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Wstęp
Na temat wolności napisano i powiedziano już bardzo
wiele. Niemal każdego dnia powstają nowe dzieła, podejmujące kwestię wolności w szerokim tego słowa znaczeniu. Jeszcze w większym stopniu doświadczono owej wolności lub jej
braku w różnym aspekcie w historii całej ludzkości. Jest prastara zasada poparta życiowym doświadczeniem mówiąca, że
przekraczanie granic wolności prowadzi zazwyczaj do zniewolenia. Stąd potrzeba każdemu z nas zdrowego rozsądku,
mądrości, odpowiedzialności, świadomej konsekwencji, pozytywnych sformułowań – a to wszystko po to, aby zachować
wolność jaka została nam dana i zadana. Bowiem zazwyczaj
wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność
drugiego człowieka. Stąd też, aby nie pozbawić się prawdziwej wolności, należy rozpoznawać i słuchać głosu swego wnętrza. Ale wraz z wolnością łączy się prawo, które rodzi konkretne obowiązki. Wśród wielu praw winniśmy pamiętać, że
istnieje naczelne prawo do posiadania praw. Innym kwestią
pozostaje definicja prawa.
Pojęcie wolności od zarania dziejów było jednym z najistotniejszych problemów filozofii i religii. Szczególnie często
dyskutowano (i dyskutuje się nadal) o zależności, jaka istniej
między wszechmocnym i wszystkowiedzącym Bogiem a
człowiekiem wyposażonym przecież w wolną wolę. Skoro Bóg
jest wszechwiedzący i wszechmocny i wszystko, co się dzieje
jest rezultatem jego woli, także wszystkie decyzje podejmowane przez człowieka nie są jego własne, a co za tym idzie
człowiek nie jest wolny. Na kanwie tego wydawałoby się nierozwiązywalnego problemu powstało wiele metod tłumaczących tą zależność i starających się pogodzić wszechmoc bożą z
wolną wolą człowieka.
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Jednym z tych filozofów, którzy w swoich teoriach starali się "uratować" sens wolnej woli człowieka i pogodzić ją z
wszechmocą Bożą, był św. Tomasz z Akwinu. Według jego
teorii Bóg świadomie tak urządził świat, aby móc dać człowiekowi wolną wolę. Co jednak z bożą wszechwiedzą, która taką
sytuację wyklucza? Św. Tomasz postuluje tutaj, że Bóg zna
przyszłość świata w generalnym zarysie - jest to tak zwany
plan Boży, w którym zawarte są losy świata. Celowo jednak
zostawia pewien obszar wolności i przypadkowości co do
życiorysów poszczególnych ludzi. Daje ludziom wolną wole
w darze, i pozwala im wybierać między dobrem a złem.
Według Biblii każdy chrześcijanin z daru Boga wyposażony jest w wolną wolę. Kościół katolicki przestrzega także
przed złym rozumieniem tego pojęcia: wolność to nie jest
swawola czynienia wszystkiego na co mamy ochotę. Chcąc
być dobrym chrześcijaninem zobowiązani jesteśmy do robienia mądrego użytku z wolności. Między innymi temu służą
przykazania. Wydawać by się mogło, że ograniczają one wolną wolę nakazując jedno lub zabraniając innego. Tak jednak
nie jest- Bóg ustanowił je po to, aby pomóc człowiekowi w
walce z grzechem, który sam w sobie jest popadnięciem w
niewolę. Kto popełnia grzech jest jego niewolnikiem- mówi
nam Chrystus poprzez Ewangelię Św. Jana (J 8, 34). Chcąc być
prawdziwie wolnym, nie czyń tego co jest szkodliwe i krzywdzące, zarówno dla ciebie jak i innych ludzi. Natomiast chcąc
być prawdziwym chrześcijaninem, powinniśmy starać się
świadomie wybierać dobro: kochać Boga i drugiego człowieka, wypełniać przykazania To umiłowanie dobra, to jest właśnie, według wykładni Kościoła, prawdziwa wolność.
Czym właściwie jest wolność? Poszukiwanie odpowiedzi
można rozpocząć od encyklopedii, która mówi, iż „ W najprostszym ujęciu wolność opisuje sytuacje braku zewnętrznego przymusu”. Taka odpowiedź jednak nie zadawala, gdyż
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wolność jest różnie pojmowana w zależności od aspektów
działania.
Pierwsze skojarzenie wolności to wolność narodu do
samostanowienia, do wyznawania swojej religii, kultywowania swoich zwyczajów i kultury. W świecie współczesnym jest
wiele przykładów braku tej wolności, o czym świadczą konflikty zbrojne, tłumione powstania. Zresztą historia dostarcza
nam przykładów, kiedy w obronie wolności ludzie poświęcali
wszystko nawet życie dla obrony tej wolności.
Wolność jest prawem do wyznawania swoich poglądów.
Jednak trzeba się zastanowić czy w każdym przypadku, czy
istnieją pewne granice. W mojej opinii istnieją granice albo
powinny istnieć, gdyż nie można pozwolić by w imię wolności
mówić źle o innych. Często w polityce, mediach a także w
rozmowach potocznych ludzie wypowiadają słowa, które godzą w uczucia innych.
Dla nas Katolików wolność powinna mieć najszerszy
wymiar, ale w oparciu o Boże przykazania. Można ją rozpatrzyć na podstawie Dekalogu. Bóg nakazuje ludziom swoje
przykazania, ale są one drogą do przyjaźni z Bogiem wybór
należy do nas, gdyż Bóg dał nam wolna wolę. Nie można ich
odnieść do „zewnętrznego przymusu”.
Zakorzenienie wolności w prawdzie jest niezmiennym i
kluczowym tematem w pismach Jana Pawła II. Już w roku 1964
Karol Wojtyła jako młody biskup, uczestnik Soboru Watykańskiego II, krytykował projekt deklaracji o wolności religijnej za to,
że niewystarczająco uwypukla on związek między wolnością i
prawdą. „Bowiem wolność jest, z jednej strony, dla dobra prawdy, ale z drugiej strony nie może doskonalić się inaczej jak poprzez prawdę. Nasz Pan mówi wyraźnie: «prawda was wyzwoli» (J 8,32). Nie ma wolności bez prawdy”.
Papieska filozofia wolności sprzeczna jest z wolnymi od
wartościowania pojęciami tak rozpowszechnionymi we
współczesnej kulturze, być może szczególnie w Stanach Zjed-
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noczonych. Wielu ludzi powiedziałoby dziś, że wolność i
prawda są w pełni rozłączne, skoro każdy może głosić prawdę
i się do niej stosować, może ją lekceważyć, a nawet jej zaprzeczać i działać przeciw niej. Gdyby wolność była związana z
prawdą — pytają — cóż to byłaby za wolność? W trakcie dyskusji o wolności i prawie, zawartej w Veritatis splendor, Papież
przedstawia swoją odpowiedź na tego rodzaju pytania.
Niniejsza publikacja podejmuej kwestię wolności jako podstawowe prawo każdego człowieka. O wolność troszczył się i
zabiegał Jan Paweł II dając temu wyraz podczas swoich pielgrzymek nie tylko do Polski. Podejmował szereg działań, które
miały przwrócić w Europie i w świecie wolnośc wszystkim narodom i każdemu człowiekowi.
Rozdział pierwszy zatytułowany „Wolność dana czy zadana” kreśli w tekstach artykułów potrzebę wolności, która jest
obowiązkiem a nie przywilejem człowieka. Natomiast rozdział
drugi „Wolność w życiu i wobec życia” ukazuje próbę odniesienia różnych sytuacji społecznych do wartości zasadniczej
jaką jest wolność. Z kolei rozdział trzeci „Wolność - prawo czy
obowiązek?” stawia kwestię wolności w świetle wyboru, czy
jest ona obowiązkiem czy prawem człowieka. Takie zestawienie problematyki ukazuje zagadnienie wolności jako nieodłączną wartośc życia człowieka.
Warto podkreślić, że chrześcijański personalizm łączy
afirmację wolności indywidualnej z apelem o jej uszanowanie
i odpowiedzialność w korzystaniu z niej w życiu społecznym.
Wolność może być twórcza w życiu społecznym, o ile zostaje
„ujęta w ramy systemu prawnego, wprzęgającego ją w służbę
integralnej wolności ludzkiej” i urzeczywistnia się w granicach
wspólnego dobra i publicznego porządku. Wolność, aby była
autentyczna i dojrzała, powinna liczyć się także z innymi wartościami. Powinna uwzględniać równość (VS, nr 35), sprawiedliwość oraz prawa człowieka.
Ks. Jan Zimny
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CZĘŚĆ I
WOLNOŚĆ
DANA CZY ZADANA?
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Lesław Krzyżak

Wolność sumienia i wyznania zagwarantowana
w prawie polskim
Wprowadzenie
Na przestrzeni wieków stosunki między państwem a
Kościołem na terenie Polski kształtowały się i ulegały wielu
radykalnym zmianom. Powodowały to kulturowe i społeczne
czynniki wewnętrzne oraz zewnętrzna zależność od innych
państw. W toku tych zmian modyfikacji ulegało podejście do
symboli religijnych normowane prawem państwowym. W
opracowaniu zostaną omówione historyczne fundamenty
gwarancji dla symboli religijnych, konstytucyjne gwarancje
dla symboli religijnych w przestrzeni publicznej, ustawowe i
sądowe gwarancje wolności sumienia i wyznania.
Historyczne gwarancje wolności
Wyróżnia się cztery okresy kształtowanie się relacji między państwem a Kościołem i związkami religijnymi. Pierwszy
to okres I Rzeczypospolitej, drugi to czas II Rzeczypospolitej
(1918-1939). Trzeci to okres Polski Ludowej (1945-1989), zaś
czwartym okresem są czasy III Rzeczypospolitej.
a) Okres I Rzeczypospolitej (966-1795).
Od chrztu Mieszka I w 966 roku Polska stała się państwem katolickim. Kościół katolicki posiadał pozycję religii
dominującej, przy poszanowaniu wolności powstających i
działających w kraju innych Kościołów i związków wyznaniowych, a głównie osób wyznania prawosławnego, protestanckiego i muzułmańskiego1. Ten model państwa został
J. Krukowski, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin
2000, s. 227.
1
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wpisany do konstytucji uchwalonej 3 maja 1791 roku, w której
zamieszczono deklarację, że religia katolicka jest narodową i
panującą ze wszystkimi jej prawami. W konsekwencji tego
zapisu konstytucyjnego zawarto trzy konkordaty, które funkcjonowały jako podwójne akty czyli uchwały sejmowe potwierdzone bulla papieską2. Dwa pierwsze konkordaty zawarto za króla Zygmunta Augusta, a zatwierdzone zostały bullą
Leona X z 1 lipca 1519 roku Romanus Pontifex oraz Klemensa
VII z 1 grudnia 1525 roku Cum singularem3. Za panowania Augusta II Sasa uchwalono trzeci konkordat zatwierdzony bullą
papieską z 13 września 1737 roku Summi atque aeterni4.
b) Okres II Rzeczypospolitej (1918-1939).
W okresie II Rzeczypospolitej uchwalono dwie konstytucje: marcową w 1921 roku i kwietniową w 1935 roku, a nadto w 1925 roku podpisano konkordat. Stanowisko Kościoła
katolickiego podczas rozbiorów i fakt związku z Kościołem
75% społeczeństwa miały wpływ na treść aktów normatywnych tego okresu. Lewicowa Polska Partia Socjalistyczna domagała się świeckości kraju i rozdziału Kościoła od państwa,
zaś prawicowe partie na czele z Narodową Demokracją zabiegały, aby Polska była państwem wyznaniowym, a Kościół posiadał powszechne i oficjalne uznanie. Wobec powyższego na
drodze kompromisu zapisano w konstytucji formuły gwarantujące wolność religijną i uznanie instytucji wyznaniowych5.

Tamże, s. 228.
Konkordaty, [w:] Encyklopedia Katolicka. Tom 9. Kinszasa – Krzymuska, B. Migus (red.), Wydawca TN KUL, Lublin 2002, s. 640; Z. Zarzycki, Wolność religijna w pierwszych polskich konstytucjach do połowy
XIX w., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2010, Tom 13, s. 25-26.
4 T. Włodarczyk, Konkordaty. Zarys historii ze szczególnym uwzględnieniem XX wieku, Tom 1, Warszawa 1986, s. 96-104.
5 J. Krukowski, Kościół i państwo, dz. cyt., s. 228-229; K. Krasowski,
Episkopat katolicki w II Rzeczypospolitej. Myśl o ustroju państwa: postula2
3
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c) Czas Polski Ludowej (1945-1989).
Wrogą reperacją określa się relacje między państwem a
Kościołem w czasie Polski Ludowej. Władze komunistyczne
krok po kroku zabiegały o niszczenie świadomości religijnej i
instytucji religijnych oferując w zamian marksistowskoleninowski model państwa i ateistyczną ideologię6. Negatywny stosunek władz do działalności Kościoła a szczególnie na
Ziemiach Odzyskanych, skłonił prymasa Augusta Hlonda do
ustanowienia administratur apostolskich w Opolu, Wrocławiu, Gorzowie, Gdańsku i Olsztynie, a następnie 15 sierpnia
1945 roku mianowania dla nich administratorów. Prezydent
Bolesław Bierut opierał się z przyjęciem do wiadomości tych
decyzji. Rozpoczęło się prześladowanie Kościoła i eliminowanie religii z życia publicznego. Atakiem na Kościół była wydana 12 września 1945 roku uchwała Rady Ministrów Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej zrywająca konkordat7. Z
rot ślubowania przy obejmowaniu urzędów państwowych
usunięto odwołania i symbole religijne. Dekretem Rady Ministrów z 25 września 1945 roku wprowadzono śluby cywilne.
Następnie dekretem z 6 września 1946 roku zawłaszczono na
rzecz państwa wszystkie majątki kościelne. Stowarzyszenia
kościelne pozbawiono osobowości prawnej, zwalniano nauczycieli religii i szkoły zamieniano na świeckie placówki. Od
ty, realizacja, Warszawa-Poznań 1992; S. Krukowski, Geneza konstytucji z 17 marca 1921 r., Warszawa 1977, s. 13; J. Macała, Polska katolicka
w myśli politycznej II RP, Zielona Góra 2004, s. 11; K. WitkowskaChrzczonowicz, Prace nad konstytucjami II RP ze szczególnym uwzględnieniem dorobku „Ankiety w sprawie projektu konstytucji Rzeczypospolitej
polskiej” z 1919 r.,
http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/Program%20Praw
a%20i%20Instytucji%20Demokratycznych/K.WitkowskaChrzczonowicz-PracenadkonstytucjamiIIRP.pdf (dostęp: 25.05.2017).
6 A. Dudek, Państwo i Kościół w Polsce 1945-1970, Kraków 1995, s. 7.
7 J. Krukowski, Kościół i państwo, dz. cyt., s. 232-233.
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1 września 1954 roku częściowo usunięto religię ze szkół, a
następnie całkowicie zlikwidowano nauczanie religii w szkole
ustawą z 15 sierpnia 1961 roku8. Krytyczne stanowisko Kościoła wobec władz państwowych, a zarazem potrzebę współdziałania z poszanowaniem różnic poglądów, promował urzędujący od 1948 do 1981 prymas Stefan Wyszyński. Dyskryminacja wierzących trwała do 5 kwietnia 1989 roku, kiedy to podpisano porozumienia okrągłego stołu9.
d) Okres III Rzeczypospolitej (od 1989 roku).
Przejście z separacji wrogiej do separacji skoordynowanej doprowadziło do uchwalenia 17 maja 1989 roku trzech
ustaw kościelnych i decyzji z 17 lipca 1989 roku dotyczącej
wznowienia stosunków dyplomatycznych miedzy Polską i
Stolicą Apostolską10. Od lat dziewięćdziesiątych dwudziestego
wieku czyniono starania w kierunku powrotu nauki religii do
szkoły, co nastąpiło rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku. Powrót religii do szkoły
pozwalał na zawieszenie w sali szkolnej krzyża na ścianie11.

Tamże, s. 235-239.
Tamże, s. 245-250.
10 Sejm PRL na posiedzeniu 17 maja 1989 roku uchwalił pakiet
ustaw kościelnych, które tworzyły: Ustawa o stosunku Państwa do
Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Ustawa
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz Ustawa o ubezpieczeniach społecznych duchownych. Natomiast 17 lipca 1989 roku
decyzją papieża Jan Paweł II w porozumieniu z władzami państwa
polskiego i przy akceptacji Episkopatu wznowiono stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską. J. Krukowski, Kościół i państwo, dz.
cyt., s. 254.
11 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia
1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w
szkołach publicznych (Dz.U. 1992, nr 36, poz. 155, art. 12).
8
9
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Konstytucyjne gwarancje wolności
Obowiązująca konstytucja w preambule i kilku artykułach reguluje stosunki między państwem a Kościołem katolickim12. Preambuła Konstytucji łączy dwie grupy ludzi: tych,
którzy wierzą w Boga oraz tych, którzy nie wierzą, ale swoje
wartości w postaci dobra, piękna i sprawiedliwości wywodzą
z religii lub innych źródeł. Większość uznawanych wartości
zakorzenionych jest w chrześcijańskim dziedzictwie kulturowym, a za swoje życie i czyny każdy odpowiada przed Bogiem i własnym sumieniem. Artykuł 25 mówi o równouprawnieniu kościołów i innych związków wyznaniowych, a artykuł
53 o wolności sumienia i wyznania. Ponadto artykuł 30 omawia problem godności człowieka, artykuł 32 podkreśla równość wszystkich wobec prawa, artykuł 48 przyznaje rodzicom
prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami, zaś artykuł 85 dawał możliwość służby zastępczej, gdy
przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne uniemożliwiały obywatelowi odbycie służby wojskowej13.
Czytamy w fundamentalnym dla tematu artykule 25
Konstytucji: „Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione” (ust. 1), co sprawia, że Kościół katolicki traktowany jest na równi z innymi kościołami czy związkami wyznaniowymi, a wierni - bez względu na przynależność do jakiegoś kościoła lub związku – są równi względem prawa. Państwo zgodnie z sugestią Konferencji Episkopatu Polski stosuje
zasadę neutralności otwartej, według której obywatele traktowani są jednakowo bez względu na swoją przynależność religijną, a państwo nie ingeruje w sprawy ich sumienia14. Artykuł 25 zapewnia też bezstronność władz państwowych wobec
12

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku
(Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483).
13 A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011, s. 50-51.
14 J. Krukowski, Kościół i państwo, dz. cyt., s. 280.
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wartości religijnych i przekazywanych treści doktrynalnych, a
zarazem prawo wiernych do uczestnictwa w życiu publicznym (ust. 2)15. Ustęp 3 artykułu 25 Konstytucji stanowi o separacji przyjaznej między państwem a Kościołem, według której
Kościół ma niezależność i autonomię: „Stosunki między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również
współdziałania dla dobra człowieka i dobra obywatela”. Państwo gwarantuje Kościołowi niezbędne okoliczności do wykonywania dobrowolności religijnej. Niezależność Kościoła występuje na forum wewnętrznym wspólnoty religijnej. Z tej
racji, że Kościół i państwo pomagają ludziom, konieczne jest
ich współdziałanie16. Zgodny z Konstytucją - podpisany 28
lipca 1998 roku - Konkordat reguluje stosunki między Kościołem a państwem (ust. 4)17. „Stosunki między Rzecząpospolitą
Polską a innymi kościołami i związkami wyznaniowymi określają ustawy” (ust. 5).

