publiczny (np.
czynna napaść lub zniewaga),
• niepożądane zachowania samego funkcjonariusza publicznego (np. łapownictwo, nadużycie władzy).
Istnieje tu jakby podwójny wymiar ochronny prawa karnego. Z jednej strony
ustawodawca chroni funkcjonariusza publicznego jako osobę, która ma w interesie społeczeństwa szczególną rolę do spełnienia. Z drugiej strony, wprowadza
tzw. przestępstwa urzędnicze –może je popełnić tylko funkcjonariusz publiczny,
bo tylko on ma pewne uprawnienia, obowiązki i możliwości, których może nie
dopełnić lub nadużyć.
Rozdział kodeksu karnego zawiera m.in. następujące przestępstwa:
• naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego (art. 222),
• czynna napaść (art. 223),
• wywieranie wpływu na czynności urzędowe (art. 224 § 1) oraz czynny opór
(art. 224 §2),
• zniewaga funkcjonariusza publicznego (art. 226 § 1),
• nadużycie władzy (art. 231).
a. Naruszenie nietykalności (art. 222 k.k.)
4

Katalog ten nie jest zamknięty, ponieważ inne ustawy mogą przyznawać niektórym
kategoriom status funkcjonariusza publicznego.
5
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, Dz. U. Nr 123, poz. 779, ze zm.
6
M. Bojarski, W. Radecki, Kompendium dla straży gminnych (miejskich). Suplement. Ustawa
o strażach gminnych z komentarzem. Zmiany stanu prawnego, Wrocław 1997, s. 44
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Uderzenie funkcjonariusza jest surowiej karane, niż uderzenie zwykłego
człowieka.
§ 1. Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków
służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 wywołało niewłaściwe zachowanie się funkcjonariusza lub osoby do pomocy mu przybranej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.
Przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza jest odmianą „zwykłego” przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej z art. 217 k.k7.
O naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza można oskarżyć tylko kogoś, kto zrobił to podczas pełnienia przez funkcjonariusza obowiązków służbowych
lub w związku z nimi. Ktoś, kto uderzy funkcjonariusza, nawet umundurowanego,
podczas, gdy np. będzie on wracał po służbie do domu nie może być ukarany za
naruszenie nietykalności funkcjonariusza 8ale za „zwykłe” naruszenie nietykalności9.
Chyba, że uderzenie będzie zemstą za coś, co ten funkcjonariusz zrobił w ramach
swoich służbowych obowiązków. Różnica pomiędzy „zwykłym” naruszeniem nietykalności a naruszeniem nietykalności funkcjonariusza jest dla sprawcy zasadnicza:
napaść na funkcjonariusza karana jest dużo surowiej - do trzech lat więzienia - niż
napaść na zwykłego człowieka - do roku więzienia. Naruszenie nietykalności polega
na oddziaływaniu na ciało człowieka w sposób przykry, bolesny lub znieważający.
Przykładami naruszeń są: splunięcie na kogoś, kopnięcie, spoliczkowanie, pociągnięcie za włosy, strącenie czapki (pod warunkiem, że np. kopnięcie czy spoliczkowanie nie pozostawi śladów kwalifikowanych jako tzw. lekki lub średni uszczerbek
na zdrowiu - art. 157 § 1 i § 2 k.k.)10.
Naruszenie nietykalności cielesnej może być popełnione tylko umyślnie. Nie
będzie nim np. przypadkowe popchnięcie funkcjonariusza, nawet jeśli spowoduje
uraz. Taka sama ochrona prawna przed naruszeniami nietykalności cielesnej jak
funkcjonariuszowi przysługuje także osobie „przybranej”, czyli np. takiej, którą
funkcjonariusz poprosił o pomoc. Nie zostało ostatecznie prawnie rozstrzygnięte,
czy osobą przybraną jest osoba, która samorzutnie udzieliła takiej pomocy funkcjonariuszowi11.
Jeśli ktoś naruszy nietykalność funkcjonariusza dlatego, że sam funkcjonariusz go do tego sprowokował „niewłaściwym zachowaniem się”, sąd może mu
nadzwyczajnie złagodzić karę lub nawet odstąpić od jej wymierzenia. Chodzi tu
o np. o sytuację, gdy funkcjonariusz nadużywa swych uprawnień, wyrządza
sprawcy niesprawiedliwą dolegliwość czy poniża go. Z kolei jeśli funkcjonariusz
7