Tamże, s. 282-283.
W. Uruszczak, Recepcja prawa kanonicznego w obowiązującym
prawie polskim, Annales Canonici” 3(2007), s. 5-21; A. Tunia, Zjawisko
recepcji prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w zakresie wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa cywilnego, [w:] Standardy bezstronności władz publicznych, A. Mezglewski, A. Tunia (red.), Wydawnictwo
KUL, Lublin 2013, s. 151-160; P. Stanisz, Konstytucyjne zasady określające relacje państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi: autonomia i niezależność oraz współdziałanie, [w:] Katolickie zasady relacji
państwo –Kościół a prawo polskie, J. Krukowski, M. Sitarz, H. Stawniak
(red.), Wydawnictwo TN KUL, Lublin 2015, s. 159-185; A. Tunia,
Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie polskim,
Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 155-187.
17 Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzeczapospolitą Polską,
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAI/konkordat_rp.ht
ml (dostęp: 25.05.2017).
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Drugim ważnym w analizie tematu jest artykuł 53, który
określa gwarancje wolności sumienia i religii. Wiąże się z tym
deklaracja z artykułu 30 zapewniająca, że „przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw
człowieka i obywatela”, a zatem godność człowieka jest nienaruszalna, zaś jej poszanowanie i ochrona są obowiązkiem
władz państwowych. Skoro wolność sumienia i religii jest
wewnętrzną indywidualna sprawą każdego człowieka, to
władza państwowa nie ma na nią wpływu, gdyż nie może
ingerować w głęboką i intymna sferę przeżyć czy dokonywanie wyborów wartości moralnych i religijnych lub w rozróżnianie dobra i zła, które określają sens życia ludzkiego18. Zapis
artykułu gwarantuje każdemu obywatelowi prawo do wyznawania religii według osobistego wyboru oraz okazywania
tego indywidualnie lub grupowo, prywatnie lub publicznie
(ust. 1). Uzewnętrznianie przekonań religijnych może być wyrażane przez: uprawianie kultu, modlitwę, uczestnictwo w
obrzędach, praktykowanie i nauczanie, posiadanie miejsc kultu w postaci kościołów lub kaplic, a także korzystanie z pomocy religijnej przez wierzących tam gdzie w danym momencie
przebywają (ust. 2)19. Wyżej wspomniane prawo do nauczania
wiąże się z prawem rodziców do wychowania dzieci w sposób
zgodny z ich moralnymi i religijnymi przekonaniami, co gwarantuje artykuł 48 Konstytucji (ust. 3)20. Lekcje religii nauczane
w szkole publicznej są nieobowiązkowe i nie mogą naruszać

A. M. Abramowicz, Podmiotowy zakres wolności religijnej, „Studia
z Prawa Wyznaniowego” 10(2007), s. 326.
19 P. Sobczyk, Wolność sumienia i religii w art. 53 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., „Prawo Kanoniczne”
44(2001), nr 3-4, s. 209-210.
20 T. Sokołowski, Wolność myśli, sumienia i wyznania dziecka, [w:]
Konwencja o prawach dziecka, T. Smyczyński (red.), Poznań 1999, s.
257-271.
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wolności sumienia i religii innych uczniów (ust. 4)21. Ograniczanie uzewnętrzniania wolności religii może mieć miejsce
tylko na drodze ustawy, gdy jest to konieczne dla ochrony
bezpieczeństwa państwa, moralności, porządku publicznego
czy zdrowia lub wolności i praw innych osób (ust. 5). Uczestnictwo w obrzędach religijnych jest dobrowolne (ust. 6).
Ustawa zasadnicza zakazuje zmuszania do ujawniania swoich
przekonań, ale nie zakazuje składania oświadczeń ani nie nakazuje milczenia w sprawach religii i swoich przekonań światopoglądowych (ust. 7)22.
Gwarancje ustawowe dla wolności sumienia i wyznania
Fundamentalną jest tu ustawa o gwarancjach wolności
sumienia i wyznania z 17 maja 1989 roku odnosząca się do
wyznań i związków wyznaniowych, a zapewniająca obywatelom wolność sumienia i wyznania poprzez swobodę wyboru
religii lub przekonań, a także wyrażania ich indywidualnie
lub grupowo czy prywatnie lub publicznie23.
Ustawę tworzą 45 artykuły zapisane w czterech działach. Dział pierwszy regulując stosunek do wolności sumienia
i wyznania, przedstawia uprawnienia, z których mogą korzystać obywatele oraz cudzoziemcy i bezpaństwowcy przebywający na terytorium Polski. W oparciu o zapewnienie wolności
sumienia i wyznania, każda osoba na terenie Polski może
zgodnie ze swoim sumieniem wybierać religię lub wyznanie.
Bez względu wyznawaną lub niewyznawaną wiarę wszyscy
R. Woźniak, Prawo rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami w Polsce, [w:] Wychowanie religijne i moralne, M.
Różański, R. Sztychmiler (red.), Olsztyn 2015, s. 133-140.
22 W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz,
Warszawa 2009, s. s. 56-57.
23 Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. 1989,
nr 25, poz. 155); S. Cebula, Prawa i wolności religijne we współczesnej
Polsce, Kraków 2011, s. 43.
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obywatele są równi wobec prawa. W dziale pierwszym w
oparciu o prawo wolności sumienia i wyznania podano też
wykaz uprawnień obywateli, którzy mogą tworzyć kościoły
lub związki religijne, głosić swoją religie innym, uczestniczyć
lub nie uczestniczyć w obrzędach religijnych, wychowywać
dzieci zgodnie z swoimi przekonaniami, należeć lub nie przynależeć do kościoła lub związku wyznaniowego24.
Stwierdzenie: „Rzeczypospolita Polska jest państwem
świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań” stanowi sedno drugiej części ustawy. Zapis zapewnia, że państwo nie faworyzuje żadnej religii, a kościoły i związki wyznaniowe są niezależne od państwa, chronione są prawem,
wewnętrzne obowiązki wiernych regulowane są prawem wewnętrznym kościołów i związków wyznaniowych. Państwo
współdziała z kościołami i związkami religijnymi w trosce o
kulturę i zabytki, pokój, zwalczanie patologii społecznych,
oraz ochronę zabytków. Kościoły i związki wyznaniowe mogą
zakładać własne szkoły i seminaria lub inne wyższe uczelnie,
nauczać religii w szkołach publicznych, prowadzić szpitale i
domy opieki, wydawać książki i czasopisma, emitować programy radiowe i telewizyjne.
Rejestracja kościołów i związków wyznaniowych została,
co do procedury opisana w dziale trzecim ustawy: co najmniej
100 obywateli polskich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych może złożyć wniosek o rejestrację swojego kościoła lub związku wyznaniowego25. Trudniejsze ze względu na
historię sprawy majątkowe kościołów i związków wyznaniowych rozpatruje Międzykościelna Komisja Regulacyjna.
Ustawa reguluje kwestie związane z Kościołem katolickim oraz zawiera przepisy mające zastosowanie do innych
kościołów i związków wyznaniowych. Takie ustawy indywiM. Pietrzak, Demokratyczne, świeckie państwo prawne, Warszawa
1999, s. 178.
25 S. Cebula, Prawa i wolności, dz. cyt., s. 45.
24
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dualne państwo polskie podpisało z piętnastoma związkami
wyznaniowymi: Kościołem Katolickim w Rzeczypospolitej
Polskiej26, Polskim Autokefalicznym Kościołem prawosławnym27, Kościołem Ewangelicko-Reformowanym w Rzeczypospolitej Polskiej28, Kościołem Ewangelicko-Augsburskim29,
Kościołem Ewangelicko-Metodystycznym30, Starokatolickim
Kościołem Mariawitów31, Kościołem Katolickim Mariawitów32,
Wschodnim Kościołem Staroobrzędowym33, Muzułmańskim
Związkiem Religijnym34, Karaimskim Związkiem Religijnym35, Kościołem Polskokatolickim36, Kościołem Adwenty26 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisany w Warszawie 28 lipca 1993 roku (Dz. U. nr 51, poz. 318); Ustawa z
dnia 18 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U nr 29, poz. 154).
27 Ustawa z dnia 4 lipca 1991 roku o stosunku Państwa do Polskiego
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. nr 66, poz. 287).
28 Ustawa z dnia 13 maja 1994 o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 73, poz. 324).
29 Ustawa z dnia 13 maja 1994 roku o stosunku Państwa do kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 73,
poz. 323).
30 Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 roku o stosunku Państwa do Kościoła
Ewangelicko-Metodystycznego (Dz. U. nr 97, poz. 479).
31 Ustawa z 20 lutego 1997 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 41, poz. 253).
32 Ustawa z 20 lutego 1997 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 41, poz. 252).
33 Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 28 marca 1928 roku o stosunku
Państwa do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego nie posiadającego
hierarchii duchownej (Dz. U. 1928, nr 38, poz. 369).
34 Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 roku o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
1936, nr 30, poz 240).
35 Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 roku o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1936, nr
30, poz 240).
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stów Dnia Siódmego37, Kościołem Chrześcijan Baptystów38,
Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich i Kościołem
Zielonoświątkowym39. Oprócz wyżej wymienionych działają
także inne w oparciu o wpis do ministerialnego rejestru na
podstawie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Wpis do rejestru odbywa się po rozpatrzeniu stosownej
deklaracji i wniosku złożonego w ministerstwie. Tak otrzymana osobowość prawna stanowi podstawę ubiegania się o zawarcie indywidualnej umowy40.
Sądowe gwarancje wolności
Zdarza się, że dyskryminacja i nietolerancja naruszają
prawo wolności sumienia i wyznania. Przestępstwa przeciwko
wolności sumienia i wyznania podlegają pod przepisy prawa
karnego i cywilnego. Kara dwóch lat pozbawienia wolności
może być orzeczona za niszczenie lub znieważanie miejsc kultu, obrażanie uczuć religijnych, poniżanie lub szydzenie z
przynależności do kościoła czy związku wyznaniowego albo
ograniczanie czyichś praw ze względu na jego religię41. Każdy
obywatel ma prawo zgłosić skargę, gdy naruszane są jego
36

Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 roku o stosunku Państwa do Kościoła
Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 97, poz. 482).
37 Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 roku o stosunku Państwa do Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 97,
poz. 481).
38 Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 roku o stosunku Państwa do Kościoła
Chrześcijan Baptystów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 97, poz. 480).
39 Ustawa z dnia 20 lutego 1997 roku o stosunku Państwa do Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 41, poz. 251);
Ustawa z dnia 20 lutego 1997 roku o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 41, poz. 254).
40 S. Cebula, Prawa i wolności, dz. cyt., s. 49.
41 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 1997, nr 88,
poz. 553); Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U.
1964, nr 16, poz. 93).
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wolności jako dobra osobiste, może też w tej sprawie skorzystać z pomocy rzecznika Praw Obywatelskich czy nawet odwołując się do przepisów międzynarodowych skierować
sprawę do osądzenia na forum międzynarodowym.
Streszczenie:
Stosunki między Kościołem a państwem polskim kształtowały się ulegały radykalnym zmianom na przestrzeni historii. Duży wpływ na tak burzliwe relacje miały czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Aktualnie Konstytucja z 2 kwietnia
1997 roku gwarantuje wolność sumienia i wyznania, gdy porusza sprawy równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych (art. 25) oraz omawiając kwestie wolności
sumienia i wyznania (art. 53). Ustawa o gwarancjach wolności
z 17 maja 1989 roku zapewnia swobodę wyboru religii lub
przekonań i różne formy wyrażania swojej wiary. Wolność
asekuracyjna gwarantowana konstytucyjnie jest rozszerzona
w kodeksie cywilnym i karnym. Pokrzywdzeni mogą dochodzić swoich praw na forum krajowym i międzynarodowym.
Słowa kluczowe: wolność, sumienie, wyznanie, gwarancje wolności
Summary:
Freedom of conscience and religion guaranteed by Polish law
Relations between the Church and the Polish state have
been subject to radical changes throughout history. The
influence on such turbulent relations was influenced by
internal and external factors. At present, the Constitution of
April 2, 1997 guarantees freedom of conscience and religion
when it deals with issues of equality between churches and
other religious associations (Article 25) and discusses issues of
freedom of conscience and religion (Article 53). The Freedom
of Freedom Act of 17 May 1989 provides freedom of choice for
religion or belief and the various forms of expressing one's
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faith. Liberty guaranteed constitutionally is extended in the
Civil and Criminal Code. Patients can claim their rights at
national and international forums.
Keywords: freedom, conscience, religion, guarantees of
freedom
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Natalia Gołembowska

Wolność – rozważania filozoficzne
Nie jest wolny człowiek, który nie potrafi przyznać się do winy.
Nie jest wolny naród, który nie potrafi wysłuchać
wyznania win i uczynić takiego wyznania.
Nic tak nie krępuje wolności, jak wina nienazwana i niewyznana
Józef Stanisław Tischner

Zagadnienie wolności oraz liczne trudności jakie ono
sprawia wskazuje na to, że stanowi ono jeden z podstawowych przedmiotów ludzkiego namysłu, pozostając jednocześnie pojęciem niebezpiecznym przez swą wieloznaczność i
nieuchwytność. Problematyka wolności stanowi także niezwykle ważny przedmiot refleksji filozoficznej. Pomimo uporczywych trudności w dookreśleniu zwłaszcza pojęcia wolności pojawiło się w historii filozofii wiele prób nie tylko wypełnienia tego terminu, ale także ukazania jego roli w kształtowaniu się ludzkiego życia, nadawania mu pewnego celu,
wskazywania wartości moralnych, wzorców, które mają stanowić wsparcie dla człowieka. W większości z tych ujęć wolność zawsze doprowadza do zagadnienia odpowiedzialności,
czynienia z wolności właściwego użytku, jakkolwiek byłby on
definiowany. Prawdopodobnie rozważania dotyczące wyżej
wymienionych zagadnień nie mogą zaowocować ostatecznym
wskazaniem istoty odpowiedzialności i wolności. Być może
nie warto wcale stawiać sobie takiego celu. Jest to bowiem
problematyka tak subtelna, a jednocześnie tak silnie wpleciona
w tkankę życia, dlatego wszelkie przekonanie o osiągnięciu
całkowitej wiedzy o tym czym jest wolność może prowadzić
do szybkiego wypaczenia rozumienia wolności i próby narzucenia wszystkim tego, co jest uznawane, w ramach jednej koncepcji, za jedynie prawomocne pojmowanie wolności.
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Problemy związane z rozumieniem i funkcjonowaniem
wolności należą do najbardziej skomplikowanych (wieloaspektowych i kontrowersyjnych) problemów nie tylko w tradycyjnej
filozofii (w szczególności aksjologii, etyce i filozofii człowieka),
lecz także coraz bardziej w filozofii polityki i prawa oraz różnych
nauk społecznych. Problematyce wolności poświęcono wiele
książek, rozpraw naukowych i artykułów publicystycznych, ze
zrozumiałych więc względów nie należy oczekiwać, że kolejny
artykuł na ten temat będzie wyczerpującą analizą lub pełną prezentacją głównych koncepcji wolności funkcjonujących w literaturze przedmiotu. Rozpocznę od prezentacji głównych rozumień
pojęcia „wolność” oraz wstępnego uporządkowania filozoficznej
refleksji na ten temat. W drugiej części zasygnalizuję najważniejsze kłopoty praktyczne, związane z realizowaniem wolności,
walką o autonomię i prawa jednostki. Przedstawię też rozterki,
dylematy moralne i psychologiczne, związane z korzystaniem z
wolności (z ustaleniem granic wolności w życiu społecznym)
oraz z odpowiedzialnością (moralną i prawną), która jest nieodłącznym atrybutem wolności w podejmowaniu decyzji i dokonywaniu wyborów1.
Przez całe wieki problematyka wolności była przedmiotem zachodniej myśli filozoficznej. Filozofów interesowała
wolność człowieka jako jednostki ludzkiej, interesowała ich
wolna wola i odpowiedzialność moralna za rezultaty decyzji i
zachowań człowieka. Refleksję tę można uznać za psychologiczno-etyczną lub teologiczno-etyczną. Od rewolucji burżuazyjnych w Anglii, Francji i Ameryce sytuacja uległa istotnej
zmianie. Aktualna bowiem stała się problematyka wolności
politycznych i praw obywatelskich, o których nie mogło być
mowy w absolutystycznych monarchiach. Już Monteskiusz w
dziele pt. Duch praw uznał za konieczne odróżnienie filozo-

B. Dziemidok, Teoretyczne i praktyczne kłopoty z wolnością człowieka, Lublin 2010, s.25.
1

27

ficznego i politycznego rozumienia wolności. W rozdziale o
wolności obywatela stwierdza on, że „[...] wolność filozoficzna
polega na wykonywaniu swej woli lub przynajmniej […] na
przeświadczeniu, iż się wykonuje swoją wolę. Wolność polityczna polega na bezpieczeństwie lub bodaj na przekonaniu,
jakie się ma o swoim bezpieczeństwie”2. Wolność ta „polega
jedynie na tym, aby móc czynić, to czego się powinno chcieć, a
nie być zmuszonym czynić tego, czego się nie po- winno
chcieć”3. Hannah Arendt, nawiązując do Monteskiusza, pisze:
„[...] wolność filozoficzna, wolność woli, odnosi się do ludzi
jako samotnych jednostek, niezależnie od społeczności politycznych, w jakich żyją”4. Filozofka nie ma wątpliwości, że
„wolność polityczna jest czymś innym niż wolność filozoficzna, jako, że ta pierwsza jest własnością pewnego „mogę”, a nie
pewnego „chcę”. Ponieważ wolność polityczna jest udziałem
obywateli, a nie ludzi w ogólności”5. W naszych czasach
przedmiotem dyskusji jest przede wszystkim problematyka
wolności politycznych i społecznych, ale refleksja filozoficznoetyczna, dotycząca wolności w znaczeniu filozoficznym, nie
przestała być aktualna, o czym świadczyć może znaczna popularność filozofii egzystencjalnej i personalistycznej w drugiej połowie XX w. Właśnie ta filozoficzno-etyczna problematyka wolności interesuje mnie najbardziej, dlatego jej przede
wszystkim poświęcę swoje rozważania. Zdaję sobie oczywiście sprawę z ważności i znacznej aktualności problematyki
związanej z wolnościami politycznymi i uprawnieniami obyCh. Montesquieu, O duchu praw, tłum. H. T. Zalewski, Warszawa 1927, t. I, ks. XII, s. 263.
3 Tamże s. 221.
4 H. Arendt, Wola, Warszawa 2002, s. 273.
5 Tamże, s. 275. Por., co o koncepcji wolności Monteskiusza pisze
Jerzy Szacki (Montesquieu: idea wolności konkretnej, [w:] Antynomia
wolności. Z dziejów filozofii: wolności, praca zbior., Warszawa 1966, s.
230–239).
2
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watelskimi nie tylko poszczególnych jednostek, lecz także (a
może przede wszystkim) grup społecznych (w szczególności
różnego rodzaju mniejszości: narodowych, religijnych, zawodowych, seksualnych itd.) oraz z konfliktami aksjologicznymi,
w których jedną ze stron jest wolność obywateli, a wartością
konkurencyjną jest np. bezpieczeństwo (biologiczne lub socjalne), sprawiedliwość czy równość, rozumiana najczęściej
jako równość szans. Przedmiotem kontrowersji we wszystkich
tych sprawach jest oczywiście funkcja państwa, samorządów
oraz organizacji pozarządowych.
Równie interesujący i fundamentalny charakter ma spór
między liberalizmem a komunitaryzmem, dotyczący organizacji życia społecznego w ustrojach demokratycznych.
Wszystkie zasygnalizowane oraz niezasygnalizowane pokrewne zagadnienia nie będą przedmiotem moich rozważań z
dwóch zasadniczych względów.
Po pierwsze, problematyka ta z różnych względów
mniej mnie interesuje i wykracza częściowo poza moje kompetencje, po drugie zaś, wymagałoby to nadmiernego rozszerzania rozmiarów artykułu, czego chciałabym uniknąć.
Wolność „od” i wolność „do” Najbardziej popularnym i
podstawowym rozróżnieniem pojęciowym jest odróżnienie
wolności „od”, zwanej negatywną, od wolności pozytywnej,
jaką jest wolność „do”. Wolność „od” to najbardziej popularne
zdroworozsądkowe rozumienie tego pojęcia. Wolność jest
bowiem najczęściej traktowana jako brak przymusu. Człowiek
wolny w tym rozumieniu wolny od przymusu, nieznajdujący
się pod działaniem przymusu (najczęściej rozumianego jako
przymus fizyczny), to człowiek, którego decyzje i działania nie
są ograniczone więzieniem, kajdanami, torturami, groźbami
natury fizycznej i ekonomicznej, presją moralną, groźbami
wykluczenia ze wspólnoty itp. „Być wolnym w tym sensie –
pisze Isaiah Berlin – oznacza, że nikt nie wtrąca się w moje
sprawy. Im większy jest obszar tego nie-wtrącania się, tym
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większa jest moja wolność”6. Obrona wolności tak rozumianej
polega na „negatywnej ochronie przed ingerencją”7.
Wolność „do”, czyli wolność pozytywna jest czymś więcej. W tym przypadku „wolność wynika z pragnień jednostki
bycia panem swego losu. Życzę sobie, aby moje życie, decyzje
zależały ode mnie, a nie od sił zewnętrznych jakiegokolwiek
rodzaju. […] Chcę być narzędziem swojej, a nie cudzej woli.
Chcę być podmiotem nie przedmiotem, i kierować się własnymi racjami i zamiarami, a nie ulegać czynnikom sprawczym działającym na mnie z zewnątrz. Chcę być […] tym, kto
decyduje za siebie, a nie tym, za kogo decydują, samosterownym, a nie kierowanym przez prawa natury lub przez innych
ludzi […]”.
Tak rozumiana wolność, komentuje wypowiedź Berlina
Paweł Śpiewak, „staje się wówczas tożsama z realizacją własnych możliwości, wypełnieniem tego »ja«, uformowaniem go
według postawionych sobie za cel ideałów”8.
Różnice między tymi dwoma rozumieniami wolności
znacznie krócej ujmuje historyk francuski Alain Besançon.
Wolność „od” to brak przymusu. Wolność „do” to „zdolność
wypełniania własnego przeznaczenia”9.
Te dwa różne rozumienia wolności nie tylko nie wykluczają się, lecz wręcz przeciwnie, uzupełniają się. Człowiek jest
rzeczywiście wolny wtedy, gdy udaje mu się połączyć wolność „od” z wolnością „do”.
Drugą bardzo ważną podstawą różnych rozumień pojęcia „wolność” jest rozstrzygnięcie kwestii relacji między wolnością człowieka a różnego rodzaju zewnętrznymi koniecznoI. Berlin, Dwie koncepcje wolności, Warszawa 1991, s. 116.
Tamże, s. 123. 7 Tamże, s. 127.
8 P. Śpiewak, Isaiah Berlina Liberalny liberalizm, [w:] Berlin, dz.
cyt., s. 374.
9 A. Besançon, Wolność, „Rzeczypospolita”. Plus – Minus, 17–18
maja 2008, s. 22.
6
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ściami (np. obiektywnymi prawami przyrody oraz prawa- mi
historii i życia społecznego). Trudno kwestionować istnienie
różnych praw przyrody czy praw społecznych (np. praw gospodarki rynkowej). Spór toczy się o to: czy istnienia tych różnych konieczności, zewnętrznych w stosunku do jednostki
ludzkiej, przekreśla jej wolność? Czy broniąc koncepcji wolności człowieka, musimy zanegować istnienie konieczności lub
uznać, że w żaden sposób nie dotyczą one człowieka?
Być może jednak da się bronić koncepcji wolności i odpowiedzialności człowieka, nie negując istnienia zewnętrznych konieczności oraz faktu, że wpływają one na los ludzkości i jednostki ludzkiej.
Problem: wolność–konieczność może wydawać się nieodróżnialny od rozważanego wcześniej problemu: wolność–
przymus. Podobieństwo tych zagadnień jest jednak tylko pozorne, a różnice bardzo istotne. Przymus stosowany wobec
człowieka nie musi się w żaden sposób łączyć z jakimikolwiek koniecznymi prawami przyrody i życia społecznego.
Może być bowiem aktem samowoli i agresywności innej jednostki lub instytucji społecznej, a istnienie obiektywnych praw
przyrody i społeczeństwa nie musi być odczuwane jako
przymus ograniczający naszą wolność. Kwestia i rola konieczności w życiu jednostki i społeczeństwa oraz relacji między
koniecznością a wolnością jest rozumiana na różne, nawet
bardzo odmienne sposoby. Koncepcja negująca wolność człowieka: fatalizm i radykalny (twardy) determinizm Fatalizm
jest poglądem głoszącym, że wydarzenia i zachowania w życiu jednostki i społeczeństwa są jednoznacznie wyznaczane
przez siłę nadprzyrodzoną, jaką jest przeznaczenie (fatum).
Wszystko, co się zdarza w rzeczywistości, musiało się wydarzyć właśnie tak, jak się wydarzyło. Ani jednostka ludzka, ani
społeczeństwo nie mają żadnego istotnego wpływu na bieg
wydarzeń. W tej sytuacji nie można mówić o wolności człowieka w żadnym z wymienionych dotąd znaczeń.
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W filozofii starożytnej fatalistyczna koncepcja życia
ludzkiego wyznawana była przez stoików, którzy uważali, że
aby osiągnąć wolność, człowiek powinien żyć zgodnie z naturą i z jej prawami. Wyznaczają one bieg wydarzeń i los człowieka. Z przeznaczeniem (fatum) wygrać nie można. Jedynym
sposobem osiągnięcia niezależności jest pogodzenie się z losem „Nie usiłuj naginać biegu wydarzeń do swojej woli, ale
naginaj wolę do biegu wydarzeń, a życie twoje upłynie w pomyślności” – to jest dewiza Epikteta10.
Na gruncie fatalistycznej koncepcji życia człowiek jest
faktycznie pozbawiony autentycznej wolności.
Fatalizm jest również dość istotnym składnikiem niektórych wielkich religii. W bardziej radykalnej postaci występuje w
islamie, w formie bardziej umiarkowanej w chrześcijaństwie, w
którym elementy fatalizmu w przedziwny sposób łączyć się mogą z koncepcją wolnej woli. Chodzi mi o ludową wersję chrześcijaństwa, której przedstawiciele wypowiadają dość często zdania
typu: „umarł, bo tak mu było sądzone”. „Niezbadane są wyroki
opatrzności, ale trzeba się z nimi pogodzić”.
Rola konieczności w życiu jednostki i procesie historycznym absolutyzowana jest nie tylko przez fatalizm, lecz także
przez radykalny determinizm – reprezentowany np. przez
francuskich materialistów mechanistycznych XVIII w. (Paul
Holbach, Claude Adrien Helvetius i in.) oraz przez niemieckich
idealistów obiektywnych, takich jak Georg Wilhelm Friedrich
Hegel. Według Hegla, człowiek nie ma żadnego wpływu na
przebieg historii wyznaczonej jednoznacznie przez etapy rozwoju ducha absolutnego. Człowiek (nawet najwybitniejszy) jest
10 Epiktet, Encheiridion: Diatryby, Encheiridion z dodaniem Fragmentów oraz Grandium Epiktetowego, H. L. Joachimowicz, Warszawa 1961, s. 459, cyt za: Arendt, dz. cyt., s. 122; Stoicka koncepcja
wolności jest przeanalizowana m.in. przez Andrzeja Kasię w artykule pt. Stoicka idea wolności jako zrozumianej konieczności, [w:] Antynomia wolności, s. 48–59.