Art. 217 k. k.
Art. 222 k.k.
9
Art. 217 k.k.
10
L. Gardocki, Prawo karne. Warszawa 1998, s. 261.
11
J. Wojciechowski, Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo. Warszawa 1997, s. 393.
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sprzeniewierzy się swoim obowiązkom służbowym (np. bije pałką osobę wbrew
przepisom o użyciu środków przymusu bezpośredniego, a osoba ta broniąc się
uderza funkcjonariusza pięścią), wtedy nie korzysta on ze specjalnej ochrony.
Tego, co robi, nie można bowiem uznać za „pełnienie obowiązków służbowych”.
Jest to raczej przestępstwo nadużycia władzy. Jeśli funkcjonariusz nadużywa
władzy, nie jest chroniony prawem.
b. Czynna napaść (art. 223 k.k.)
Kto, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami lub używając
broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo środka
obezwładniającego, dopuszcza się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem
obowiązków służbowych, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Czynna napaść jest czynem poważniejszym niż naruszenie nietykalności cielesnej. Oznacza aktywne, energiczne i zdecydowane użycie przemocy. Odpowiedzialność z art. 223 nie zależy od jej skutków. Jeśli napadnięty funkcjonariusz
skutecznie odparł atak i nie doznał żadnego uszczerbku na zdrowiu, przestępstwo
i tak zostało popełnione12. Jest to tzw. przestępstwo formalne (w odróżnieniu od
materialnego, czyli takiego, którego zaistnienie zależy od tego, czy wywrze skutek). Czynnej napaści może dopuścić się co najmniej trzech napastników. Przestępstwa czynnej napaści można dopuścić się tylko „wspólnie z innymi osobami”, co w praktyce oznacza, że napastników musi być co najmniej trzech. Muszą
oni działać „w porozumieniu”, ale to nie znaczy że wcześniej musieli się zmówić. „Porozumienie” może powstać już w trakcie ataku na funkcjonariusza.
Czynna napaść musi być popełniona w czasie lub w związku z obowiązkami
służbowymi funkcjonariusza - tak samo, jak przy naruszeniu nietykalności cielesnej. Wreszcie musi być popełniona przy użyciu niebezpiecznego przedmiotu
(broni palnej, noża, ale także np. kwasu solnego)13.
c. Wywieranie wpływu na czynności służbowe (art. 224 k.k.)
§ 1. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w
celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest skutek określony w art.
156 § 1 lub w art. 157 § 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5.

12
13

Ibidem, s. 394-395.
Ibidem, s. 394-396.
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Wywierania wpływu na czynności urzędowe polega na takich działaniach,
które mają
wymusić podjęcie jakiejś decyzji.
Przemoc może polegać np. na okupowaniu gabinetu naczelnika gminy w celu
zmuszenia go do przyznania lokalu lub rezygnacji z eksmisji.
Groźba bezprawna to groźba popełnienia przestępstwa (także na osobie najbliższej dla osoby, której się grozi), o ile wzbudza ona uzasadnioną obawę, że
będzie spełniona. Na przykład jeśli dobrze zbudowany “dziki” lokator postawi
komornikowi ultimatum, że albo odstąpi od eksmisji, albo zostanie zrzucony ze
schodów. Przestępstwo czynnego oporu polega na stosowaniu przemocy lub
groźby bezprawnej w celu zmuszenia funkcjonariusza (lub osoby do pomocy mu
przybranej) do podjęcia lub zaniechania czynności służbowej. Należy zaznaczyć,
że w tym przepisie chodzi o opór czynny, czyli aktywny. A więc takim oporem
nie będzie np. położenie się osoby zatrzymywanej na ziemi. Jeśli jednak ta osoba
stosuje przemoc - np. odpychając strażników - lub inne formy oporu - np. trzyma
się latarni albo uniemożliwia ślusarzowi uwolnienie jej z łańcucha którym przykuła się do ogrodzenia Ministerstwa Sprawiedliwości - wtedy stawia czynny
opór14. Innym przestępstwem jest utrudnianie czynności służbowych, ale bez
używania przemocy albo groźby.
d. Udaremnianie lub utrudnianie wykonania czynności służbowej (art. 225 k.k.)
§ 1. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto osobie uprawnionej do kontroli w zakresie
inspekcji pracy lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia
wykonanie czynności służbowej.
e. Znieważenie funkcjonariusza (art. 226 k.k.)
§ 1. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego albo osobę do pomocy mu
przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 2. Przepis art. 222 § 2 stosuje się odpowiednio.
§ 3. Kto publicznie znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 215.
Przestępstwo zniewagi funkcjonariusza publicznego, podobnie jak naruszenie
jego nietykalności cielesnej, może nastąpić tylko podczas lub w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych. Jest to przestępstwo skierowane przeciwko godności osobistej funkcjonariusza. Takie samo przestępstwo, ale narusza14
15

L. Gardocki: op.cit., s. 264.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840.
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jące godność zwykłego człowieka, jest karane dużo łagodniej (art. 216 k.k. - kara
grzywny lub ograniczenia wolności). Znieważenie może zostać popełnione słownie
lub/i przy pomocy gestu (np. znaczące pukanie się w czoło albo poklepanie się po
pośladku pod hasłem: „pocałuj mnie w d...”). To, co kogo znieważa, jest do pewnego stopnia subiektywne i zależy od jego oceny. Dlatego ważne jest tu społeczne
rozumienie danego zwrotu - także i środowiskowe czy lokalne. Przed sądem dochodzi często do polemiki pomiędzy stronami, czy dany zwrot rzeczywiście jest
obraźliwy, a jeśli tak - to jak dalece obraża. Jak słusznie zauważa L. Gardocki,
właściwie niewiadomo, na podstawie jakiej konwencji językowej uznajemy np.
zwroty „ty psie” czy „ty świnio” za obraźliwe („pies” w gwarze przestępców oznacza policjanta)16.
Osobnym rodzajem przestępstwa znieważenia jest publicznie znieważenie lub
poniżenie konstytucyjnego organu RP. Ponieważ takie sformułowanie pojawiło się
dopiero w nowym kodeksie karnym (obowiązującym od września 1998 r.), nie ma
jeszcze orzecznictwa sądów i nie wiadomo, jakie konkretnie organy są chronione
tym przepisem. Na pewno jest nim chroniony premier, minister, rząd, parlament,
posłowie i senatorowie. Ale czy także wszystkie organy wymienione w Konstytucji.
Jest tam też Rzecznik Praw Obywatelskich, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, a także Najwyższa Izba Kontroli, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, administracja rządowa (województwa) i samorządowa (powiaty, gminy).
f. Nadużycie władzy (art. 231 k.k.)
§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub
nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od
roku do lat 10.
Obowiązki i uprawnienia strażników zawiera ustawa o strażach gminnych i
wydane na jej podstawie rozporządzenia i przepisy służbowe niższej rangi - regulaminy, instrukcje. Do obowiązków strażnika należy m.in. przestrzeganie prawa,
poszanowania godności obywatela i własnej, dochowanie tajemnicy służbowej i
państwowej. Uprawnienia - to np. prawo zrzeszania się w związku zawodowym,
bez prawa do strajku.
Przykładem przekroczenia uprawnień strażnika miejskiego może być zatrzymanie osoby bez niezwłocznego przekazania jej w ręce policji (straż miejska
nie jest uprawniona do stosowania instytucji zatrzymania, z wyjątkiem tzw. zatrzymania obywatelskiego, o czym wspomniałem wcześniej). Niedopełnienie
obowiązków oznacza zaniechanie, np. kiedy strażnik nie zawiadomił przełożonych i prokuratora o fakcie użycia broni palnej albo nie zareagował widząc bójkę. Funkcjonariusz, przekraczając uprawnienia lub niedopełniając obowiązków,
16