32

tylko etykietą wydarzeń11. Indeterministyczna koncepcja wolności Przeciwieństwem radykalnego determinizmu są różne
odmiany indeterminizmu. Zdaniem zwolenników tego poglądu, człowiek jest całkowicie wolny i niczym nieuwarunkowany
w swoich decyzjach i działaniach. Akty jego woli nie są zdeterminowane przez żadne przyczyny. Jedyną sprawczą przyczyną
zachowań człowieka jest jego wolna wola. W obronie swego
stanowiska indeterminiści wyznaczają zazwyczaj dwa argumenty: moralny i psychologiczny.
a) Jeśli decyzje człowieka są uwarunkowane przez jakieś
przyczyny, to człowiek nie jest rzeczywistym sprawcą swoich
czynów i nie może w związku z tym ponosić za nie odpowiedzialności moralnej. Bez odpowiedzialności moralnej nie jest
możliwa moralność, a bez moralności ani człowiek, ani ludzkość istnieć nie może. Należy więc odrzucić wszelkie odmiany
determinizmu i przyjąć koncepcję wolnej woli.
b) Argument psychologiczny polega na odwoływaniu
się do naszej świadomości przed i po podjęciu jakiejś decyzji.
Indeterminiści powołują się na fakt psychologiczny, że przed
podjęciem jakiejś decyzji, prawie każdy z nas ma przeświadczenie, że od niego tylko zależy, czy postąpi tak, czy też zupełnie inaczej. Podobnie jest po podjęciu decyzji. Mamy wówczas świadomość, że choć postąpiliśmy w określony sposób, to
przecież mogliśmy postąpić zupełnie inaczej.
Jak też wiadomo, niebywale trudno wykryć ewentualne
przyczyny zachowania człowieka i przewidzieć, jak się zachowa w przyszłości. Indeterminizm występuje zarówno w
teistycznej, jak i w ateistycznej postaci. Indeterminizm te11 Por., co o krytyce heglowskiego „abstrakcyjnego historyzmu”
przez Marksa pisze Tadeusz Jaroszewski, Wyzwolenie i rozwój osobowości ludzkiej w filozofii Karola Marksa, [w:] Antynomie wolności, s.
343–44). Pełniejszą prezentację heglowskiej filozofii wolności znaleźć
można w rozprawie Zbigniewa Kuderowicza pt. Heglowska dialektyka wolności (Antynomia wolności, s. 274–296)
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istyczny reprezentowany jest przez różne nurty filozofii chrześcijańskiej, w szczególności przez personalizm katolicki. Indeterminizm ateistyczny natomiast właściwy jest przede wszystkim egzystencjalizmowi.
Problem wolnej woli człowieka od wieków interesował
najwybitniejszych filozofów chrześcijańskich. Bez koncepcji wolnej woli trudno było rozwiązać kwestię: jak pogodzić fakt stworzenia świata przez Boga oraz przekonanie o boskiej wszechmocy, dobroci i sprawiedliwości, z faktem istnienia zła i występku
w świecie stworzonym i kontrolowanym przez Boga. Koncepcja
grzechu pierworodnego nie rozwiewała wątpliwości w tej sprawie. Koncepcja wolnej woli pozwalała człowieka uczynić odpowiedzialnym za istnienie zła. To obdarzony przez stwórcę wolną
wolą człowiek jest źródłem zła. Zdaniem filozofów i teologów
katolickich, człowiek jest w swoich decyzjach całkowicie suwerenny i niezależny od otaczającego świata. Jest on wolny w każdej sytuacji (nawet w więzieniu), ponieważ świat zewnętrzny nie
jest w stanie ingerować w wewnętrzny świat woli ludzkiej. Okazało się jednak, że „wolność człowieka oznacza nie tylko swobodę od przymusu, ale także swobodę od uwarunkowania psychologicznego”12. Problem okazał się jednak bardziej skomplikowany, bo należało wyjaśnić, jak w tej sytuacji możliwy jest wpływ
Boga na decyzje człowieka. Rozwiązaniu tej trudności miała służyć koncepcja łaski boskiej, której najwybitniejszym rzecznikiem
był św. Augustyn. Łaska boska nie tylko przesądzała sprawę
zbawienia, była także (np. według J. Maritaina) koniecznym warunkiem każdego dobrego uczynku. Koncepcja łaski boskiej wyznawana przez św. Augustyna została zaadaptowana w XX w.
przez personalistów katolickich, dla których głównym źródłem
inspiracji nie była jednak doktryna św. Augustyna, lecz filozofia
św. Tomasza z Akwinu. Nawiązując do rozważań tego filozofa
na temat duszy i ciała, personaliści wyróżniają dwie formy ist-
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Por. J. Keller, Szkice o moralności katolickiej, Warszawa 1967, s. 108.

nienia każdego człowieka: jednostkową i osobową. Każdy z nas
nie tylko składa się z duszy i ciała, ale jako całość istnieje dwojako: jako jednostka i jako osoba. Człowiek jako jednostka jest
cząstką przyrody oraz społeczeństwa i podlega przyrodniczym
oraz społecznym uwarunkowaniom. Jako osoba jednak, człowiek
jest wszechświatem natury duchowej, przewyższającym cały
wszechświat materialny, bo ukształtowany na wzór i podobieństwo osoby boskiej. To właśnie osoba ma wolną wolę. Za najwybitniejszych personalistów katolickich uważani są: Jacques Maritain i Emanuel Mounier. Chociaż poglądy ich nie są identyczne,
łączy ich niewątpliwie jednomyślność w odróżnianiu jednostki i
osoby. Osoba jest całkowicie wolna i niezależna od przyrody
oraz społeczeństwa. Jest jednak równocześnie całkowicie zależna
od Boga. „Największą wolność i największą nie- zależność osiąga
człowiek przez realizację duchową swej zależności od Boga”13.
Człowiek więc jest odpowiedzialny za swoje uczynki dzięki
wolnej woli. Okazuje się jednak, że wolna wola nie jest całkowicie wolna, według Maritaina bowiem, człowiek nie jest jedynym
sprawcą wszystkich swoich czynów. Tak jest tylko w przypadku
czynów złych i neutralnych. Człowiek nie jest jednak w stanie –
według Maritaina – dokonać żadnego dobrego uczynku bez ingerencji Boskiej, bez łaski uświęcającej. Mounier, (którego personalizm jest bardziej otwarty na poza- chrześcijańskie kierunki
filozoficzne), w kwestii wolności nawiązuje do egzystencjalistycznej koncepcji wolności, sprowadzanej przez egzystencjalistów do wolności wyboru. Według Mouniera, prawdziwa wolność polega jednak nie na samej możliwości wyboru, lecz na wyborze trafnym14.

Tamże, s. 112; por. także S. Kowalczyk, Wolność natura i prawem
człowieka, Sandomierz 2000.
14 Obszerniejszą krytyczną prezentację personalistycznej koncepcji wolności znaleźć można w książce D. Tanalskiego, Wolność człowieka. Personalizm a marksizm, Warszawa 1968, s. 71–194.
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Egzystencjaliści ateistyczni nie mówią o wolnej woli jednostki ludzkiej, ale reprezentują bardziej radykalną i konsekwentną odmianę indeterminizmu niż personaliści.
Za najwybitniejszych reprezentantów ateistycznej odmiany egzystencjalizmu uważani są słusznie Martin Heidegger oraz Jean-Paul Sartre. Obaj, w szczególności Sartre, wiele
uwagi poświęcili problematyce wolności. W odróżnieniu od
przedmiotów materialnych, człowiek – według Heideggera –
nie jest do końca czymś określonym. Znajduje się w procesie
ciągłego stawania się, projektując siebie w przyszłość. Jest
przy tym, jako istota świadoma, całkowicie wolny. Wolność
polega na możliwości dokonywania wyboru, a wybierać można i trzeba zawsze. Życie nasze to realizowanie się samego
siebie przez ciągłe dokonywanie wyborów, które decydują o
naszym losie. Wolność jednak, jak się okazu- je w praktyce, nie
jest żadnym skarbem, żadnym dobrodziejstwem dla jednostki
ludzkiej. Jest ona w pewnym sensie nieszczęściem człowieka.
Człowiek jest skazany na wolność. Jest ona uciążliwa z kilku
względów. Po pierwsze, nie istnieją żadne niezawodne i uniwersalne kryteria wyboru, każda sytuacja w życiu jednostki
ludzkiej jest bowiem niepowtarzalna, może być tylko podobna, częściowo analogiczna. Ja np. i moja koleżanka Monika
znajdujemy się w analogicznej sytuacji wyboru kandydata na
męża. Ja wybieram między Czarkiem i Darkiem, a Monika
między Jarkiem a Markiem. Zatem nasze sytuacje wcale nie są
identyczne. Każdy z kandydatów na męża jest inny, ma inne
wady i słabości, a Monika jest inna niż ja, ma też inne oczekiwania wobec męża. Ani mnie, ani Monice nikt nie może podpowiedzieć, kogo wybrać, dając gwarancję trafności wyboru.
Po drugie, każdy wybór zakłada rezygnację. Wybierając Czarka, muszę zrezygnować z Darka, a nikt nie lubi rezygnacji tym
bardziej, że nie ma żadnej gwarancji, iż mój wybór okaże się
trafny i Czarek będzie lepszym mężem niż Darek. Nie wiadomo nawet, czy będzie dobrym mężem. Przekonam się o tym
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dopiero po zrealizowaniu wyboru, po paru latach pożycia z
Czarkiem, a wtedy będzie już za późno na dokonanie korekty
i powrotu do Darka. Wtedy stanę przed nowym wyborem:
rozwodzić się z Czarkiem czy nie? Po trzecie, każdy nasz wybór rodzi nie zawsze dające się przewidzieć konsekwencje, ale
odpowiedzialność za skutki wyboru spada na mnie, wyłącznie
na mnie. Po czwarte wreszcie, wolność realizująca się ustawicznie w procesie ciągłego stawania się, przekraczania samego siebie, staje się przykra i męcząca, bo uświadamia człowiekowi jego nicość i brak stabilnej tożsamości. Dlatego bardzo
często chcielibyśmy osiągnąć jakąś stałą formę i upodobnić się
do rzeczy, zaznając „spokoju kamienia” (Heidegger). By uciec
od tych przykrych i kłopotliwych konsekwencji wolności i
prawdy o samej sobie, jednostka ludzka ulega pokusie utożsamiania się z innymi, stopienia się ze światem innych. Zachowujemy się tak jak inni, ubieramy się tak jak inni, podoba
się nam to, co się innym podoba. Przestajemy być autentyczni,
przestajemy być sobą, tracimy własną osobowość, wpadamy
w sidła strasznej anonimowej siły, jaką jest „się”. „Się” wkracza w nasze życie poprzez moralność, obyczajowość, prawo,
modę, reklamę itp., ustawicznie zniewalając nas i pozbawiając
autentycznej osobowości. Mamy jednak złudzenie, że jesteśmy
w porządku i nie ponosimy odpowiedzialności, ale nie da się
uciec od odpowiedzialności moralnej za skutki swojego zachowania.
Sartre równie bezwzględnie pozbawił nas złudzeń w
sprawie wolności i możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności, jak Heidegger. W związku z tym odrzucił wszelki
determinizm, krytykując go z moralnego punktu widzenia.
Determinizm jest, jego zdaniem, balsamem na wyrzuty sumienia. Ludzie akceptują tę koncepcję, by uwolnić się od ciężaru odpowiedzialności i ewentualnych wy- rzutów sumienia,
by móc powiedzieć: „ja nie mogłem postąpić inaczej, każdy na
moim miejscu postąpiłby tak samo”. By zrzucić z siebie od-
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powiedzialność, ludzie powołują się na przepisy, prawo, moralność, religię, prawo natury itd. Nie powinni się jednak
oszukiwać, „to nie prawda, że nie mogłeś postąpić inaczej,
mogłeś”. Dlatego każdy z nas sam dźwiga cały ciężar odpowiedzialności za skutki swoich wyborów.
Dramatyczność, a nawet tragiczność egzystencjalnej
koncepcji wolności podlega na przeświadczeniu, że istota
wolności (od której nie można uciec) polega na konieczności
ustawicznego wybierania, połączonego z rezygnacją, brakiem
kryteriów wyboru i ciężaru odpowiedzialności za skutki każdego wyboru.
Inną wersję ateistycznego indeterminizmu zaproponował prorok anarchizmu i normatywnego (postulowanego)
egoizmu – Max Stirner (prawdziwe nazwisko Johan Kasper
Schmidt). Stirner (uważany dość często za jednego z prekursorów egzystencjalizmu) nie twierdził, że jednostka ludzka jest
wolna. Dostrzegał nawet różnego rodzaju ograniczenia jednostkowej wolności. Uważał jednak, że te ograniczenia powinny zostać odrzucone. Nie twierdził też, że jednostka jest
absolutnie wolna i suwerenna. On postulował potrzebę takiej
wolności i suwerenności. Dlatego krytykował wszystkie systemy filozoficzne, religie i doktryny społeczne, które głosiły
konieczność podporządkowania się jednostki ludzkiej czemukolwiek i komukolwiek, co nie jest nią samą. Uważał, że jednostka powinna wyzwolić się od wszelkich zależności, od
różnego rodzaju fikcji, którym niepotrzebnie podporządkowuje się, uważając je za świętość. Takimi pozornymi zniewalającymi człowieka „świętościami” są, według niego, nie tylko
Bóg, lecz także ludzkość, naród, państwo, rodzina, moralność
itd. Odrzucone powinny być również, jako szkodliwe fikcje,
wszystkie ideały i wartości. Jednostka powinna być absolutnie
wolna i ma prawo robić wszystko, na co ma ochotę, nie licząc
się przy tym wcale z nikim ani z niczym. Jednostka ma prawo
żyć i zachowywać się tak, jak gdyby była jedyną istotą na
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świecie. Proponując taki najbardziej egoistyczny, nihilistyczny
i radykalny program emancypacji jednostki, Stirner uwalniał
ją przy tym całkowicie (w odróżnieniu od egzystencjalistów)
od odpowiedzialności moralnej.
Jest to najbardziej indywidualistyczna, nihilistyczna,
anarchistyczna i równocześnie antydemokratyczna koncepcja
wolności człowieka. Stirner uważał bowiem, że „im bardziej
wolny jest lud, tym bardziej zniewolona jest jednostka”.
Istnieje jeszcze trzecie zasadnicze rozwiązanie kwestii
relacji między koniecznością a wolnością. Jest to umiarkowany
determinizm, który odrzuca nie tylko indeterminizm, lecz także radykalny (twardy) determinizm.
Zwolennikami tego poglądu są przedstawiciele różnych
nurtów filozofii współczesnej, m.in. neopozytywizmu, marksizmu i filozofii analitycznej. Uważają oni, że zasada przyczynowo-skutkowego uwarunkowania ma charakter uniwersalny
i dotyczy także człowieka: jego decyzji i zachowań, co wcale
nie wyklucza wolności człowieka i jego odpowiedzialności
moralnej za skutki jego działań. Przyczynowo-skutkowe uwarunkowanie głoszone przez umiarkowany determinizm nie
może być zakwestionowane ani z punktu widzenia nauki
współczesnej i praktyki życia społecznego, ani też z punktu
widzenia etyki.
Moritz Schlick np. uważa, że koncepcje wolnej woli i odrzucające determinizm ze względów etycznych, wynikają z braku konsekwencji w odróżnianiu dwóch różnych pojęć, przymusu (Zwang) i konieczności (Notwendigkeit). Wolność jest przeciwieństwem przymusu, a nie konieczności. Uznanie wolności i
moralnej odpowiedzialności jednostki ludzkiej nie wymaga odrzucenia umiarkowanego determinizmu. Uwarunkowanie decyzji i zachowań człowieka przez czynniki zewnętrzne lub wewnętrzne nie pozbawią go możliwości świadomego wartościo-
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wania tych czynników i dokonywania wolnych wyborów, za
które ponosi on odpowiedzialność moralną15.
Adam Schaff wyróżnił trzy zasadnicze znaczenia słowa
„wolność”: „1) Wolny jest ten, kto działa na zasadzie przejawów
niczym niezdeterminowanej woli; 2) Wolny jest ten, kto nie podlega działaniu żadnych obiektywnych konieczności historycznego rozwoju; 3) Wolny jest ten, kto ma możliwość wyboru jednego
z wielu wariantów działania”16. Schaff tylko trzecie rozumienie
wolności uważa za właściwe. Nie jest przy tym konieczne, jego
zdaniem, odrzucanie ani determinizmu, ani faktu istnienia obiektywnych praw historii, „przez wolność rozumie się po prostu
możliwość wyboru między różnymi sposobami postępowania w
jed- nej i tej samej sytuacji”17. Schaff podkreślił przy tym, że wolność wyboru nie powinna być sprowadzana do walki z przymusem zewnętrznym. Walkę o wolność wyboru „toczy się z sobą
samym, ze swym tchórzostwem, oportunizmem, miękkością
charakteru itp.”18.
Podobne stanowisko zajął Robert Young, autor książki,
Freedom, Responsibility and God (London 1975). Young określił swoje stanowisko mianem „kompatybilizmu”. „Kompatybiliści twierdzą, że można traktować nas jako odpowiedzialne
istoty moralne, nawet wtedy, jeśli się okaże, że jesteśmy zdeterminowani – na równi ze wszystkim, co istnieje”19. Hipoteza
determinizmu da się więc pogodzić z wolnością wyboru działania, „możemy być zarazem wolni i zdeterminowani20 […] to,
że miałem możliwość wyboru i działania w różny sposób, nie

M. Schlick, Fragen der Ethik, Wien 1930, s. 105–116.
A. Schaff, Filozofia człowieka, Warszawa 1962, s. 105.
17 Tamże, s. 111.
18 Tamże, s. 113.
19 R. Young, Implikacje determinizmu, [w:] Przewodnik po etyce,
red. P. Singer, Warszawa 1998, s. 586.
20 Tamże, s. 583.
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przeczy tezie, że brak mi możliwości, by w czarodziejski sposób odrzucić prawa natury lub zmienić przeszłość”21.
Decyzje i czyny ludzkie są zawsze w znacznej mierze
uwarunkowane przez czynniki zewnętrzne (prawa natury,
środowisko naturalne, epokę, poziom techniki rozwoju cywilizacyjnego, typ kultury, panujące stosunki społeczne, funkcjonujące systemy wartości, konkretne sytuacje i okoliczności
życia jednostkowego itp.) oraz wewnętrzne (moralne, stan
umysłu i uczuć, temperament, chwilowy nastrój itp.).
Prawdą jest, że w stosunku do człowieka, trudno wykryć wszystkie uwarunkowania i motywy jego postępowania.
Tym bardziej, że w każdym przypadku jest to cały złożony
kompleks zewnętrznych i wewnętrznych czynników. Z tych
samych względów trudno w każdym przypadku przewidzieć
zachowanie człowieka. Z tego nie wynika jednak, że żadnych
przyczyn nie ma. Uznanie faktu uwarunkowania decyzji i zachowań człowieka nie jest w żaden sposób równoznaczne ze
stwierdzeniem, że człowiek pozbawiony jest wolności wyboru
i uwolniony od odpowiedzialności moralnej. Nawet sytuacja,
w której zastosowano wobec człowieka przymus w najbardziej
brutalnej fizycznej czy moralnej postaci, łagodzi tylko winę
człowieka, uwalnia go od odpowiedzialności prawnej, ale z
reguły nie uwalnia całkowicie od odpowiedzialności moralnej.
Dlaczego miałby go więc uwalniać od tej odpowiedzialności
fakt, że jego zachowanie zdeterminowane zostało przez różnego rodzaju czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Przecież
człowiek nie może uniezależnić się całkowicie od swej własnej
osobowości, wyznawanych przez siebie poglądów, akceptowanych wartości itp. Co więcej, nawet tylko przyjęcie założeń
determinizmu nadaje sens praktykom wychowawczym. Wychowanie bowiem polega właśnie na ukształtowaniu takich
trwałych, wewnętrznych wyznaczników postępowania czło-
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Tamże, s. 584.
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wieka, jak jego charakter, światopogląd, poczucie moralne itp.,
które determinowałaby decyzje ludzkie w kierunku pożądanym przez społeczeństwo. Jeśli jedyną przyczyną decyzji i
działań człowieka jest wyłącznie jego absolutnie wolna wola:
niezależna nawet od jego właściwości, to wychowywanie nie
ma najmniejszego sensu. Jest bowiem w tej sytuacji czynnością
jałową i bezowocną. Trudno wyobrazić sobie również taką
sytuację, że ludzkość przez całe wieki z niebywałym uporem
zajmuje się czymś, co nie ma żadnego sensu, bo nie może dać
żadnego pozytywnego efektu.
Raymond Aron, autor znakomitej książki pt. Esej o wolnościach, nawiązuje do sformułowanego przez Karola Marksa
(w Ideologii niemieckiej oraz w Przyczynku do krytyki heglowskiej filozofii prawa) rozróżnienia wartości formalnych i
realnych. Marks uważał mianowicie, że wolności formalne,
czyli wartości osobiste oraz uprawnienia polityczne zagwarantowane obywatelom przez prawo ustanowione po rewolucji burżuazyjnej, nie przyniosły człowiekowi rzeczywistej
wolności, ponieważ w sferze ekonomicznej robotnik pozostał
zniewolony.
Aron podkreślił jednak, że jeśli wolności polityczne i
osobiste Marks ochrzcił mianem „formalnych”, to nie dlatego,
że nimi pogardzał, lecz dlatego, że wydawały mu się śmieszne
dopóty, dopóki rzeczywiste warunki uniemożliwiają większości ludzi autentyczne korzystanie z tych podmiotowych
praw22. Marks, zdaniem Arona, wcale „nie chciał znieść formalnych wolności burżuazji, lecz je uzupełnić”23.
Ideały Marksa nie zostały jednak, zdaniem Arona, nigdzie zrealizowane ani w Związku Radzieckim, ani w krajach
zachodnich. W Związku Radzieckim pod pretekstem walki o
wolności realne zniesiono wolności formalne, „nie podnosząc
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R. Aron, Esej o wolnościach, Warszawa 1997, s. 46.
Tamże, s. 61.

w zamian poziomu życia ani nie rozszerzając partycypacji w
życiu zbiorowym, które to dobrodziejstwa miały stanowić
prawdziwą treść rzeczywistej wolności”24. W demokratycznych społeczeństwach zachodnich, „które pozostały wierne
wolnościom formalnym, masy wciąż pragną wolności realnej,
to zna- czy większego dobrobytu i większego udziału w zarządzaniu przedsiębiorstwami i państwem”25. „Z drugiej strony, błędem byłoby sądzić, że na Zachodzie wolności formalne
uchodzą za ostatecznie zapewnione i że przedmiotem rewindykacji są tylko realne wolności”26. Aron zwrócił uwagę na
fakt, ze odróżnienie wartości formalnych i realnych nie przestało być aktualne w naszych czasach. Znajduje wyraz i kontynuację w popularnym obecnie odróżnieniu wolności jako
prawa od wolności jako zdolności. „Być wolnym (free) to jedna rzecz, być zdolnym (able) to rzecz inna”27. Być wolnym do
zrobienia czegoś, to znaczy mieć prawo zrobienia tego czegoś,
ale prawo zrobienia czegoś nie jest równoznaczne ze zdolnością zrobienia tego czegoś. „W społeczeństwie, w którym nie
istnieje bezpłatne szkolnictwo, robotnik niemający dostatecznych dochodów, aby posłać swoje dzieci do szkoły, nie jest
pozbawiony wolności do ich kształcenia, lecz środków, które
pozwoliłyby mu to zrobić, zdolności”28. Choć jest to sprzeczne
z rygorami słownikowymi, naszej epoce właściwe jest „utożsamianie braku wolności z niezdolnością”29. Większość obywateli społeczeństw demokratycznych rozwiniętych ma w
znacznym stopniu wolność jako zdolność, dzięki „prawom
socjalnym albo redystrybucji dochodów”, chociaż oczywiście
nie w takim zakresie, o jakim marzył młody Marks w Ideologii
Tamże, s. 63.
Tamże, s. 63–64.
26 Tamże, s. 63.
27 Tamże, s. 182.
28 Tamże, s. 181.
29 Tamże.
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niemieckiej. W dalszym ciągu bowiem istnieje konieczność
pracy, dyscyplina pracy, pośrednictwo pieniądza i społeczny
podział pracy, uniemożliwiający człowiekowi ustawiczną
zmianę zajęcia zawodowego (z rybaka na pisarza, z lekarza na
ogrodnika lub adwokata), o której marzył Marks.
Zasygnalizowanym rozróżnieniem posłużył się też Jacek
Żakowski. W cytowanym eseju o wolności użył jednak obok
pojęcia „wolność jako prawo” pojęcie „wolność jako sposobność”. Odwołał się przy tym do poglądów dwóch laureatów
Nobla w dziedzinie ekonomii, Miltona Friedmana (Nobel
1976) i Armarty’aSena (Nobel 1998). Według obu tych uczonych „wolność jest kluczową wartością i nie może jej nam zrekompensować ani bogactwo, ani bezpieczeństwo”30. Friedman
jednak (uchodzący za rzecznika silnych i bogatych), postulując
rozszerzenie wolności, miał na myśli głównie znoszenie ograniczeń nakładanych przez władzę, bo wolność rozumiał jako
przede wszystkim „prawo człowieka do kształtowania swego
życia bez ingerencji innych, a zwłaszcza państwa”31.
Sen natomiast przez wolność rozumie faktyczną „zdolność jednostki do robienia tego, co rozsądnie pragnie robić”.
Stwierdził, że „ludzi zniewala nie tylko władza, ale – najkrócej
mówiąc – także kondycja społeczna”32.
O tym, że powyższe rozumienie nie przestało być aktualne, świadczyć może – zdaniem Arona – m.in. fakt, że „wśród
wolności proklamowanych w Karcie Atlantyckiej znajdują się
dwie, o których nie słyszał tradycyjny liberalizm: freedom
from want i freedom from fear, bo potrzeba i strach, głód i
wojna przez wieki towarzyszyły ludzkiej egzystencji”33. O
wolności od niedostatku jako istotnym elemencie rzeczywistej
J. Żakowski, Cztery fronty wolności, „Niezbędnik Inteligenta”, „Polityka” wyd. specjalne 2/2010, s. 85.
31 Tamże.
32 Tamże.
33 Aron, dz. cyt., s. 65.
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wolności jednostki, pisał także filozof amerykański Paul Kurtz.
Wolność od niedostatku w społeczeństwie rozwiniętym, to
według niego, „nie tylko zaspokojenie podstawowych potrzeb
ekonomicznych, lecz także: prawo do pracy, opieka nad osobami w podeszłym wieku oraz prawo do czasu wolnego i wypoczynku”34.
Ponieważ wolność rozumiana jest dość powszechnie jako jedna z najważniejszych wartości człowieka, teoria wolności człowieka nie może ignorować na- stępujących kwestii:
1) Czy wolność jednostki jest wartością najważniejszą
(ostateczną) i absolutną, czy też względną i instrumentalną?
2) Jakie relacje zachodzą między wolnością a innymi naczelnymi wartościami człowieka (bezpieczeństwo, sprawiedliwość, szczęście itp.)? Czy zawsze są to harmonijne relacje,
czy też w niektórych przypadkach są to sytuacje konfliktowe?
Czy istnieje uniwersalne rozwiązanie konfliktu między wartościami?
3) Czy wolność jest (może lub powinna być) nieograniczona, czy też w niektórych sytuacjach ograniczenia wolności
są uzasadnione, a nawet wskazane?
Nietrudno zauważyć, że nie są to wszystkie ważne pytania, jakie można postawić w rozważanym kontekście. Próba
odpowiedzi na nie jest już jednak wystarczająco trudnym zadaniem. Łatwo zauważyć, że odpowiadając na te pytania,
wkraczamy w sposób nieuchronny w strefę „praktycznych
kłopotów z wolnością”.
Moim zdaniem, wolność nie jest wartością absolutną, bo
jej ocena zależy od tego, czemu i komu ona służy. Nie ulega
przecież wątpliwości, że wolność (szczególnie nieograniczona)
może być wykorzystana w celach kontrowersyjnych lub ewidentnie złych z etycznego i społecznego punktu widzenia. Nie
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jest też wartością najwyższą, której wszystkie inne wartości
mogą lub powinny być podporządkowane. Wolność, według
mnie, jest bardzo ważną wartością instrumentalną. Można
jednak zgodzić się z Żakowskim, który (nawiązując do poglądów Miltona Friedmana i Sena) stwierdził, że „wolność jest
wartością kluczową”35.
Sądzę, że jest to określenie trafne, bo od zakresu wolności w znacznej mierze zależy realizacja innych wartości, takich
jak: sprawiedliwość, bezpieczeństwo, różne formy (i stopnie)
równości oraz szczęście. Bez zapewnienia pewnego minimum
osobistych i obywatelskich wolności, realizacja tych wartości
nie jest możliwa. W historii próbowano już realizować ideały
sprawiedliwości społecznej, powszechnej szczęśliwości i dobrobytu, ograniczając drastycznie (dla „skuteczności działania”) wolność jednostki i społeczeństwa. W rezultacie powstały totalitaryzmy XX w.: faszyzm, komunizm i dyktatura Pinocheta, w których nie było ani wolności, ani sprawiedliwości, a
dobrobyt był udziałem nielicznych. Nie można więc zrealizować tych innych ważnych dla człowieka wartości, bez zapewnienia pewnego poziomu wolności.
Z drugiej strony, nie tylko niczym nieograniczona lecz
nawet nadmierna wolność stanowić może zagrożenie dla tych
innych wartości: bezpieczeństwa, sprawiedliwości czy ładu
społecznego. W naszych czasach, ze względu na realia zagrożenia życia wielu ludzi przez terroryzm, szczególnie aktualna jest konieczność częściowego ograniczenia wolności
obywateli, by zminimalizować niebezpieczeństwo aktów terrorystycznych.
Również niczym nieograniczona wolna konkurencja w
ekonomice sprawia, że konkurencję tę wygrywają najsilniejsi
(najbardziej efektywni i przedsiębiorczy w aktywności gospodarczej) i może, w związku z tym, powstać zagrożenie bezpie-
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czeństwa socjalnego najbiedniejszych obywateli. Zapewnienie
zaspokojenia ich najbardziej elementarnych potrzeb z pomocą
państwa jest jednak, zdaniem najbardziej radykalnych liberałów, ograniczeniem wolności i praw tych, którzy w wolnej
konkurencji osiągają największe sukcesy. O jednym z aspektów tego za- grożenia pisał Isajan Berlin: „Ponieważ sprawiedliwość wymaga, aby każdy człowiek miał prawo do minimum wolności, jest konieczne powstrzymywanie ludzi – nawet siłą, jeżeli tak trzeba – przed pozbawieniem kogokolwiek
tego prawa”36.
Do konfliktów dochodzić może w obrębie samej sfery
wolności. Najczęściej dostrzeganym konfliktem w tej sferze
jest konflikt między wolnościami poszczególnych jednostek.
John Stuard Mill uważał, że jednostkom wolno robić to, co
chcą, o ile nie szkodzą innym. Same apele etyczne nie zawsze
jednak wystarczają, dlatego – zdaniem Berlina – „wolność jednych musi być czasem ograniczona, aby zapewnić wolność
innym”37.
Żakowski wyróżnił cztery zasadnicze konflikty w obrębie samej wolności. Poza za- sygnalizowanym już tradycyjnym – „między wolnością moją a cudzą”, pisał jeszcze o trzech
konfliktach: „Politycznym – między wolnością a użytecznością. Ideologicznym – między wolnością jako swobodą a wolnością jako sposobnością. I konflikcie systemowym, między
wolnością zbiorową, a indywidualną”38.
W cytowanym eseju Żakowski postawił ważne pytanie
„Czyżby wolność osiągnęła granice, po których przekroczeniu
Berlin, dz. cyt., s. 122.
Tamże. O tym, że wolność nie może być nieograniczona; pisali
także: Leszek Kołakowski, Mini wykłady o maxi sprawach, Kraków
2008, s. 83 i 86, W. Lamentowicz, O wolnościach i ich granicach, [w:]
Historia. Idee. Polityka. Księga dedykowana profesorowi Janowi
Baszkiewiczowi, red. F. Ryszka, Warszawa 1995, s. 396 n.).
38 Żakowski, art. cyt., s. 84.
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przestaje być darem, a staje się ciężarem?”39. Wymaga ono jednak
pewnych korekt. Moim zdaniem, wolność nigdy nie była wyłącznie darem. Zawsze była trudną wartością. Wolność nie tylko
nie jest wartością absolutną, ale nigdy nią nie była. Była zawsze
jednym z najważniejszych ideałów, o który ludzie walczyli, ale
jak większość ideałów, była wyłącznie idealną wartością, dopóki
w sferze ideałów pozostała. Przy realizacji wolności, zarówno w
życiu jednostki, jak też w życiu społecznym, okazywało się, że
wolność ujawniała swoją kłopotliwość. Wykorzystując i zmieniając trochę wypowiedź Zygmunta Baumana można powiedzieć,
jak sądzę, że jest ona równocześnie „odwiecznym błogosławieństwem i „przekleństwem człowieka”40. Charakterystyka ta jest,
moim zdaniem, najbardziej trafna w odniesieniu do wolności
jednostki ludzkiej.
Problem wolności jednostki ludzkiej jest, jak to już zostało stwierdzone, jednym z najważniejszych zagadnień filozofii
egzystencjalistycznej. Najwybitniejsi jej współtwórcy: Martin
Heidegger i Jean-Paul Sartre uważali, że człowiek jako istota
świadoma jest wolny. Jest wolny zawsze i wszędzie, nawet w
więzieniu czy w kajdanach, bo wolność polega na możliwości
dokonywania wyboru. Interesowała ich nie wolność od przemocy, lecz wolność „do”, rozumiana jako wolność realizowania samego siebie. Życie nasze składa się bowiem z ciągłych
wyborów, które decydują o naszym losie. Podkreślają oni, że
wolność nie jest żadnym dobrodziejstwem lub skarbem, przeciwnie nawet, jest, w pewnym sensie, nieszczęściem człowieka. Człowiek ustawicznie musi wybierać i ponosić konsekwencje wyboru, a żadne niezawodne kryteria wyboru nie
istnieją. To właśnie wolność nadaje życiu ludzkiemu tragiczne
piętno. Po pierwsze, wybór jakiejś możliwości zawsze łączy
się z rezygnacją z innych (być może lepszych) możliwości.
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Przy czym, jak słusznie określał to Bauman: „żaden wybór nie
jest wolny od groźnych i odpychających skutków ubocznych”41. W życiu ludzkim nie ma i być nie może uniwersalnych i niezawodnych kryteriów wyboru, ponieważ sytuacje w
życiu ludzkim są niepowtarzalne. Są one tylko pozornie jednakowe, w rzeczywistości najwyżej analogiczne. W tej kwestii
egzystencjaliści mają, moim zdaniem, całkowitą rację. Tak zarówno w przypadku ważnych wyborów: takich jak wybór
zawodu czy kierunku studiów, wybór małżonka lub podjęcie
decyzji o ewentualnym rozwodzie, jak też w przypadku wyborów dotyczących spraw pozornie nieistotnych, a nawet błahych, np. wybór środka komunikacji (samochodu, pociągu lub
samolotu), a nawet wybór godziny wyjazdu. Każda z tych
decyzji podejmowana jest przez inną osobę, w innych warunkach i okolicznościach historycznych, życiowych, psychicznych, wreszcie pogodowych. Nigdy do końca nie da się przewidzieć wszystkich konsekwencji naszego wyboru. W najlepszym przypadku można przewidzieć część doraźnych, najbliższych czasowo skutków. Tym bardziej, że w życiu każdego z nas ważną rolę odegrać może przypadek. „Przypadek,
którego nie da się przewidzieć, czasem nie da się zapobiec,
którego nie można cofnąć, przekreślić ani unieważnić”42. Wybór jest sprawą trudną także dlatego, że wolność nierozerwalnie wiąże się z odpowiedzialnością moralną. Słusznie podkreślił to Tadeusz Gadacz: „wolność bez odpowiedzialności staje
się anarchią, a odpowiedzialność bez wolności tyranią”43.
Odpowiedzialność moralna za skutki wyboru z reguły
spada na tego, kto dokonuje wyboru, nawet wtedy, gdy znajduje się pod presją, kiedy inni ludzie stosują wobec niego
przemoc (np. tortury) lub grożą, że wyrządzą krzywdę jego
Tamże, s. 193. 42 Tamże, s. 129.
Tamże, 129.
43 T. Gadacz, Nie ma szczęścia bez myślenia, rozmowa z J. Żakowskim,
„Niezbędnik Inteligenta”, „Polityka” nr 50, 17 grudnia 2005.
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najbliższym. Zdaniem Sartre’a, człowiek ma zawsze szansę
dokonania wolnego wyboru (nawet w warunkach najbardziej
ekstremalnych), może oprzeć się presji, dochowując wierności
swym zasadom, swemu poczuciu moralności, swemu sumieniu. Sartre odrzucał bowiem wszelki determinizm, nawet najbardziej umiarkowany, uważał, że determinizm jest balsamem
na wyrzuty sumienia. Przekonanie o uniwersalności przyczynowo-skutkowych uwarunkowań decyzji człowieka jest ludziom potrzebne po to, by mogli uwolnić się od poczucia odpowiedzialności moralnej, by mogli powiedzieć: ja musiałem
tak postąpić, każdy na moim miejscu postąpiłby tak samo.
Nieprawda! – replikował Sartre, zawsze mogłeś postąpić inaczej. Jeśli jednak z reguły nie da się do końca przewidzieć
wszystkich skutków wyborów i działań człowieka, to czy
sprawiedliwe jest obciążanie go całą odpowiedzialnością za
negatywne skutki jego decyzji i zachowań?
Zgadzam, się z tymi autorami, którzy uważają, że „odpowiedzialność ma swoje granice i uwarunkowania”44. Wybory i decyzje człowieka zależą zarówno od okoliczności zewnętrznych, jak też od czynników wewnętrznych, takich jak:
jego światopogląd, charakter, wrażliwość moralna itp. (uwarunkowanych częściowo genetycznie, częściowo zaś przez
jego doświadczenia życiowe), a także jego wiedza, na co
słusznie zwróciła uwagę Barbara Skarga. Według niej, „tylko
ten jest odpowiedzialny, kto wie, co czyni i wie, dlaczego”45.
Pełne i trafne, jak sądzę, określenie odpowiedzialności
znaleźć można w cytowanej już książce Cackowskiego. Od
strony subiektywnej „odpowiedzialność jest świadomością i
gotowością uczestniczenia w negatywnych skutkach swego
działania w stopniu współmiernym (porównywalnym) z
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udziałem w decydowaniu o tym działaniu i jego realizacji”46.
Od strony obiektywnej natomiast „odpowiedzialność – to faktycznie ponoszenie konsekwencji negatywnych skutków swego działania w stopniu proporcjonalnym do własnego udziału
w tym działaniu”47. Pierwszy kłopot praktyczny, jaki mamy z
wolnością, to kłopot z odpowiedzialnością moralną, towarzyszącą wolnemu wyborowi, czyli kłopot z własnym sumieniem
i poczuciem winy. Sartre miał rację, że nic nie uwalnia nas do
końca od odpowiedzialności moralnej za skutki naszych decyzji. Nie miał jednak racji, odrzucając wszelki determinizm,
rozumiany jako przyczynowo-skutkowe uwarunkowanie zachowań człowieka. W przypadku człowieka jednak uwarunkowania te nie są jednoznaczne, mają skomplikowany charakter. Są bowiem wypadkową wielu czynników, nie tylko okoliczności zewnętrznych, lecz także jego genów, światopoglądu, wiedzy, wrażliwości moralnej, a nawet chwilowego nastroju i stanu fizjologicznego organizmu.
Przyczynowo-skutkowe uwarunkowania zachowań
ludzkich wcale nie uwalniają człowieka od odpowiedzialności
moralnej za skutki tych zachowań. Człowiek bowiem jest istotą świadomą, posiadającą poczucie moralne, dzięki które- mu
może wartościować różne motywy postępowania i dokonywać trudnych wyborów moralnych. Fakt uwarunkowania
ludzkich decyzji i działań czyni sensownymi procesy wychowania i socjalizowania jednostki ludzkiej, czym ludzkość zajmuje się od tysięcy lat. Wychowanie polega m.in. na kształtowaniu określonych, pożądanych ze społecznego punktu widzenia, mniej lub bardziej stabilnych, wewnętrznych motywów postępowania (systemu wartości, światopoglądu, wrażliwości moralnej itp.). Odrzucenie umiarkowanego determinizmu nie jest więc ani konieczne, ani możliwe, by można było
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w sposób uprawniony mówić o odpowiedzialności moralnej
człowieka. Odpowiedzialność moralna jest rzeczywiście kłopotliwa, a nawet bardzo uciążliwa, nie można się jednak od
niej uwolnić, dostrzegając fakt przyczynowo-skutkowego
uwarunkowania zachowań człowieka. Można jednak częściowo złagodzić jej dotkliwość przez przypisywanie sobie szlachetnych intencji. Fakt ten został dostrzeżony i trafnie zinterpretowany przez Zygmunta Freuda jako jeden z głównych
mechanizmów obronnych ego. Mechanizm ten nazwał Freud
mechanizmem racjonalizacji. Przeważająca większość ludzi
chce mieć o sobie dobre zdanie. Jeśli więc robię coś kontrowersyjnego, co powinno zrodzić poczucie winy lub przynajmniej
zepsuć mi dobre samopoczucie, bronię się przed tym, przypisując sobie ex post szlachetne i racjonalne motywy postępowania. Uważam, że Freud nie miał racji twierdząc, że człowiek
jest z natury zły. Człowiek jednak bywa zły i ma naturalną
skłonność do samousprawiedliwienia oraz przypisywania
sobie raczej szlachetnych i racjonalnych motywów postępowania. W rzeczywistości jednak one nie zawsze są takie. Gdyby ludzie rzeczywiście byli tacy, za jakich chcą w swoich
oczach uchodzić, ludzkość składałaby się z samych aniołów i
mędrców. Gołym okiem widać, że tak nie jest.
Kłopoty i uciążliwości związane z wolnością oraz odpowiedzialnością człowieka przedstawia jeszcze bardziej wyraziście i jaskrawo niż egzystencjaliści przedstawiciel neopsychoanalizy – filozof i psycholog Erich Fromm. Problematyce
tej poświęcił swoją główną książkę pt. Ucieczka od wolności
(1941). Podkreślił on, że chociaż wolność nie przestała dla wielu ludzi być wymarzonym celem, to dla innych stała się już
kłopotem, a nawet ciężarem trudnym do udźwignięcia. Zdaniem Fromma, około 1500 r. człowiek zaczął odkrywać swą
indywidualność. Ten proces indywidualizacji i wyodrębniania
się z przyrody oraz ludzkiej wspólnoty, który wciąż trwa, ma
dwuznaczną naturę. Z jednej strony prowadzi do wzrostu
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poczucia podmiotowości, integracji wewnętrznej i władzy nad
przyrodą. Z drugiej jednak strony ta indywidualizacja rodzi
poczucie izolacji, samotności, bezradności, a nawet zwątpienia
w sens życia. Rozdźwięk ten wynika z tego, że uwolnienie od
części uzależnień uświadamia człowiekowi trudność i odpowiedzialność związaną z konieczności wypełniania zwiększonego zakresu wolności negatywnej (wolności od czegoś),
przez realizację wolności pozytywnej (wolności do czegoś). W
tej sytuacji człowiek czuje się zagubiony, bezradny i osamotniony. Usiłuje więc uciec od tej uciążliwej i dokuczliwej wolności. Fromm wyróżnił trzy podstawowe mechanizmy ucieczki od trudności:
1) sadomasochistyczny;
2) niszczycielski (destruktywny);
3) konformizm automatu.
Mechanizm sadomasochistyczny umożliwia ucieczkę od
wolności, ponieważ sadyści i masochiści nie mogą żyć bez siebie.
Masochizm polega na zupełnym zapomnieniu o sobie i całkowitym oddaniu się komuś lub czemuś, sadyzm zaś to pełna dominacja nad innym. Wreszcie w konformizmie automatu chodzi o
pełne podporządkowanie się grupie lub instytucji w sposób pozornie dobrowolny. Ta pozorna dobrowolność sprawia, że znika
obawa przed samotnością i bezradnością przy równoczesnym
złudzeniu wolności oraz dobrowolności.
Sprawa odpowiedzialności moralnej i praktycznych kłopotów, które się z nią łączą, komplikuje się jeszcze bardziej,
gdy rozważamy tę kwestię nie w odniesieniu do jednostki,
lecz grupy społecznej lub instytucji, np. grupy zawodowej
(dziennikarzy lub lekarzy), organizacji społecznej (np. partii
politycznej), wspólnoty etnicznej (np. narodu) czy religijnej
(np. sekty religijnej). Nie ulega wątpliwości, że wszystkie te
grupy, organizacje i instytucje bywają obarczane odpowiedzialnością i oskarżane o różne formy korupcji, brak obiektywizmu w informacjach o faktach oraz w interpretacji faktów i
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wydarzeń społecznych, o nepotyzm, szerzenie ksenofobii i
nietolerancji, o pedofilię i molestowanie seksualne itd.
Jak uniknąć odpowiedzialności zbiorowej? Czy da się
praktycznie ustalić w sposób sprawiedliwy zakres i stopień
odpowiedzialności? Czy problem ten można rozwiązać dzięki
przestrzeganiu zasady współmierności, o której pisał Cackowski? Czy można zrezygnować z walki o słuszne ideały, takie
jak: sprawiedliwość społeczna, odzyskanie czy uzyskanie autonomii kulturowej lub suwerenności narodowej itd., jeśli dotychczasowa praktyka historyczna wskazuje, że walka o te
szlachetne ideały w nieuchronny sposób prowadzi do stosowania przemocy, a nawet krwawego terroru wobec przeciwników tych ideałów i obrońców status quo? Czy powinno się
zrezygnować z walki o słuszne ideały, jeśli istnieje ryzyko, a
nawet pewność nieuniknionych negatywnych konsekwencji?
Czy wreszcie i w jakim stopniu ponosimy odpowiedzialność
za czyny naszych przodków?
Oczywiście, zarówno jednostka, jak i grupa społeczna
powinny dążyć do minimalizacji negatywnych skutków i
maksymalizacji pozytywnych. Jest to słuszny postulat, ale
trudny do zrealizowania. „Nigdy… nie jest tak, że podmiot
działania (jednostka czy grupa) jest w stanie wziąć na siebie
wszystkie negatywne skutki swego działania”48.
Obszernej i wnikliwej analizie problematyki odpowiedzialności zbiorowej poświęcił cały rozdział swej książki Etyka w działaniu Jacek Hołówka. Jak słusznie zauważył cytowany przez Hołówkę H. D. Lewis (autor artykułu Collective Responsibility, 1948); „Gdy mamy wrażenie, że odpowiedzialność spada na jakąś grupę, w istocie spada ona na konkretne
jednostki w tej grupie”49. Obok grup posiadających silne więzi
wewnętrzne (rodzina, naród), a nawet organizacyjną zhierar-