Ibidem, s. 260.
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może naruszyć interes publiczny lub prywatny. Interes publiczny dotyczy ogółu
ludzi i może polegać np. na tym, że funkcjonariusz nie zareaguje na niszczenie
przez „grafficiarzy” ściany budynku. Interes prywatny to sprawa dotycząca konkretnej osoby i może polegać np. na obrzucaniu przez funkcjonariusza wyzwiskami kogoś, komu wypisuje mandat za załatwianie się w miejscu publicznym.
Ustawa o strażach gminnych wprowadziła jednak osobny przepis, stanowiący lex
specialis wobec art. 231 k.k. W art. 28 przewiduje karę pozbawienia wolności do
lat 5 dla strażnika, który przy wykonywaniu zadań przekroczył uprawnienia lub
nie dopełnił obowiązku, naruszając w ten sposób dobra osobiste17obywatela.
Przepis ten przewiduje dla strażnika surowszą karę za przekroczenie uprawnień
lub niedopełnienie obowiązków, niż kodeks karny dla wszelkich innych funkcjonariuszy.
Podsumowanie
Podsumowując należy stwierdzić, iż Kodeks karny zawiera rozdział poświęcony przestępstwom przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego Znajdują się w nim przepisy, które chronią funkcjonariusza
podczas wykonywania służbowych obowiązków. Wymieniono tam m.in. przestępstwa: naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego- np.
popchnięcie, oplucie, strącenie czapki, czynna napaść- np. uderzenie, przewrócenie, wywieranie wpływu na czynności urzędowe - np. zabranie długopisu, żeby
strażnik nie mógł spisać nielegalnie handlującej osoby, albo groźby pod adresem
funkcjonariusza, czynny opór - np. wyrywanie się strażnikowi, zniewaga funkcjonariusza publicznego - obraźliwe słowa lub gesty czynione w obecności funkcjonariusza, w celu obrażenia go. W kodeksie karnym wymieniono też przestępstwa, które może popełnić funkcjonariusza podczas pełnienia służby lub w
związku z nią: nadużycie władzy - pobicie zatrzymywanej osoby lub obrażenie
jej, niedopełnienie obowiązku - np. nieudzielenie pomocy chorej osobie leżącej
na chodniku, przyjęcie łapówki - np. od nielegalnie handlującej osoby, żeby zostawić ją w spokoju.
Streszczenie
Przedmiotem niniejszego opracowania jest charakterystyka przepisów dotyczących chronienia funkcjonariuszy publicznych. Słowo „funkcjonariusz” jest to
termin prawnym, który oznacza osobę pełniącą czynności urzędowe w imieniu
państwa lub władzy. Struktura artykułu składa się z następujących części: pojęcie
funkcjonariusza publicznego, przepisy chroniące funkcjonariuszy w świetle prawa karnego: naruszenie nietykalności, czynna napaść, wywieranie wpływu na
17

Katalog dóbr osobistych (choć tylko przykładowy) wymienia art. 23 kodeksu cywilnego z 1964 r. Dobrami osobistymi człowieka są: zdrowie, wolność, cześć, swoboda
sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność
mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Interesującym dobrem osobistym może być też np. prawo do grobu.
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czynności służbowe, udaremnianie lub utrudnianie wykonania czynności służbowej, znieważenie funkcjonariusza, nadużycie władzy.
Summary
The object of this study is to characterize the rules on protecting public
officials. The word "officer" is a legal term that means a person holding official
acts on behalf of the state or government. The structure of the article consists of
the following parts: the concept of a public official, legislation to protect officers
in criminal law: assault, aggravated assault, to influence the discharge of their
duties, thwarting or blocking an operations business, insulting an officer, misuse
of power.
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