48
49
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Tamże, s. 179.
Por. J. Hołówka, Etyka w działaniu, Warszawa 2001, s. 357.

chizowaną strukturę (Kościół, przedsiębiorstwo, aparat państwowy, partia polityczna), istnieją grupy luźne (pasażerowie
autobusu, mieszkańcy domu, widzowie meczu piłkarskiego,
tłum itd.), pozbawione „wyraźnego celu działania, organu
decyzyjnego i struktury administracyjnych zależności”50. W
przypadku takiej luźnej grupy zachodzić mogą, słusznie zauważył Hołówka, dwie różne sytuację „(1) gdy członkowie
luźnej grupy działają ze wspólną intencją”, np. awanturująca
się grupa kibiców, oraz „(2) gdy działają z rozmaitymi intencjami, bez intencji lub w ogóle nie podejmują celowych działań”51. W takich luźnych grupach też można mówić o odpowiedzialności zbiorowej. Moralnie odpowiedzialny jest nie
tylko bezpośredni sprawca zła, np. pobicia policjanta lub kibica „wrogiej” drużyny, lecz także świadek, który złu mógł zapobiec, ale nie zrobił tego z mało istotnych przyczyn52.
Ograniczam się do zasygnalizowania kwestii relacji
między odpowiedzialnością jednostkową a odpowiedzialnością zbiorową, ponieważ obszerniejsze omówienie tej problematyki wykracza poza zakres, do którego starałam w tym artykule ograniczyć rozważania o wolności człowieka. Odpowiedzialność zbiorowa łączy się bowiem ściśle z problematyką
wolności grupy społecznej: wspólnoty narodowej, wspólnoty
etnicznej, religijnej oraz zakresu wolności różnego rodzaju
grup mniejszościowych w ramach grupy większościowej. Czytelnikom zainteresowanym tymi zagadnieniami polecam m.in.
lekturę wielokrotnie cytowanych książek Arona, Hołówki i
Kurtza oraz wyboru tekstów międzynarodowych pt. Aktualność wolności, pod red. Bronisława Misztala i Marka Przychodzenia.

Tamże, s. 356.
Tamże.
52 Tamże, s. 357.
50
51
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Streszczenie:
Autorka odzwierciedla jedną z najbardziej fundamentalnych i uniwersalnych wartości człowieka - wolność. Pierwsza jest teoretyczna. We wstępie autorka przedstawia główne
pozycje definiujące pojęcie wolności i przeprowadza analizę
teorii filozoficznych na ten temat. W drugiej, praktycznej części, skupia się na najważniejszych problemach związanych z
oddawaniem wolności do praktyki, skupiając się na analizie
walki o autonomię i prawa jednostek. Ostatni wątek dotyczy
dylematów moralnych i psychologicznych związanych z określeniem granic wolności w życiu społecznym, jak również moralnego i prawnego zobowiązania za dokonane wybory.
Słowa kluczowe: wolność, filozofia, moralność
Summary:
Freedom - Philosophical Considerations
The author reflects on one of the most fundamental and
universal value of human beings – freedom. The first part is
theoretical. In the introduction, author presents the main positions which define the notion of freedom and carries out the
analysis of philosophical theories on the subject. In the second,
practical part, he focuses on the most crucial problems connected with putting freedom into practice, concentrating on
the analysis of struggle for autonomy and the rights of the
individuals. The last thread is on moral and psychological dilemmas connected with defining the boundaries of freedom in
social life, as well as moral and legal liability for made choices.
Keywords: freedom, philosophy, morality
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Weronika Szarek

Wolność jednostki a prawo do własnego wyboru na przykładzie sylwetki chłopca z Romanowa – Józefa Ignacego
Kraszewskiego
Urodzony 28 lipca 1812 w Warszawie, będący synem
Jana Kraszewskiego i Zofii z Malskich (pochodzącej z Romanowa), Józef Ignacy Kraszewski, wychowywany był w atmosferze zamiłowania literatury, poświęcanego jej czasu, codziennego obcowaniu z książką. Nie czuł się Warszawianinem,
choćby ze względu na to, że jego rodzice mieszkali we wsi
Dołhe, w powiecie prużańskim, na terenie guberni grodzieńskiej cesarstwa rosyjskiego, czyli poza granicami ówczesnego
Księstwa Warszawskiego, a później również Królestwa Kongresowego. Zatem z punktu widzenia prawnego gigant powieści, jak i jego ojciec, był poddanym carskim, co oznaczało,
że w przyszłości musiał się starać o paszport rosyjski, chcąc
przekroczyć granice Królestwa1. W wyznaniach osobistych na
pierwszym miejscu wśród wpływów wychowawczych stawiał
jednak Kraszewski opiekę babki, Anny Malskiej, i prababki,
Konstancji Nowomiejskiej, zwanej „babką białą", zamieszkałej
w siedzibie rodziny Malskich, w Romanowie:
Prababka (…) była pierwszą nauczycielką Józia, pokazując mu litery na kalendarzu. (…) Prababka nie czytywała nic oprócz swych książek do nabożeństwa; babka,
rozumiała rzeczy stare i nowe, potykała, co tylko pochwycić mogła, do zgonu nie zestarzała na umyśle.
W towarzystwie dziadka, Błażeja Malskiego głęboko
czującego, wykształconego, ale małomównego, wieczorami w wielkiej sali, która wspólną była dwom babek
W. Danek. Józef Ignacy Kraszewski. Zarys biograficzny, Warszawa
1976, s. 5.
1
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mieszkaniom i leżała w pośrodku domu, zbierano się
zwykle przy okrągłym stoliku. Przynoszono doskonałe
bery i jabłka tyrolskie" ; ale istotnym celem było czytanie
głośne. .Dziadek, zazwyczaj milczący, siadał na kanapie,
albo przechadzał się powoli i cicho, stając niekiedy i
przysłuchując się bacznie; - babka czytała, robiąc pończochę. (…) Babka była drugą nauczycielką młodziutkiego
wnuka, ona go nauczyła pisać po polsku i po francusku,
ona go przygotowała do szkół2.

Kolejnymi elementami wpływu na kształtowanie się
przyszłego pisarza było sąsiedztwo Dołhego, przyjaciele i znajomymi ojca, kapitan wojsk napoleońskich Sobolewski, dziwak
Jan Dołęga Dołubowski, komornik Denisko, Farcinelli de Larzac, syn komendanta wojsk radziwiłłowskich w Nieświeżu,
główne źródło wiadomości o życiu i wyczynach księcia Karola
„Panie Kochanku"3. Cały ten świat postaci oryginalnych,
„ostatnich egzemplarzy" epoki stanisławowskiej wraz z opowiastkami ojca o „dawnych czasach" i ciekawych zdarzeniach,
wywołały żywy, uczuciowy stosunek bystrego i łakomo obserwującego otoczenie dziecka do minionej już przeszłości.
Obok tych postaci wpływ na Józefa Ignacego wywarł także
wuj Wiktor Malski, będąc zastępcą ojca w gospodarstwie, zupełnie przy tym nie nadając się na rolnika:
(…) lubił literaturę, zajmował się sztuką, rysował i malował bardzo ładnie, odbył nawet do Włoch podróż artystyczną. Książka, sztuka, koń, myślistwo były mu najulubieńszym zajęciem. Z wojska i lepszego towarzystwa warszawskiego wyniósł upodobania i nałogi, którym w Romanowie trudno było zadość uczynić... Myślistwo wszelkiego rodzaju było utrzymywane z troskliwością wielką i
znajomością rzeczy. Polowano na wszelki możliwy spoP. Chmielowski, Józef Ignacy Kraszewski. Zarys biograficznoliteracki, Kraków 1888, s. 4-5.
3 W. Danek, Józef Ignacy Kraszewski, Warszawa 1973, s. 4.
2
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sób, nawet z sokołami, które noszono i hodowano, z chartami, gończemi, jamnikami, wyżłami itp. Obok tego literatura włoska i angielska, nie mówiąc już o francuskim chlebie powszednim, wuja Wiktora zajmowały żywo; były
pokarmem codziennym. Czytano bardzo wiele, pewnie
więcej w jednym Romanowie niż w całej okolicy4.

Nic więc dziwnego, że wśród takiego otoczenia, zapragnął i Kraszewski stać się jednym z „tych wielkich”. Nabrał
ochoty do zajęć umysłowych, marzył o nauce, o sławie, czuł
powołanie. Systematyczna nauka jednak niewiele pociągała
młodzika. Po lekcjach kradł książki, by żywo do nich uciekać,
zatracać się w świecie literackim:
Nic od nauki i marzeń nie odrywało. Zabaw tłumnych
nie było w Romanowie; nikt w nich nie smakował. (…)
Józio zapamiętał, jakie wrażenie zrobiła w okolicy wiadomość, że w jednym z domów sąsiedzkich spodziewano się odwiedzin Niemcewicza, - i jak się gotowano na
jego przyjęcie. Zapamiętał także, iż przy młodych Szlubowskich, sąsiadach, jakiś czas nauczycielem był Stefan
Witwicki, piękny naówczas, pełen życia młodzieniec,
rozpoczynający dopiero swój zawód literacki. Pierwsze
poezye Mickiewicza widział tu przepisywane i chciwie
podawane z rąk do rąk. Walter Scott, Byron, Szekspir leżeli u wuja Wiktora na stoliku5.

W wrześniu 1822 roku, kończąc jedenaście lat, Józef
Ignacy rozpoczął edukację w szkole wydziałowej w Białej na
Podlasiu:
Najbardziej ulubionym przez uczniów był Adam Bartoszewicz, nauczyciel matematyki w trzech niższych klasach, oraz języka polskiego z dodaniem krótkich wiadoP. Chmielowski, Józef Ignacy Kraszewski. Zarys biograficznoliteracki, Kraków 1888, s. 5.
5 Tamże, s. 6.
4
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mości z dziejów literatury, które według Bentkowskiego,
oczywiście w nader szczupłym zakresie, dyktował.
Umiał on rozbudzić gorące zamiłowanie do piśmiennictwa ojczystego i zachęcał do gromadzenia wypisów z
lepszych pisarzy, jak to sam miał zwyczaj robić. (…) Z jego rękopiśmiennych wypisów poznał się Kraszewski z
poezyami Krasickiego, Naruszewicza, Niemcewicza i
Brodzińskiego. Bartoszewicz był naturalnie w pojęciach
estetycznych klasykiem, gdyż wszystkie jeszcze natenczas podręczniki szkolne wymowy i poezyi w tym duchu
były skreślone; ten kierunek odbić się musiał i na pojęciach uczniów, którzy lubo znali ten lub ów utwór Mickiewicza, lubo może nawet więcej w nim znajdowali zadowolenia niż w czytanych podczas lekcyj; to przecież
teoretycznie pozostawali na stanowisku profesora6.

Niewątpliwie wtedy wzbudziła się w młodzieńcu miłość
do starych ksiąg, zapał do studiowania dziejów minionych7.
Pokochał je i namiętnie się im poświęcał, studiował, analizował, delektował się każdą stronicą:
Na strychu w gmachu akademii znalazł kupę książek
wyrzuconych tam przez profesora Sengtellera, który
wcale się w białych a poszarpanych krukach nie kochał.
(…) Znalazł tam zielnik niewielkiego formatu po polsku,
w którym jeden drzeworyt niezmierny śmiech w nim
wzbudził; znalazł mnóstwo druków gotyckich w stanie
opłakanym. Chodził długo na strych w poobiednich goTamże, s. 10-11, Zob: J. Gloger, Szkoły bialskie i czteroletni w nich
pobyt J. Kraszewskiego, [w:] „Kłosy" 1879, N. 744, s. 46.
7 Cyt. za: J. I. Kraszewski, Obrazy z życia i podróży, Wilno 1842, t. 1, s.
16: Już wówczas jakiś węzeł sympatii łączył mnie z księgami, czułem na
ich widok to, co czuje młodzieniec, gdy ujrzy przeznaczoną mu od wieka kochankę. Zdało mi się, żem gdzieś widział to wszystko, żem znał.
Przypominał sobie, zdało mi się, że gdzieś te książki czytałem, że nie
były mi obce, nie były dla mnie nowe, czułem, że nie pierwszą już kocham je młodością.
6
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dzinach, kupę szpargałów przetrząsając, ale szczury, pył,
brud i wilgoć ledwie mu tknąć się ich dozwoliły. (…) Literatura w ogóle żywo go zaczęła obchodzić (…) Za to do
matematyki najmniejszego nie miał pociągu; przychodziła mu też z trudnością. (…)
We wtorki i czwartki mieli uczniowie po południu rekreacye, zużytkowywane pospolicie na przechadzki i grę
w piłkę. Do gry w piłkę, która się na pustym cmentarzu
odbywała, Kraszewski ochoczym nie był; zawsze wolał
czytać i dumać na walach zamku zaprzątając podaniami
głowę chciwą dziejów i wzruszeń, ciekawą powieści łaknącą ich jak powszedniego chleba8.

Kraszewski miał zwyczaj uczyć się nie tego, co potrzebne było. Fantazja i nienasycona ciekawość ciągnęła go ku księgom dawnym9. I właśnie tutaj, w Białej, po raz pierwszy wziął
się do autorstwa. Dzięki znajomości języka francuskiego spróbował wierszowanego przekładu bajek Lafontaine'a. Pisywał
także wierszyki ulotne, a nawet (podobno), ułożył poemat o
czterech porach roku. Uczęszczając do klasy trzeciej, jako pamiątkę, wpisał do księgi Janowi Glogerowi balladę „Klasztor
na górze”10.
P. Chmielowski, dz. cyt., s. 11
J. I. Kraszewski, Pamiętniki, oprac. W. Danek, Wrocław 1972, s. 229.
10 Cyt. za: P. Chmielowski, dz. cyt., s. 14. (…) wydawał gazetkę na
wzór niewychodzących już wtedy „Wiadomości brukowych", opatrywał ją w winietki, rysowane przez siebie samego piórem; młodzi
prenumeratorowie obowiązani mu byli dostarczać tylko papieru.
(…) Ballada ta, pisana przeważnie wierszem 11- zgłoskowym, zawiera 120 wierszy a dzieli się na 7 ustępów. Treścią jest napad zbójców na bogaty klasztor. Opowiadanie jest rozwlekle, z nieodzowną
dekoracyą księżycową, z pochwałą szeroką zawodu zbójeckiego.
Herszt siekierą i „wytrychem" otwiera bramę klasztorną, rzuca się
zuchwale w głąb gmachu i wyzywa mnichów do walki; pod toporami pękają wrzeciądze skarbców i wieka skrzyń ładownych, poczem rozbójnicy zwracają się do rabunku kościoła: „monstrancye,
8
9
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Był to czas gorączkowej i chaotycznej lektury, swoistego pożądania książek, potrzeby obcowania z nimi. Zachwycał się
zwłaszcza Molierem (a później również utwory Fredry stanowiły podwaliny do kreacji niektórych typów bohaterów spotykanych sztampowo w jego powieściach11):
Chciwy podówczas czytania, wiem, żem nieśmiertelnego dramaturga dzieła po kilka razy czytał i odczytywał. Montesquieu'go także czytałem pilnie, ale mniej się nim zachwycałem12.

Profesor Walicki zachęcał go do kontaktu z „poważniejszą”
lekturą, jednak młody uczeń podążał szlakami wyobraźni. Do
czasu wyjazdu na uniwersytet można poniekąd rekonstruować i odtworzyć pierwsze związki, czynniki, które kształtowały umysł młodego chłopca o blond włosach z niebieskimi
oczyma. Mając kontakt z różnymi nauczycielami, którzy to
karmili go swymi upodobaniami literackimi w najrozmaitszych kierunkach, sam własnego programu jeszcze wypracowanego nie miał. Znamienne jest, że lekturę szczególnie ulubioną, stanowiła lektura stara, będąca dowodem majętności
patyny i kielichy święte, łamały ręce bezbożne, przeklęte". Po dokonanem łupiestwie i morderstwie zbójcy uciekają w bory, a wódz ich
dręczony wyrzutami sumienia rzuca się ze skały w przepaść, gdzie
duch jego pokutuje dotąd, kawały skał obrywa i straszy ludzi po
nocach. Ta wątła plecionka fantazyi dziecinnej zakończona jest wielce charakterystycznym dwuwierszem, w którym autor wypowiedział swe zdanie o owym pokutującym duchu zbójcy:
Tak powiadają; ja temu nie wierzę,
Jednakże idąc odmawiam pacierze.
Ziarnko sceptycyzmu zapadło już w duszę trzecioklasisty, ale
przyzwyczajenie od dzieciństwa wszczepione wzięto przewagę nad
rozumowaniem
11 A. Bar, Charakterystyka i źródła powieści Kraszewskiego w latach
1830-1850, Warszawa 1923, s. 5.
12 J. I. Kraszewski, Noce bezsenne. Tygodnik ilustrowany, Warszawa
1888, t. XI, nr 266, s. 66.
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pracy nad historią. Ta różnorodność i poniekąd chaotyczność
wpływów nie oddziałały na kierunek rozwoju poglądów pisarza, a przynajmniej w bardzo małym stopniu wyznaczyły linię
jego rozwoju.
Na wakacye pojechał znowuż do Dołhego. Tu nastąpiły narady co do przyszłego zawodu. Ukończyć uniwersytet wśród powszechnego naówczas zapału do nauki
stawało się koniecznością. Ojciec, mający już wtedy tytuł
chorążego, skłaniał Józefa do matematyki, do czegoś
bardziej określonego, poważniejszego niż literatura"; ale
narzucać mu nie chciał nic. A on powołania w sobie stanowczego nie czuł jeszcze. Lubił czytać bez wyboru, wiele i prędko, chciwie, pośpiesznie, ale pracować systematycznie jeszcze nie nawykł. Na przemiany nęciła go to literatura piękna, to nauki przyrodnicze i medycyna. Nauki przyrodnicze byłyby niechybnie zwyciężyły - jak
powiada sam Kraszewski - gdyby potrzebna do nich matematyka nie stanęła na zawadzie. Umiał jej za mało, a
przysiedzieć fałdów nie dozwalał temperament niecierpliwy, niepohamowany. Dopiero w uniwersytecie, po
chwili wahania, miał się zdecydować ostatecznie13.

Kraszewski, jako mieszkaniec Litwy, wybrał najodpowiedniejsze miasto literackie, a mianowicie Wilno. Początkowo ciekawość medycyny, przerodziła się w zajęcia z wymowy
i sztuk wyzwolonych na wydziale zwanym popularnie literackim. Spokojne serce młodzieńca, poniekąd nieczułe na oddziaływania kolebki romantyzmu polskiego, odsunęło Bolesławitę od marzycielskich dumań, zapaleń religijnych i rozmyślań fantastycznych. Większą skłonność swoich poczynań
gotów był oddać dawnemu porządkowi Rzeczypospolitej aniżeli nowej poetyzacji.

13
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P. Chmielowski, Józef Ignacy Kraszewski, dz. cyt., s. 16.

Pracował zwykle w nocy, z zapałem poznania skupiał
się głównie na językoznawstwie i badaniach dziejowych, pałając niezmiennym wstrętem do matematyki. Zamiłowanie to
skłaniało pisarza do poszukiwania starych dokumentów, studiowania tablic nagrobnych, przeszukiwania bibliotek w celu
zgłębienia twórczości dawnych autorów. Namiętność wielbienia tego co przeszłe wywoływała ironię tego, co obecne. Wyszydzał sentymentalizm, podśmiechiwał się z cierpień werterowskich, lekceważąco ujmował powierzchowność epoki.
Prowadząc badania nad twórczością doktora Omegi
trudno określić linię rozwoju jego twórczości w odniesieniu do
wspomnianych młodzieńczych wpływów literackich. Jednak
podkreślić należy ich niezwykłą rangę. Są one jedynie zarysem
wczesnych lat twórczości i stanowić mają pewien niedosyt
biograficzny, przy pominięciu dokładnego opisu lat spędzonych w szkolnej lawie, w salach uniwersyteckich. Najtrudniej
wyznaczyć pewien horyzont wrażliwości różnorodnych czynników, które krzyżując się ze sobą tworzą pozytywnie chaotyczną mozaikę uwydatniających się badań źródłowych: I
dlatego trudno rozgraniczyć jego wpływy klasyczne a romantyczne,
albo powiedzieć o ile był zwolennikiem balzakowskiego realizmu albo
sandowskiego idealizmu literackiego, w czem dominowała prawda
codziennych wydarzeń a gdzie motywy fantastyczne brały górę –
wszystkie te czynniki występują w jego powieściach obok siebie14.
Rozmach jego twórczości i siła oryginalności wzbudzały zainteresowanie, umacniające się w ogromnej pracowitości pisarza. Zarzucanie mu biernego charakteru rekompensowało
zamiłowanie społeczeństwa, poświęcenie mu się w całości,
chęć bycia nauczycielem narodu. Nie kto inny, jak Kraszewski
właśnie zapełnił biblioteki, wyprowadził polską powieść za
granice, będąc dostępnym przy tym „pod strzechami”. To

14

A. Bar, dz. cyt., s. 1.
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właśnie on doczekał się gruntownego studium twórczości,
rozprawy zbiorowej:
Chmielowski źródeł dopatrywał się na podstawie
charakterystycznych cech pisarzy, a że mimo tego, hipotezy krytyka nawet po szczegółowych badaniach utrzymać się muszą w całej rozciągłości, to dowodzi tylko jego
doskonałej wrażliwości krytycznej. Najpoważniejsi nasi
krytycy, pracujący nad powieścią Kraszewskiego nic
więcej nie dodali, bo ani Krzemiński, ani Chlebowski,
którzy powtarzają to co powiedział Chmielowski, Kaszewski. Wszyscy operują przede wszystkiem syntezami,
pod tym względem rzucając wiele światła nowego na
twórczość Kraszewskiego. Nowe szczegóły w zakresie
techniki pierwszych powieści Kraszewskiego dodał sumienny, współczesny badacz naszej powieści K. Wojciechowski, a w rozprawie pt. „Werter w Polsce” przeprowadził źródłowa paralelę między Goethego Cierpieniami
Wertera a Kraszewskiego Poetą i światem, nie wspomniał jednak o wpływie Goethego na Pamiętniki nieznajomego. Dodać jeszcze należy, że Kaszewski napomknął
o wpływie Krasickiego Pana Podstolego na Dziwadła,
przyczem wyraził żal, że Kraszewski nie dał wyczerpującego obrazu społeczeństwa. Nie omówił jednak, jaki zachodzi stosunek między Rousseau’a Nową Heloizą oraz
Balzaca Lekarzem wiejskim a Dziwadłami, stosunek,
bądź co bądź, bardzo ciekawy. Podobnie i Tarnowski nie
dodał żadnych nowych szczegółów do tego, co już poprzednio powiedziano. M. Mann wspomniał tylko o
wpływie Nodiera, dowodu jednak żadnego nie przytoczył, i dlatego trudno sądzić, w czem ten wpływ upatrywał. I to wszystko co powiedziano o źródłach powieści
Kraszewskiego w latach 1830-185015.

Romantyzm stanowił dla niego punkt zainteresowania
w swobodzie fantazjowania oraz silnej uczuciowości, a więc
15
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A. Bar, dz. cyt., s. X-XI.

znamiona, które stanowiły o jego twórczości. Jednak młodzieńcze przejęcie się romantyzmem (pisząc balladę, a później
deklarując się nie-romantykiem), było płytkie i powierzchowne. Studia z lat młodzieńczych nie minęły bez echa, gdyż Rej,
Krasicki i Fredro jako pisarze mieli oddźwięk w późniejszej
twórczości Kraszewskiego16. Bolesławita, będąc w Polsce
pierwszym krytykiem, wspomni swój młodzieńczy zapał, doceniając jednego z pisarzy następującymi słowami:
Komedje Fredry, jakkolwiek nieskończoną ilość błędów, przesadę, upadanie w gminność, zbytek poetyczności i t. d. dojrzeć w nich łatwo i namacać można, są dziełem wielkiego talentu i zostaną w naszej literaturze. W
nich tyle jest postaci naszych własnych, tyle prawdy, tyle
prawdziwej komiczności; tak silnie one każdego widza
poruszają, przypomnieniem żywego, własnego świata, że
pomimo licznych wad, jakie w nich wszyscy widzą i sam
autor zapewne, nikt im nie odmówi pierwszego miejsca,
w naszej literaturze dramatycznej, zresztą bardzo ubogiej. Niech mi wybaczą autorowie Barbary, Ludgardy,
Mnicha nawet; ale Fredro jeden, ich wszystkich przeżyje,
choć oni są prawidłowi, niepokalani, arcymistrze w swej
sztuce - szkoda tylko iż nic mają prawdy i życia, które ma
Fredro.
(…) Słowem Fredro we wszystkich swych sztukach,
jeśli może, za mało rozważnym, za nadto swobodnie
puszczającym sobie cugle i dającym się swej fantazij powodować ukazuje; to też dowodzi znowu niepospolitego
talentu, talentu jakiemu równego długo czekać będziemy. - Za mało dziś w miarę swej wartości znany, za mało
ceniony, albo powiedzmy lepiej, nieoceniony zupełnie;
później zapewne odbierze sprawiedliwość, od wnuków.
(…)Niepoznanie się na Fredrze, przypisać może trzeba leniu, iż aktorowie naszych teatrów rzadko sztuki jego

16

Zob. Tamże, s. 6-20.
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odegrywają, a publiczność mało je słyszała, lub co gorzej,
złą grą popsute17.

Z drugiej strony zadeklarowanie jawnych wpływów
wymienionych pisarzy byłoby nadużyciem. Stanowić to będzie jedynie wspominane już zamiłowanie do zapoznawania
się z literaturą staropolską, docenienie jędrności i czystości
języka, co dochodzi do głosu już we właściwym okresie twórczości Kraszewskiego, a mianowicie wspomniane już Wilno.
Rozpoczął się okres gorliwej pracy dla Pasternaka.
Ukończony już wtedy Pan Walery i Wielki świat małego miasteczka nie były przedmiotem jego samouwielbienia w korespondencji z 1830 roku18. Księgarze, jeszcze wtedy bardzo
młodego pisarza, wydawać nie chcieli. Nie mając funduszy na
własny nakład, Józef Ignacy praktykując sprawdzony już sposób ubogich literatów, postanowił pokazać światu swe działa
w zbiorowym dziele zwanym Obrazami towarzyskimi. Zapał
Bolesławity, chęć sławy, rozmiłowanie w książkach widoczne
są w korespondencji do matki, kiedy to pisze z rozczulonym
sercem.
Marzenie młodego poety o takiej ilości powieści, o dwustu tomach dzieł, zdawały się być prorocze. Jednak po wyjeździe z Wilna do Dołhego rodzinna korespondencja się urywa,
a i zapał słabnie. Ojciec Kraszewskiego, człowiek starej daty,
nieczuły na zainteresowanie, jakie wzbudziło się wokół jego
syna, podżegany do negowania jego działalności, trzymający
rygorystyczną rękę wychowawcy, uparcie podkreślał rozczarowanie obranym przez syna zawodem, co boleśnie dotykało
Józefa. W liście do babki pisał zrezygnowany:

J. I. Kraszewski, Studia literackie, Wilno 1841, s. 259-260.
A. Bar, Charakterystyka i źródła powieści Kraszewskiego w latach
1830-1850, Warszawa 1923, s. 26.
17
18
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Wszystkie piękne marzenia moje o literaturze już się
rozwiały; nic mi nie pozostaje jak się oswoić z życiem
wiejskiem, które, pomimo wszelkich przyjemności, niemało jednak do życzenia zostawia. Zawód mój pisarski
prawie skończony; rozpocząwszy od utworów słabych,
chybionych, doznawszy ostrych krytyk, a zachęty prawie
najmniejszej, muszę dziś ubolewać nad tym smutnym
początkiem, który już bardzo trudno naprawić. Jednak
jeszcze pracuję; praca ta stała się potrzebą mego życia,
piszę więc, a boleję, że człowiek, choć dąży ciągle ku lepszemu, nie może sam być pewnym, że dobre jest to, czego dokonał19.

Pracuje dalej. Brnął mimo nieprzychylnych opinii, ciężkich warunków, a wszystko dzięki redaktorowi Noworocznika
litewskiego – Józefowi Krzeczkowskiemu – oby dwieście tomów… Doczekał się wkrótce budujących rezultatów, gdyż za
Bugiem już było głośno o Kraszewskim:
Tygodnik petersburski, dzięki jego współpracownictwu zyskał nadzwyczajną żywotność, Groza i X. Trynkowski na cześć jego wiersze pisali, E. Wasilewski w Pamiętniku naukowym krakowskim przypisywał mu mistrzowskie zalety, a Grabowski upatrywał w nim polskiego Walter Scotta20.

Z czasem doktor Omega skłania się ku romantyzmowi.
Pobyt w Dołhem, obserwacja wiejskiej szlachty, jej ograniczenia, małostkowości, płytkiego myślenia zdają się być pierwocinami pisarskiej siły Kraszewskiego, o której świadczy pogoń
za kontrastami obrazów i myśli, jaskrawych porównań, efektywnych scen. Ironia i szyderstwo stanowią podstawę począt-

19

Księga jubileuszowa dla uczczenia pięćdziesięcioletniej działalności literackiej J. I. Kraszewskiego, Warszawa 1880, s. XXVI-XXVII.
20 A. Bar, dz. cyt., s. 28.

69

kowych powieści, dając wyraz w zmaterializowaniu głupoty
na kartach dzieł.
Realizm u Kraszewskiego był obecny od samego początku. Jednak, gdy mija okres przejściowy, młodzieńczy, a sława
pisarska powieściopisarza nabiera rozpędu, do głosu dochodzą poglądy idealistyczno-romantyczne, gdzie dominującą
cechą będzie wszechobecny idealizm:
W ogóle powieści Kraszewskiego z drugiego okresu
charakteryzuje idealizm i realizm, w parze z sobą będące,
z pewną przymieszką ironji, która, powiedzieć można,
bądź co bądź, w zasadzie jest buntem przeciwko panującemu porządkowi rzeczy. Ironja w powieściach Kraszewskiego, zrazu silna, o sarkazm tracąca, z czasem
słabnie i ściera się; autor na ludzi dawniej wyśmiewanych i za głupców tylko używanych, patrzy z odcieniem
smutku, który z melancholji i rzewności pochodząc, miesza się z różnemi uczuciami: krzykiem bólu serdecznego,
zniechęceniem, jakąś tęsknotą, którą stara się ukoić
ucieczką ku idealizmowi platońskiemu, wiarą w konieczność reform społecznych, religijnością.
Ależ co było przyczyną tej zmiany, jej istotnym podkładem i punktem wyjścia? Przyczyny bezpośrednie, jeżeli były, to w każdym razie niedecydujące: poprostu
Kraszewskiego cechował idealizm wrodzony21.

Tendencja idealistyczna zrodziła inny czynnik występujący w powieściach Bolesławity, a mianowicie ucieczkę od
życia w mieście, tęsknotę za wsią, a co za tym dalej idzie –
niechęć do istniejącej kultury i pesymizmu wobec niej, gdzie
ratunkiem zdaje się być niekiedy religia22:
A. Bar, Charakterystyka i źródła powieści Kraszewskiego w latach
1830-1850, Warszawa 1923, s. 98-99.
22 Przez czas studiów uniwersyteckich Józef Ignacy religijnym nie
był. Dopiero zetknięcie się z Urbanowskimi oraz Woroniczami
sprawiły, że Kraszewski zaczął bardziej dociekać istoty idei religij21
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Problem pesymizmu wobec kultury był wówczas
kwestią na czasie. Źródeł jego należy przede wszystkiem
w romantyzmie szukać oraz w filozofii Kanta. (…) To, na
czem racjonalizm budował swoją teorię i przesłanki
wszystkie opierał, i czem zdawał, się być silnym, runęło
pod ciosem dowodu o ograniczowości rozumu – to leż
człowiek tem wyraźniej stanął wobec zagadki kultury,
bytu, wewnętrznego życia duchowego. I odtąd, aż do dni
dzisiejszych, będzie dźwięczeć ta sama śpiewka – do
czego to wszystko prowadzi? To też nowy prąd, na gruzach racjonalizmu powstały, zawiera przede wszystkiem
silne podniecenie podmiotu, wypływa z epoki, w której
równowaga między przedmiotem a podmiotem zanych. Zakorzeniona w nim wiara, wychowanie w Bogu było na tyle
wpojone, by mógł na nie zobojętnieć. Jeszcze w pierwszym okresie
twórczości ogarniał go jedynie pesymizm widoczny w choćby w
jednym z utworów poetyckich:
(…) Niemi płacze w radości, w smutku płacze niemi.
Mierząc liczbą łez swoich, pobyt swój na ziemi.
Tu, niema szczęścia, nie ma! – ten tylko szczęśliwy,
Kto zimno na świat cały i na siebie poogląda.
A w oku jego nikną cnót i zbrodni dziwy,
Nie lęka się niczego, niczego nie żąda,
Śmieje się z siebie, śmieje się z Boga, z świata jak z omamień.
Nie płacze i niekocha – szczęśliwy – jak kamień! –
(…) Dziś przy kolebce stoją w około,
Wszyscy Ci szczęścia, rozkoszy życzą,
Berła w twe ręce, laury na czoło,
Mądrość w twe usta kładną zwodnieżą,
Sypią Ci skarby, sypią ci złoto,
Lecz to czcze słowa biedna istoto!
Ja w doświadczeń chodzę w żałobie,
Jedno życzenie przyniosę tobie –
Unikaj życia, szczęścia i nędzy,
Umrzyj – o! umrzyj co prędzej! –
J. I. Kraszewski, Do Nowonarodzonego, [w:] tegoż, Poezye, Warszawa 1834, t. 1, s. 49-54.
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chwianą została, w której nastręczające się zadania nie
zadowalają wewnętrznego życia. Cóż, pozostaje w tem
położeniu prócz wewnętrznego zamknięcia się we własnym stanie, oderwanym od rzeczy, prócz usiłowania,
aby w jego rozwoju treść życia znaleźć. Prócz tego inny
rys cechuje romantyzm: oto artystyczne kształtowanie
własnego, wnętrza, z tem, iż z samotności człowieka powstaje dzieło sztuki. Sztuka, to znaczy przeważnie twórczość literacka, okazuje się teraz jedyną wartością życia; z
bezwzględną wyłącznością głosi estetyczny tryb życia i
estetyczny pogląd na życie. Upada związek sztuki z moralnością, jednostka genjalna zrzuci wszelkie więzy i
dzięki swym zdolnościom artystycznym oraz swemu
subtelnemu smakowi o całe nieba uważa się wyższą od
reszty ludzkości.
Z tego źródła płyną najważniejsze kwestje doby ówczesnej: zagadnienie kultury, indywidualności, kwest ja
wyższości jednostki nad przeciętność szarą, problem
sztuki dla sztuki praż moralności w sztuce, poglądy filozoficzne, sposób ujęcia pojęć religijnych oraz ich stosunek do filozofii23.

Porządkowanie powieści Kraszewskiego prowadzi do
wyodrębnienia cyklu powieści, które wybiórczo stanowią
omawiane zagadnienie. Wincenty Danek nazywa je powieściami autobiograficznymi:
W latach młodości i w okresie wołyńskim napisał Kraszewski „cykl" utworów powieściowych, przedstawiających różne wersje tematu „poeta i świat", czy też „artysta i
świat". Utwory te układają się w całość cykliczną, zresztą
przez pisarza nie zamierzoną. Kraszewski wraca w najlepszych z nich do wspomnień swej młodości i oprawia fikcyjne, zmeforyzowane losy bohaterów w ramy realiów wileńskich, często w sposób zadziwiająco wiernie podpatrzonych i trafnie wyselekcjonowanych. Koncepcja artysty
23

72

A. Bar, dz. cyt., s. 100-101.

jest w nich z jednej strony wyrazem stanowiska w tak typowym dla romantyzmu konflikcie poety i świata, przy
czym trudno się było Kraszewskiemu oderwać od wzorów naszej wielkiej poezji romantycznej, z drugiej zaś
strony nosi wyraźne cechy związków z jego kolejami życia
i jest literacką projekcją własnych konfliktów z rodziną,
zwłaszcza z ojcem, a także z otoczeniem społecznym. Są to
równocześnie powieści o przegranych szansach życiowych młodych ludzi z pokolenia pisarza, często pełne pesymizmu i wewnętrznej rozterki.

Prawo do nauki na przykładzie sylwetki Józefa Ignacego
Kraszewskiego nie ogranicza się do samego pragnienia zdobywania wiedzy, ale stanowi także pewien motyw buntu.
Kraszewski przecież przeciwstawił się ojcu, który chciał, by
syn ukończył studia medyczne. Dzięki wyborowi Kraszewskiego, dzięki wolności, Polska posiada teraz najbardziej
płodnej\go pisarza w historii literatury.
Streszczenie:
Józef Ignacy Kraszewski, zwany gigantem literatury,
stanowi szerokie spectrum badań dla literaturoznawców, a
także dla historyków. Jego ogrom powieści to zagadnienia z
różnych dziedzin życia, a także historii i kultury. Jednak gdyby nie bunt Kraszewskiego przeciwko ojcu, literatura polska i
światowa, znacznie by ucierpiała. Józef Ignacy Kraszewski
pierwotnie studiował medycynę – wedle życzenia ojca. Jednak
upór i pasja do literatury sprawiły, iż porzucił studia medyczne, a poświęcił się jej całkowicie. Kraszewski, będąc jeszcze
chłopcem, otoczony znakomitościami ze świata literatury i
sztuki, pragnął stać się jednym z „tych wielkich”. Nabrał ochoty do zajęć umysłowych, marzył o nauce, o sławie, czuł powołanie. Systematyczna nauka jednak niewiele pociągała młodzika. Po lekcjach kradł książki, by żywo do nich uciekać, zatracać się w świecie literackim. Rozmach jego twórczości i siła
oryginalności wzbudzały zainteresowanie, umacniające się w
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ogromnej pracowitości pisarza. Zarzucanie mu biernego charakteru rekompensowało zamiłowanie społeczeństwa, poświęcenie mu się w całości, chęć bycia nauczycielem narodu.
Słowa kluczowe: Józef Ignacy Kraszewski, wolność,
edukacja, literatura polska, nauczyciel narodu, hermeneutyka
Summary:
Józef Ignacy Kraszewski, called the giant of literature, provides a wide spectrum of research for literary scholars as well as
for historians. Its vastness of novels are issues from various fields
of life as well as history and culture. However, if not against
Kraszewski's rebellion against his father, Polish and world literature would suffer greatly. Józef Ignacy Kraszewski originally
studied medicine - according to the wishes of his father. However, the stubbornness and passion for literature made him drop
out of medical studies and devote himself completely to it. Kraszewski, while still a boy, surrounded by celebrities from the
world of literature and art, wanted to become one of those
"great". He became interested in mental activity, dreamed of
science, fame, felt vocation. Syste-matic science, however, did
little to attract the young. After school he stole books to live up to
them, to get lost in the literary world. The volume of his creativity and the power of originality aroused interest, strengthening in
the great diligence of the writer. Passing him passive character
compensated the love of society, his dedication to the whole, the
desire to be a teacher of the nation.
Keywords: Józef Ignacy Kraszewski, freedom, education, Polishliterature, teacher of the nation, hermeneutics
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Anna Bednarczyk

Wolność a władza
1. Rozumienie pojęcia wolności i władzy
Celem niniejszego artykułu jest próba ustalenia relacji
między wolnością a władzą. Myśląc o wolności nasuwa się w
sposób naturalny pytanie o władzę, jako o tę siłę, która zwyczajowo kojarzona jest z przymusem. Ludzie zainspirowani
problemem wolności i władzy odczuwają głębokie pragnienie
poznania prawdy o tym, czy można być całkowicie wolnym,
podlegając jednocześnie jakiejś sile. Czy w dzisiejszych czasach człowiek uświadamia sobie znaczenie wolności podczas,
gdy zniewala go rzeczywistość kusząca iluzją komfortu i
przepychu?
Wolność, definiuje się najczęściej, jako swobodę wyboru
pośród dostępnych opcji, jako brak przymusu i dowolny przebieg zdarzeń. Taka definicja wolności prowadzi do zniekształcenia poznawczego, mianowicie może oznaczać, że wolność,
to jedynie ,,nieokiełznane rozładowywanie dowolnych pragnień”. Immanuel Kant tę wolność nazywa ,,samowolą”,
zwracając uwagę na to, że wszystkie organizmy żywe są obdarzone tego rodzaju wolnością. Wyraża się o niej, traktując ją
za ,,królestwo panowania niższych potrzeb człowieka”. W
związku z takim poglądem, słuszniejszym będzie łączenie
wolności nie z pożądaniem, lecz z wolą, która jest spowinowacona z najwyższą władzą człowieka, to jest z rozumem. Nie
chodzi tu o wolność ,,pożądania”, gdyż ta jest decydentem,
lecz o wolność prawdziwą, która staje się ,,sługą, nie panem”,
jak zauważa Soren Kierkegaard.
Polski psycholog Kazimierz Obuchowski zauważa, że
,,wolność, to nie dowolność robienia tego, co zechcemy, albo
tego, co wydaje się nam, że powinniśmy robić”. ,,Wolność jest
przeżyciem, sposobem działania osobowym; jest wyborem,
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rozgrywa się we wnętrzu osoby; rzeczy zewnętrznych dotyczy
tylko pośrednio, tj. poprzez działanie”. ,,Wolny wybór leży w
mojej mocy, dokonuje się w moim wnętrzu osobowym, w którym aktem woli wybieram sobie z różnych możliwości taki
determinant intelektualny, który mi odpowiada”. Niemożliwe
jest bycie wolnym bez wiedzy o tym, czym jest wolność. O
wolność zabiegają: intelekt i wola; oto cel ludzkiego szczęścia,
dana człowiekowi w chwili narodzin może również stać się
karykaturą, gdy to, czego człowiek pragnie, skłania go jedynie
do impulsów lub działań skierowanych przeciwko sobie.
Pierre Bourdieu, ceniony w wielu kręgach naukowych,
współczesny francuski socjolog, spostrzega władzę, jako
,,skomplikowaną sieć relacji opartych na dualizmie panowania
(...)”. Bourdieu zwraca uwagę na to, że stosunki władzy są
bardzo napięte, a deklarowana w nich wolność nie ma nic
wspólnego z oczywistością nierówności. Także spopularyzowana w ostatnich dziesięcioleciach myśl filozoficzna Michela
Foucaulta przedstawia władzę, jako siłę, która prowokuje
sprawujących władzę do dyktatury. Zdaniem tego francuskiego filozofa władza, to: ,,możliwość urabiania jednostek, przekształcania ich zgodnie z zamierzeniem przeprowadzającego
swą wolę”. Foucault stał się także animatorem terminu
,,biowładza”, który oznacza przemoc. Twierdził, że ,,wszyscy
zostaliśmy umieszczeni w polu widzenia władzy i nawet nie
zdajemy sobie z tego sprawy”. W przekonaniu Foucalta, władza tkwi w wiedzy, skąd ,,przenika do codziennego życia i
praktyk, które konstytuują podmiotowość osób i włączają je w
łańcuch podwładności”.
Roland Barthes – francuski filozof, prowadząc wykład
dla College de France, powiedział o władzy, że jest ona obecna
wszędzie: ,,nie tylko w Państwie, w klasach, w grupach, ale
również w modach, w obiegowych opiniach, w spektaklach, w
zabawach, w sporcie, w informacjach, w układach rodzinnych
i prywatnych, a nawet w wolnościowych zrywach, usiłujących
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jej zaprzeczyć”. Władzę nazwał: ,,wszechobecnym demonem
rozrastającym się w nieskończone liczby mnogie”. Nazwanie
władzy demonem prowokuje do myślenia o władzy, jako o
uporczywej, złej w swoich zamiarach indoktrynacji, a nie
przestrzeni, z której wynika, że kształtuje ona wartości, powinności i cele.
Czy władza może obecnie istnieć, jako siła kształtująca
tożsamość, czy też może staje się owym demonem, który konstruuje fałszywą świadomość, projektuje paradoksalną niezależność ,,od wszystkiego”, odrzuca wartości, wprowadza
współczesny świat w hiperrzeczywistość, w której ,,umiera
ona sama i rozpuszczają się wszelkie formy oporu przeciw
niej”? Współczesny polski pedagog Tomasz Szkudlarek, stara
się odpowiedzieć na tym podobne pytania, analizując zjawisko amerykańskiego postmodernizmu. Szkudlarek podkreśla,
że władza w postmodernistycznym świecie wiąże się z
,,pogrążeniem w zewnętrzności i wyglądzie, w którym kupuje
się znaczenia”. Proces dyscyplinowania, w ujęciu Tomasza
Szkudlarka, który ściśle jest związany z władzą ,,poza wszelką
kontrolą, cicho i niedostrzegalnie manipuluje, wywierając presję na jednostki nadzorowane. Władza jest więc rozproszona i
ukrywa się za prowokującymi praktykami zarządzania”.
W przytoczonych stanowiskach odnaleźć można niewątpliwie prawdę o współczesnej kulturze i porządku życia
społecznego. Akcent powyższych poglądów położony jest
głównie na opresyjność władzy i jej przemocowy charakter.
Zapatrywania te gubią natomiast konstruktywny wymiar
władzy, jako wpływu doskonalącego osobę ludzką. W sytuacjach codzienności relacje władzy są zjawiskiem naturalnym i
dość często niosą za sobą niebezpieczeństwo nadużyć, zamiast
służyć dobru osoby i jej rozwojowi. Postrzegając władzę jedynie w sposób jednostronny, widząc w niej tylko tendencje zawłaszczające drugiego człowieka, akcentując jej wymiar polityczny oraz dominację jednych nad drugimi, łatwo wywołać
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w sobie i w innych sprzeciw wobec wszelkiej władzy. Ujmując
fenomen władzy realistycznie, należy na niego patrzeć również w taki sposób, by dostrzec w nim siły konstruktywne.
Władza może być wówczas rozumiana, jako dobrowolne poddanie się wpływom doskonalącym osobę, jako poddanie się
sile autorytetu, która ,,zapewniałaby poczucie bezpieczeństwa,
będąc źródłem najwyższej mądrości, mocy i opieki”.
2. Wola, jako element wolności
Istotą wolności jest swoboda wyboru i działania, ale w
warunkach odpowiedzialności osobistej za popełniane czyny.
Jeżeli nie istnieje odpowiedzialność, wówczas wolność staje się
dowolnością robienia tego, co zechcemy. Wolność osadza się
w idei, która pozwala na zaakceptowanie samego siebie, jest
także warunkiem wyjścia poza własne ego w imię miłości do
ludzi i świata, jest warunkiem bycia osobą, zdolną do samorealizacji, w celu uzyskania ulgi, spokoju, spełnienia, a więc jest
warunkiem utrzymania zdrowia.
Mieczysław Albert Krąpiec uważa, że: ,,wolność wyraża
się w woli, która jest syntezą takich stanów psychicznych jak:
wyobrażenia idee, skłonności, pożądania, nastawienia, a więc
to wszystko, co składa się na charakterystykę człowieka, czyli
na jego osobowość”. Człowiek jest ,,bytem złożonym, subsystencją cielesno-duchową, uwewnętrzniającą się w swej jaźni i zarazem transcendującą siebie, aby się spełnić w innych
osobach i bytach”. To oznacza, że władzami człowieka są jego
rozum, wola i sposób działania, natomiast stawanie się wolnym człowiekiem jest uzależnione od tego, czy inni ludzie
także są wolni. Nie można być wolnym, jeżeli ktokolwiek inny
zostaje zniewolony, kosztem naszych decyzji. Decyzja o wykonaniu tego, a nie innego czynu, to moment, w którym intelekt i wola splatają się w jedność.
Wolność jest swobodą wyboru i działania. Święty Augustyn w Dialogach o wolnej woli nazwał wolę władzą na po-
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sługach rozumu, która sama będąc dobrem, używa dobrze lub
źle innych dóbr. Aby człowiek posiadł szczęśliwe życie, jego
wola, jako pośrednie dobro musi ,,przylgnąć do niezmiennego
dobra, jakim jest prawda”. Stan szczęśliwego życia jest
,,osobistym i najpierwszym dobrem człowieka”. Autor
,,Dialogów...” tłumaczy, że choć są to wielkie dobra, nie mogą
być one przechodnie dla ludzi. W bardzo prosty sposób zostało to wyrażone w cytacie: ,,szczęście jednego człowieka nie
uszczęśliwia drugiego (...), cudza roztropność nie czyni nikogo
roztropnym, ani męstwo mężnym, ani umiarkowanie –
umiarkowanym i nikt nie staje się sprawiedliwym, dzięki
sprawiedliwości drugiego człowieka. Żeby to wszystko osiągnąć, musi człowiek sam przystosować się do tych niezmiennych zasad (...) – podobnie jak przystosował się i przylgnął do
nich ów cnotliwy człowiek, którego postanowił naśladować”.
Wolność uobecnia się w woli wtedy, gdy człowiek przeżywa wewnętrzny konflikt. Jego wola znajduje się wówczas w
stanie walki. Zwycięża idea, którą człowiek wybiera. Dobrowolne działanie, to takie działanie, które podlega dobru i tylko
w stosunku do dobra jest koniecznością, nie jest natomiast
przymusem. Stąd nazywane jest aktem dobro–wolnym. Działanie uzasadnione samą koniecznością zaistnienia przyczyny
sprawczej staje się działaniem przymusowym, czyli aktem
niewolnym. Wracając do rozważań Mieczysława Alberta
Krąpca można przytoczyć jeszcze inny przykład wskazujący
nie tylko na przymus, ale już na gwałt. Przymus staje się gwałtem, gdy podmiotem przymusu staje się jakikolwiek byt o
skłonnościach przeciwnych do akcji przymusu.
Zarówno przymus, jak i gwałt są aktami nie–wolnymi.
Człowiek, który działa nie dlatego, że sam o tym działaniu
zdecydował, staje się ,,bezwolnym narzędziem działania
czynnika silniejszego, który posługuje się mechanicznymi siłami człowieka dla zrealizowania swoich celów”. Z tego wynika, że człowiek zostaje wykorzystany, jest nie–wolny, ale
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zniewolony, jest ,,poza wolnością” i tym samym ,,poza godnością”, staje się przedmiotem, ,,fragmentem tragedii człowieczeństwa”. Podobnie dobro, które zostaje zamienione w nakaz
staje się swoim przeciwieństwem - złem. Jakiekolwiek działanie w intencji dobra, które nie uwzględnia wolności i intencji
drugiego człowieka, w stronę którego jest owo dobro kierowane, staje się złem i działa przeciwko temu człowiekowi.
Wyzwala w nim jedynie ślepy bunt, będący swoistą odpowiedzią broniącej swojej godności jednostki ludzkiej, a więc stającej w obronie swojego przyrodzonego prawa do pełniejszego
człowieczeństwa. Sergiusz Hessen, posłuszeństwo prawu nadanemu przez samego siebie w wyniku wyboru przez osobowość, nazywał wolnością pozytywną, bezprawiem zaś nazwał
,,posłuszeństwo prawu nadanemu z zewnątrz przez innych”.
Skłonność do posłuszeństwa istnieje w każdym człowieku i jest to korzystne dla życia społecznego, lecz posłuszeństwo niesie za sobą pewne zagrożenia, szczególnie wtedy, gdy
staje się ,,ślepe”. Jack Dominian ostrzega przed ,,ślepym posłuszeństwem” i apeluje, aby współczesne społeczeństwo broniło się przed takim zagrożeniem. Tam posłuszeństwo jest
daleko niebezpieczniejszą siłą, niż nieposłuszeństwo. Posłuszeństwo, gdy nie wynika z wolności, zwalnia z odpowiedzialności i zrzuca odpowiedzialność na tych, którzy zezwalają na dane działanie. Posłuszeństwo wiąże się także z uznaniem pewnych racji, aby się im przeciwstawić potrzeba o wiele więcej odwagi i zdecydowania. Pomimo przeżywania stanów konfliktu wewnętrznego i napięcia, człowiek zaślepiony
posłuszeństwem staje się niebezpiecznym idealistą.
3. Zniewolenie ślepym posłuszeństwem władzy
Właściwe działania związane z każdym obszarem władzy, powinny kierować się w stronę dobra ogólnego. Władza
jest siłą konstruktywną, której ludzie ostatecznie bardzo potrzebują w procesach osobowego rozwoju. Obowiązek wła-
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dzy, polegający na kierowaniu jej podległymi umożliwia używanie narzędzi władzy w zakresie, który pomaga egzekwować posłuszeństwo.
Narzędziem do utrzymywania porządku i sprawiedliwości są ustalone społecznie zasady, których należy przestrzegać. Zasady te wyznaczają dokładne granice stawianych
wymagań. Ze względu na takie właściwości, władza niesie za
sobą pewne zagrożenia, szczególnie wtedy, gdy władzę sprawują osoby, dla których kariera zawodowa jest celem życia,
żądne zaszczytów kierują swoje działania przede wszystkim
na górowanie nad innymi. Józef Kozielecki – ceniony psycholog, zgadza się z poglądami Nietzschego, że poczucie wyższości, dumy, znaczenia, rozumianych w kontekście pychy, zmierzają wprost do przemocy, agresji i pogardy dla innych, słabszych. Ta negatywna strona władzy ma niewątpliwie charakter aspołeczny, zamiast przyczyniać się do rozwoju osobowości ludzi podwładnych, staje się destrukcyjnym tyranem, który
zniewolony nieustannym potwierdzaniem przekonania o swojej ważności, rozmiłowuje się coraz bardziej w czynieniu zła.
Maria Łopatkowa analizując sposoby zachowania się
tych osób, które akceptują swoje skłonności do zła, zwraca
uwagę na to, że ludzie akceptujący swoje negatywne skłonności odczuwają silną potrzebę posiadania wroga. Uzasadnia to
ich agresję i zaspokaja żądzę negatywnej władzy. Znajdują
sojuszników, gdyż wśród nich czują się jeszcze silniejsze, następnie wynajdują wroga lub wespół przyłączają się do tych,
którzy takiego wroga już znaleźli, posługują się fałszem, demagogią, podejrzliwością. Pycha i zarozumialstwo graniczą z
obłędem.
Jack Dominian, jak to już wcześniej zostało wspomniane,
przestrzega przed ,,aktami przemocy zniewolonymi posłuszeństwem”. Interesującym wydaje się być fakt, że człowiek,
który przyjmuje postawę posłuszeństwa czuje się jedynie odpowiedzialny przed tymi, którzy zezwalają mu na działanie,
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natomiast treść działania nie podlega jego osobistej refleksji.
Władzy przypisuje się mądrość i inteligencję. Od człowieka
podlegającego władzy wymaga się lojalności, podporządkowania i sumiennego wykonywania obowiązków. Człowiek
wkraczający w relacje władzy siłą rzeczy musi zaakceptować
tę zależność. W chwili, gdy przeciwstawia się on władzy
wcześniej uznanej, tym samym zaczyna kwestionować jej
kompetencje i status. W tych warunkach wydaje się oczywistym, że ludzkość winna być zdolna do właściwej oceny władzy. Jest to konieczne ze względu na zgubne następstwa niewłaściwego postępowania władzy, jeśli takie istnieje. Miejscem, gdzie najczęściej człowiek może czuć się zniewolony
przez władzę jest jego miejsce pracy zawodowej. Bieda i bezrobocie przyczyniają się do rozwoju licznych patologii pracy,
zaś ofiary cierpią w milczeniu, dając ciche przyzwolenie na
przemoc i gwałt. Sprawcami owej przemocy, jak wynika z
wielu doświadczeń ludzi pracujących w środowiskach, w których występuje ścisła hierarchizacja (służba zdrowia, zakłady
karne, wojsko, policja), a także pracowników sektora prywatnego, najczęściej są przełożeni. Z uwagi na fakt pełnionej
przez nich funkcji, dzierżą władzę, którą mogą wykorzystywać w celu wadliwego podporządkowania sobie ludzi.
Obawy przed utratą pracy sprawiają, że jednostka godzi
się na nieetyczne traktowanie. Konsekwencje nękania pracowników określane są już w skali makro i nadal przybierają
niesłychanie groźne rozmiary. Choć prawo dysponuje w tym
zakresie pewnymi regulacjami, to okazuje się, że są one niewystarczające. Sprawcy przemocy z reguły nie ponoszą odpowiedzialności za swoje czyny, toteż z góry założone niepowodzenie zniechęca ofiary do aktywnej obrony swojej godności i mobilizuje do tego, ażeby raczej odejść z pracy dobrowolnie i zrezygnować z wszelkich roszczeń.
Zamachem na wolność współczesnego człowieka stały
się: kult piękna, zdrowia, zamożności, sprawności, sukcesu,
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konkurencji i przedsiębiorczości. Ludzie, którzy nie wyróżniają się powyższymi cechami czują się ,,towarem nieatrakcyjnym
na rynku”. Maria łopatkowa zwraca uwagę na pogłębianie się
poczucia niezawinionej nierówności u tych osób, które nie
zostały obdarowane ,,błogosławieństwem losu”, nie mają intratnych znajomości, majątku, talentu. Ich lęk przed egoizmem
i okrucieństwem tych, którzy posiadają przywileje, prowadzi
do bezsilności, zaczyna brakować im sił na wykorzystanie
tkwiących w nich zasobów. Jedynym celem staje się obrona,
na przykład w postaci przystosowania. Przystosowanie może
być utratą wolności, pozorną zgodą na kierowanie z zewnątrz,
uległością. Człowiek zaczyna robić tylko to, czego wymagają,
bądź żądają od niego inni. Jack Dominian pisze, że uległość
nie jest jednak tak groźna w skutkach, jak ślepe posłuszeństwo. Wprawdzie zagraża naśladownictwem lecz pozostawia
także pewien wybór, którego nie posiada jednostka działająca
pod wpływem posłuszeństwa.
Takie stwierdzenie wydaje się być sprzeczne z tym, co już
wcześniej zostało napisane o wolności człowieka. Zdaniem Tadeusza Stycznia ,,wolność człowieka polega właśnie na tym, że
on sam ustanawia prawdę o sobie”, samozakłamanie jest najgorszą rzeczą, jakiej człowiek może się poddać, jest niewolą, autodestrukcją, nie-godną człowieczeństwa. Symbolem prawdziwej
wolności ludzkiej jest Sokrates, dla którego nieporównywalnie
cenniejszą wolnością była decyzja o pozostaniu w więzieniu i
śmierć skazańca, aniżeli wolność ofiarowana przez Platona i jego
uczniów. Człowiek wolny odkrywa, że ,,wolność to moc bycia
sobą z wyboru, to moc samowyzwolenia i samospełnienia, to po
prostu moc życia, to wielkość i dramat, a także skazanie, by być
swej wielkości i dramatu aktorem”.
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4. Wyzwalająca moc władzy
Obecnie istnieje ogromna potrzeba rozbudzania świadomości ludzi na temat tego, czym jest fenomen wolnego
podmiotu i jaka powinna być władza. Nowych ustaleń pedagogicznych wymaga problem, który tkwi w błędnym rozumieniu władzy. Wyzwalająca moc władzy dobrze sprawowanej ma charakter służby, wywodzi się z celów i powinności.
Stosunek człowieka do człowieka, to wypadkowa nie tyle osobowości i kultury, ile wypadkowa systemu wartości, który
buduje się najpierw w rodzinie, następnie w szkole i w końcu
wśród przywódców, czyli wszędzie tam, gdzie ktoś jest odpowiedzialny za sprawowanie władzy nad innymi.
Wielu młodych ludzi nie rozumie tego, czym jest godność ludzka. Humanitarne traktowanie człowieka jest nie tylko sprawą regulacji prawnych, które są potrzebne, lecz niewystarczające, są natomiast priorytetem w walce o godność. Tadeusz Styczeń woła o cud narodzin nowego człowieka, wyzwolonego od nienawiści i lęku, Jack Dominian zapewnia, że
władza, jak i wolność muszą mieć charakter służby a nie siły,
bo tylko wtedy sprzyjają rozwojowi ukrytych możliwości u
poddanych władzy. Nawet Foucault uważa, że władza powinna istnieć, jako relacja między partnerami. Jeden człowiek
może determinować zachowanie innego człowieka, ale nigdy
w sposób wyjaławiający, czy przymusowy”.
Człowiek rodzi się w stanie zależności od swoich rodziców, którzy będąc twórcami życia dziecka uważają się jednocześnie za jego ,,właścicieli”. Rodzice potrzebują władzy do
podejmowania decyzji w ważnych życiowych kwestiach, do
praktykowania zasad i dyscypliny, która jest niezbędna, aby
przeprowadzać swą wolę. Władza rodziców nie może jednak
wspierać się na sile i przemocy, lecz na mądrej odpowiedzialności za dziecko. Rodzicielstwo jest swego rodzaju władzą –
służbą, zaś dziecko - bytem z jedyną możliwą konsekwencją:
wolność w przyszłości. Naczelnym zadaniem rodzicielskiej
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władzy jest popieranie niezależności i towarzyszenie w realizowaniu się potencjału dziecka. Osiągnięcia dziecka nie mogą
być traktowane, jako poszerzenie mocy rodziców, lecz jak
osobiste sukcesy rodzącego się poczucia własnej wartości.
Każdy krok ku samodzielności powinien być wspierany bezinteresowną miłością rodziców, ich akceptacją, poczuciem dobrze wypełnianego obowiązku.
Szkoła jest instytucją odpowiadającą za stan wiedzy społeczeństwa. Wiedza, jaką widzi Michał Heller, jest ,,mądrością,
przyjemnością, czynieniem dobra, jest aktem poznania, światłością świata, która oświetla ignorancję. Zanurzenie się w
wiedzy kontaktuje człowieka ze światem idei, jest wartością,
do której powinien on dążyć”. Osoba wykształcona jest zobowiązana do tworzenia prawdy, do zrozumienia rzeczywistości, potrafi nią pokierować, potrafi zobaczyć jej sens i służebną
rolę wobec drugiego człowieka. To dlatego na nauczycielu
spoczywa ogromna odpowiedzialność. W związku z tą odpowiedzialnością on także potrzebuje władzy, by stawać się autorytetem, by móc aktywnie włączać się we współtworzenie
osobowości wychowanka i móc interpretować wraz z nim
nasz świat.
Priorytetem współczesnych czasów jest wychowywanie
młodych ludzi w duchu pokory wobec drugiego człowieka.
Ważne jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na problematykę
wyzwalającej mocy władzy, jako na tę wartość, o którą warto
postulować w życiu społecznym ludzi. Naprawiać rzeczywistość można tylko wówczas, kiedy władzę sprowadzi się do
funkcji służebnej, a wolność do braterstwa i poczucia ludzkiej
solidarności. Władza bardzo silnie wiąże się z autorytetem, o
którym Lech Witkowski pisze: ,,Każdy powinien mieć swój
autorytet, któremu nie będzie bezwolnie ulegać, ale z którym
kontakt będzie dla niego okazją do ugruntowania swojego stanowiska nawet poprzez niezgodę z opinią i dzięki konfrontacji
ze swoim autorytetem”.
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Streszczenie:
Priorytetem współczesnych czasów jest zwrócenie uwagi
opinii publicznej na problematykę fenomenu: wolności i władzy,
jako tych wartości, o które warto postulować, a których stosunki
najczęściej bywają bardzo napięte. Niemożliwe jest bycie wolnym bez wiedzy o tym, czym jest wolność. Tym samym, postrzeganie władzy jedynie w sposób jednostronny, widzenie w
niej tylko tendencji zawłaszczających drugiego człowieka, akcentowanie jej wymiaru politycznego oraz dominacji jednych nad
drugimi, łatwo wywołać w sobie i w innych sprzeciw wobec
wszelkiej władzy. Zapatrywania te gubią natomiast konstruktywny wymiar władzy, który jest wpływem doskonalącym osobę ludzką.
Naprawiać rzeczywistość można wtedy, kiedy się sprowadzi władzę do funkcji służebnej, a wolność do braterstwa i
poczucia ludzkiej solidarności. Władza uprawiana mądrze i
życzliwie wynika z celów, które są odniesione do drugiego
człowieka. Ludzie noszą w sobie głębokie pragnienie wolności, ale raczej nie uświadamiają sobie jej znaczenia, zwłaszcza
dziś, kiedy zniewala ich kult piękna, pewności siebie i chęć
górowania nad innymi. Władza, zdaniem Lecha Witkowskiego powinna być powiązana z takim autorytetem, o którym
wyraża się następująco: ,,Każdy powinien mieć swój autorytet,
któremu nie będzie bezwolnie ulegać, ale z którym kontakt
będzie dla niego okazją do ugruntowania swojego stanowiska
nawet poprzez niezgodę z opinią i dzięki konfrontacji ze swoim autorytetem”.
Summary:
Gowernment and power
The priority of contemporary times is to draw the public's attention on issues of freedom and gowernment as these
values about what to worth postulate and which connection is
usually very tense. It is imposssible to be free without know-
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lege what freedom is. At the same perceiving the government
only unliterally, seeing tendencies misappropriating another
person, accentuating its political dimension and domination of
one another, it is easy to induce within and in opposition to
any government. These observations, however, lose the constructive dimension of governmet, which is the influence perfecting human.
Reality can be fixed when we bring down authorities to
service function, and freedom to brotherhood and a sense of
human solidarity. Ruling with wisdom and kindness coms
from goals that are related to another person. People carry a
deep desire for freedom, but they are unaware of its importance, especially today, when they are enslaved by worship of
beauty, self-confidence and the desire to dominate others. Authority government, according to Lech Witkowski should be
associated with such authority, which is expressed as follows:
,,Everyone should have own authority, to which will not be
absolutely obey, but with whom the contact will give him an
opportunity of basis his position even by disagreement and
confrontation with your authority”.
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Agnieszka Orzeszko

Wpływ praw człowieka na kształtowanie praw
osób niepełnosprawnych
Wstęp
Prawa człowieka opisuje się jako prawa wynikające z
samego faktu bycia człowiekiem. Zapewniają one jednostce
nienaruszalną autonomię i warunkują zachowanie godności
ludzkiej. Centralnymi pojęciami, dookoła których idea ta mogła się rozwinąć, były: godność oraz równość. Nie ma jednej,
precyzyjnej, legalnej definicji pojęcia „prawa człowieka”. Encyklopedia międzynarodowego prawa publicznego określa
prawa człowieka jako: „te wolności, środki ochrony oraz
świadczenia, których respektowania właśnie jako praw, zgodnie ze współcześnie akceptowanymi wolnościami, wszyscy
ludzie powinni móc domagać się od społeczeństwa, w którym
żyją”1. Słownik Organizacji Narodów Zjednoczonych podaje:
„prawa człowieka - termin międzynarodowy, nigdzie prawnie
nie zdefiniowany, określający zespół fundamentalnych praw
przysługujących każdemu człowiekowi”2. Z kolei B. Banaszak
pisze: „Prawa człowieka przysługują każdemu człowiekowi
bez względu na przynależność państwową czy pozycję społeczną. Traktuje się je jako przyrodzone, niezbywalne prawa
jednostki, takie jak: prawo do życia, wolność osobista, własność, równość, bezpieczeństwo”3. Natomiast w opinii ks. J.
Tischnera „prawa człowieka wskazują na to, co się człowie1 Encyclopedia of Public International Law, vol. 8, Human Rights
and the Individual in International Law. International Economic
relations, Amsterdam-New York-Oxford, 1985 North Holland, s. 268.
2 J. Rydzkowski, Słownik Organizacji Narodów Zjednoczonych, Państwowe wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Warszawa 2003, s. 182.
3 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2004, s. 446.
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kowi należy na mocy zasady sprawiedliwości. Z tej racji prawa te są nazywane prawami naturalnymi, wrodzonymi, niezbywalnymi, nienaruszalnymi, zawsze i wszędzie ważnymi”4.
W nauce prawa pojęcie praw człowieka jest rozumiane
w różny sposób. Niektórzy autorzy pojęcie to definiują szeroko, zaliczając do niego prawa materialne, socjalne, kulturalne5.
Inni przedstawiciele nauki prawa uważają, że prawa zawarte
w konstytucjach poszczególnych państw i przysługujące
wszystkim jednostkom (również nie będącym obywatelami
danego państwa) stanowią właśnie prawa człowieka6.
Ze względu na to, kto jest podmiotem praw człowieka,
wyróżnia się te, których podmiotem jest jednostka (indywidualne prawa człowieka) i takie, których podmiotem jest zbiorowość, np. naród, wspólnoty religijne (kolektywne prawa
człowieka). Istnieją też prawa człowieka o charakterze mieszanym. Ich podmiotem mogą być jednocześnie jednostki,
zbiorowości, państwa, a nawet ludzkość jako całość7.
Prawa człowieka utożsamia się z prawami naturalnymi,
które jako przyrodzone i niezbywalne przysługują wszystkim
ludziom. Są to prawa powszechne i równe; nie można różnicować ludzi z jakichkolwiek względów i z tego tytułu przypisywać im różnych katalogów praw człowieka.
Taki sposób rozumienia praw człowieka – właśnie jako
bezwzględnie powszechnych i równych – zyskał miejsce w
prawodawstwie dopiero w drugiej połowie XX wieku, a wielu
państwom nadal daleko do jego uznania. Stopniowo przyjmowana jest teza o równości formalnej ludzi, a więc uznanie
4 J. Tischner, Prawa człowieka z katolickiej perspektywy, [w:] Szkoła
Praw Człowieka. Teksty wykładów, Warszawa 1998, z. 1, s. 30.
5 B. Banaszak, Prawa jednostki i systemy ich ochrony, Wrocław 1995, s. 6.
6 A. Michalska, Prawa człowieka w systemie norm międzynarodowych,
Warszawa-Poznań 1982, s. 113.
7 M. Chmaj (red.), Wolność i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Zakamycze 2006, s. 16.
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takich samych praw kobiet jak i mężczyzn, ludności wszystkich ras i warstw społecznych. O wiele trudniej natomiast
utrwala się przekonanie o konieczności zapobiegania faktycznej dyskryminacji, to jest obowiązku zapewnienia przez społeczeństwo rzeczywistej równości praw wszystkim ludziom,
również tym, którzy ze względu na swój wiek – lub niekorzystne położenie, potrzebują szczególnych warunków, aby
mogli korzystać z powszechnie przysługujących praw. Taką
grupą, zagrożoną dyskryminacją, pozostają od lat osoby niepełnosprawne8.
Rys historyczny praw człowieka
Historia praw człowieka to historia ograniczania władzy
i poszerzania obszaru wolności jednostki, do którego władza
nie może mieć dostępu. Jednak zanim ludzkość uznała za konieczne, by formalnie skodyfikować te prawa, potwierdzając,
że ich treść dotyczy każdego człowieka bez wyjątku, wielkie
XX-wieczne ideologie musiały objawić swoje barbarzyńskie
oblicza. Dopiero strach przed ich powrotem stworzył dostatecznie silny fundament do zbudowania w sprawie praw
człowieka ogólnoświatowego konsensusu. Zanim do tego doszło, prawa człowieka nie wychodziły poza granice jednostkowych aspiracji oraz teoretycznych rozważań9.
W starożytnej Grecji powstały koncepcje prawnonaturalne przyjmujące założenie, że każdemu człowiekowi w
jednakowym stopniu przysługują określone prawa przyrodzone, których nikt nie może go pozbawić10. Z tymi poglądami nie korespondowały przyjmowane wówczas rozwiązania
prawne. Zarówno w starożytnej Grecji, jak i Rzymie, zakres
M. Jankowska, Prawa osób niepełnosprawnych w międzynarodowych
aktach prawnych, ww.pefron.org.pl, dostęp z dnia 09.03.2017 r.
9 R. Milczarski, Historia i współczesność praw człowieka, [w:] Historia
a prawa człowieka. Podręcznik., Ośrodek Karta, Warszawa 2013, s. 14.
10 Wolność i prawa człowieka…, op. cit., s. 19.
8
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uprawnień człowieka wolnego zależał od tego, czy był on
obywatelem, od jego przynależności stanowej, statusu rodzinnego. Tak więc w starożytności jednostka mogła powoływać
się na takie prawa, które wynikały z jej przynależności grupowej czy stanowej11.
Antyczną ideę praw naturalnych kontynuowała średniowieczna filozofia chrześcijańska. W społeczeństwie średniowiecznym prawa człowieka, pomimo że odnosiły się tylko do wybranych grup społecznych, stanowiły zalążek realnych sukcesów w walce o należne człowiekowi prawa, takie
jak: prawo do wolności, bezpieczeństwa czy słusznego procesu. Prawa człowieka w Średniowieczu plasowały się w sferze
prawa naturalnego, były spójne z chrześcijańską aksjologią,
uznającą, że skoro człowiek został stworzony na podobieństwo Boga, to jest nosicielem części boskiej natury i państwo
powinno ten fakt szanować12.
W dokumentach mających moc średniowiecznego prawa
zostało zapoczątkowane respektowanie praw człowieka. Magna Charta Libertatum (Wielka Księga Swobód) z 1215 r. jest
uważana za początek procesu kodyfikacji praw człowieka.
Stanowiła podstawę swobód obywatelskich i konstytucyjnych
ograniczeń władzy królewskiej13.
Jeśli chodzi o Polskę, warto przypomnieć liczne przywileje szlacheckie z okresu XV wieku. W kategorii praw obywatelskich przywileje zawierały m.in. gwarancje nietykalności
bez wyroku sądowego – zarówno nietykalności majątkowej
(Przywilej czerwiński wydany przez Władysława Jagiełłę w
1422), jak i osobistej (Przywileje jedleński i krakowski, wydane

B. Banaszak, A. Preisner, Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002, s. 2-3.
12 R. Kuźniar, Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa 2000, s. 20.
13 Ibidem.
11
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w 1433 r. przez Władysława Jagiełłę). Przywileje te prawa
obywatelskie gwarantowały jednak wyłącznie szlachcie14.
W Anglii prekursorzy nurtu liberalnego, a mianowicie: J.
Locke, J. Milton, T. Hobbes głosili, że władza państwowa zostaje powołana przez jednostki i wywodzi się z umowy zawartej między równymi i wolnymi ludźmi, gotowymi zrzec się
części swej naturalnej wolności w zamian za gwarancje wygody, bezpieczeństwa, pokojowego współżycia, ochrony własności. W tej sytuacji nastąpiło połączenie uznania trzech podstawowych praw naturalnych jednostki z koncepcją umowy
społecznej, wyznaczającej swobody jednostki i zakres władzy
państwowej15.
Teoria praw natury i umowy społecznej została rozwinięta w okresie Oświecenia. J. J. Rousseau uznał umowę społeczną za podstawę równości i wolności. Celem umowy społecznej, według Rousseau, było tworzenie prawa pozytywnego oraz gwarantowanie wolności i innych praw. Niezbywalna
suwerenność ludu miała zabezpieczać prawa jednostki przed
nadużyciami ze strony władzy16.
Amerykańska Deklaracja Niepodległości z 1776 r. uznawała prawa naturalne za niezbywalne, a rząd miał te prawa
zabezpieczać. Deklaracja popierała prawo do oporu w sytuacji, gdyby władza naruszyła zasady w niej zawarte. Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej z 1787 r. nie
zawierała szczegółowych gwarancji praw człowieka, natomiast kodyfikacja dotycząca praw człowieka została zawarta
w „Dziesięciu Poprawkach do Konstytucji”, które Kongres
Stanów Zjednoczonych przyjął w 1791 r. W „poprawkach”
znalazły się gwarancje wolności i słusznego procesu, wolności

M. Jankowska, Prawa osób niepełnosprawnych…, op. cit., s. 26.
B. Gronowska et al., Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń 2005, s. 37.
16 F. Compagnoni, Prawa człowieka. Geneza, historia i zaangażowanie
chrześcijańskie, Warszawa 2000, s. 223 i nast.
14
15
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religii, słowa, prawo petycji, prawo pokojowych zgromadzeń,
gwarancje nietykalności osoby, dokumentów i mienia17.
W 1789 r. francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło
Deklarację Praw Człowieka i Obywatela. W preambule Deklaracji zostało zapisane, że nieznajomość i lekceważenie praw
człowieka są przyczynami nieszczęść i korupcji rządów, co
zrodziło konieczność wyrażenia w uroczystej deklaracji naturalnych, niezbywalnych i świętych praw człowieka18.
W XIX i XX wieku pojawiały się w aktach ustrojowych
zapisy zawierające gwarancje praw człowieka, miały jednak
nadal charakter jedynie krajowy, zatem interpretacja zakresu
tych praw pozostawała w kompetencji państw. Dopiero okres
po II wojnie światowej przyniósł rozwój organizacji międzynarodowych, a w konsekwencji powstanie licznych międzynarodowych aktów prawnych dotyczących praw człowieka19.
Dynamiczny rozwój praw człowieka
Przełomowy charakter miało uchwalenie Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka, 10 grudnia 1948 r. Na mocy Deklaracji stwierdzono, że wszyscy ludzie są wolni i równi pod
względem godności i praw. Art. 2. stanowił, że „Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej
Deklaracji, bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru,
płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub
jakiegokolwiek innego stanu (...)”20.
Deklaracja przyznaje każdemu człowiekowi m.in. prawo
do życia, wolności i bezpieczeństwa, prawo do uznawania
jego osobowości prawnej, prawo do ochrony prawnej i ochroB. Gronowska et al., op. cit., s. 38.
Ibidem.
19 M. Jankowska, Prawa osób niepełnosprawnych…, op. cit., s. 26.
20 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 roku
– www.unesco.pl, dostęp z dnia 09.03.2017 r.
17
18
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ny przed dyskryminacją, prawo do swobody przemieszczania
się, prawo do własności, wolności zgromadzeń i stowarzyszeń, udziału w rządzeniu państwem, prawo do ubezpieczenia społecznego, dostępu do pracy wraz z wypoczynkiem, do
ochrony zdrowia i pomocy społecznej, prawo do nauki i
uczestnictwa w życiu kulturalnym, czy też prawo do zawarcia
związku małżeńskiego po uzyskaniu pełnoletniości.
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych
wolności została jako umowa międzynarodowa zawarta w
1950 r. przez państwa będące członkami Rady Europy. Strony
Konwencji uznały, że standard ochrony praw człowieka gwarantowany przez Konwencję powinien podlegać ochronie sądowej. Stworzono zatem możliwość odwoływania się przez
obywateli-strony Konwencji do Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka w Strasburgu. Skargi do ETPC mogą składać
nie tylko państwa członkowskie, ale obywatele, także ich grupy i organizacje pozarządowe. Z czasem Trybunał stał się
miejscem orzekania przede wszystkim skarg obywatelskich i
jest nieco pompatycznie nazywany „sumieniem Europy”21.
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności jest ważnym aktem prawa europejskiego, który stanowi
wytyczną dla państw pragnących uzyskać miano państwa w
pełni demokratycznego, w którym prawa jednostki są chronione. W 1950 r. P. Lauterpacht (późniejszy sędzia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze) stwierdził, że
dzięki przyjęciu Konwencji jednostka w zasadniczy sposób
zmieniła swój status z przedmiotu międzynarodowego współczucia na podmiot prawa międzynarodowego22.
21 A. Szafrański, Prawa człowieka – aksjologia Unii Europejskiej, na:
https://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/A8F3C4315BAC2955C125
78E30042928A/$file/Prawa%20cz%C5%82owieka.pdf, dostęp z dnia
14.03.2017 r.
22 M. A. Nowicki, Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i
Podstawowych Wolności, tekst jednolity, [w:] Wokół Konwencji Europej-
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Europejska Karta Społeczna sporządzona została w Turynie w dniu 18 października 1961 r., a następnie zmieniona
Protokołem zmieniającym Europejską Kartę Społeczną, sporządzonym w Turynie, w dniu 21 października 1991 r., który
zwiększa skuteczność kontroli jej stosowania. Polska ratyfikowała Kartę 10 czerwca 1997 r. Europejska Karta Społeczna
ma szczególne znaczenie dla osób niepełnosprawnych, gdyż
reguluje prawa społeczne, odwołując się do Europejskiej
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. W części pierwszej Karty zawarto katalog praw, natomiast w części drugiej szczegółowo określono zobowiązania
państw w zakresie ich realizacji23.
Uchwalone 19 grudnia 1966 r. dwa odrębne akty – Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz
Międzynarodowy Pakt Praw Ekonomicznych, Socjalnych i
Kulturalnych (stanowiące razem Międzynarodowe Pakty
Praw Człowieka) zawierają przepisy stanowiące ogólne zasady ochrony praw człowieka, a mianowicie przyznające
wszystkim narodom prawo do samostanowienia, polegające
na swobodzie wyboru statusu politycznego i określenia rozwoju gospodarczego, w tym – rozporządzania swymi bogactwami naturalnymi24.
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej przyjęta została w Nicei 7 grudnia 2000 r. Zgodnie z art. 6., ust. 1. Traktatu
Lizbońskiego z 13 grudnia 2007 r., Karta Praw Podstawowych
stała się aktem pierwotnym prawa unijnego, zatem ma moc
wiążącą jak Traktaty. Traktat Lizboński wszedł w życie 1 grudnia 2009 r. i od tej pory obywatele UE mogą się powoływać
przed sądami na postanowienia Karty. Natomiast Wielka Brytania i Polska dołączyły do Traktatu Reformującego protokół nr
skie. Krótki komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Zakamycze 2006, s.15.
23 M. Jankowska, Prawa osób niepełnosprawnych…, op. cit., s. 31.
24 R. Kuźniar, op.cit., s. 103.
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7 (tzw. protokół brytyjski), który stanowiąc klauzulę typu optout ogranicza stosowanie Karty w tych państwach – na jego
mocy prawa określone w karcie przysługują jedynie wtedy, gdy
są zagwarantowane w przepisach krajowych25.
Historia praw osób niepełnosprawnych
Rozwój cywilizacji od starożytności do wieków nowożytnych, aż po współczesność sprawił, że zmieniło się podejście do ludzi chorych i niepełnosprawnych, ale zanim to nastąpiło, ich los często bywał okrutny. Starożytne cywilizacje
dążyły bowiem do zbudowania zdrowego społeczeństwa, a to
można było osiągnąć (według ówczesnych społeczeństw) jedynie za pomocą wyeliminowania spośród nich osób chorych
i niepełnosprawnych. Takie podejście było szczególnie eksponowane w starożytności, choć i w późniejszych cywilizacjach
można było je spotkać, np. u Wikingów.
W starożytnej Grecji dzieci słabe, chore, niepełnosprawne
wyrzucano do lasów. W Atenach nieco bardziej humanitarnie
traktowano osoby ułomne niż w Sparcie, gdzie obowiązywało w
tej kwestii surowe prawo nakazujące porzucić noworodka. Najczęściej w Sparcie zrzucano słabe jednostki z gór, np. Góry Tajgetos lub wywożono za miasto i pozostawiano na pewną śmierć. W
takim negatywnym i wyjątkowo okrutnym postępowaniu
utwierdzali Greków starożytni filozofowie, mędrcy i uczeni. Hipokrates, ojciec medycyny, wychwalał kult ciała silnego i zdrowego oraz aktywność fizyczną, Platon pochwalał selekcję jednostek, aby oddzielić od społeczeństwa zbędne i wadliwe dzieci,
stąd zachęcał do porzucania niepełnosprawnych. Uczeń Platona,
słynny grecki filozof Arystoteles, także miał bardzo radykalne
poglądy dotyczące kalectwa twierdząc, że Grecy nie powinni
wychowywać dzieci z wadami26.
M. Jankowska, op.cit., s. 33.
A. Pawłowski, Nienormalne podejście w starożytności do
,,nienormalnych’’ – www.historia.org.pl, dostęp z dnia 14.03.2017 r.
25
26
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Dopiero rozwój chrześcijaństwa przyniósł trwałą tendencję zmiany stosunku do chorych i kalekich dzieci. Wcześniej oczywiście, tak w Grecji, Egipcie, jak i w Rzymie, można
było spotkać przypadki łagodnego podejścia do niepełnosprawnych, ale nie było to niczym usankcjonowane w przepisach. Od rozwoju wczesnego chrześcijaństwa zaobserwować
można natomiast tworzenie zgromadzeń religijnych ukierunkowanych na pomoc biednym, cierpiącym i przede wszystkim
nieuleczalnie chorym, co można odczytywać jako trwałą tendencję zmiany podejścia do niepełnosprawnych. Owszem w
dalszym ciągu można było w średniowieczu spotkać cywilizacje, kultury, w których okrutnie traktowano kaleki, słabe dzieci z wadami różnego rodzaju, jak np. postępowali Wikingowie, ale ogólnie nowa tendencja do niepełnosprawnych została zainicjowana już na zawsze27.
W kolejny okres w kształtowaniu się stosunku do osób
niepełnosprawnych rozpoczął się wraz z Wielką Rewolucja
Francuską. Rozwój ekonomiczny państw, a także postęp nauki
spowodował inny sposób patrzenia na osoby niepełnosprawne. W okresie tym następuje rozwój szkolnictwa specjalnego,
rozpoczyna się poszukiwanie metod, form kształcenia i wychowania osób niepełnosprawnych, a także sposobów opieki.
Osoby niepełnosprawne zaczynają być postrzegane jako
członkowie społeczeństwa, którym należy się pomoc państwa.
W tym okresie jednak osoby niepełnosprawne nie były traktowane jako równoprawni członkowie społeczeństwa, mający
swoje prawa, lecz jako biorcy pewnych społecznych świadczeń, nie nadający się do pracy, których należy izolować od
życia społecznego28.

27

Ibidem.
L. Korga, Prawo Unii Europejskiej a problemy osób z niepełnosprawnością – www.GlobalEconomy.pl, dostęp z dnia 14.03.2017 r.
28
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Istotne zmiany w prawach osób niepełnosprawnych
W drugiej połowie XX wieku rozpoczął się kolejny okres
kształtujący podejście do osób niepełnosprawnych. Osoby
niepełnosprawne zaczynają być traktowane jako pełnoprawni
członkowie społeczeństwa, mający prawa takie same, jak osoby zdrowe. Główną rolę, w kształtowaniu takiego właśnie
podejścia do niepełnosprawności, odegrała Organizacja Narodów Zjednoczonych, która jako pierwsza stała się propagatorem praw osób z niepełnosprawnością, a której idee w podejściu do niepełnosprawności kontynuuje Wspólnota Europejska. Dlatego tez nie można mówić o prawie dotyczącym osób
niepełnosprawnych w Unii Europejskiej nie wspominając
osiągnięć ONZ na tym polu.
Już Karta Narodów Zjednoczonych (z 1945 roku) za
priorytet dla społeczności międzynarodowej stawia sobie
przywrócenie wiary w podstawowe prawa człowieka, godność i wartość jednostki29. Utworzenie w 1946 roku Komisji
Praw Człowieka zaowocowało opracowaniem Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka30, która obowiązuje od 1948 roku.
Głównym przesłaniem Deklaracji jest stwierdzenie, że prawa
człowieka dotyczą wszystkich ludzi bez wyjątku, bez względu
na jakiekolwiek różnice31.
Wcześniejsze działania ONZ doprowadziły do uchwalenia dwóch deklaracji ściśle związanych z osobami niepełnosprawnymi. Były to: Deklaracja Praw Osób z Upośledzeniem

29 Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, Karta Narodów Zjednoczonych z dnia 26 czerwca 1945 roku – www.unic.un.org.pl, dostęp z
dnia 09.03.2017 r.
30 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 roku
– www.unesco.pl, dostęp z dnia 09.03. 2017 r.
31 L. Korga, Prawo Unii Europejskiej…, op. cit.
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Umysłowym32 z 1971 roku oraz Deklaracja Praw Osób Niepełnosprawnych33 z 1975 roku. Deklaracja Praw Osób Niepełnosprawnych definiuje pojęcie „osoby niepełnosprawnej”. Przyznaje osobom niepełnosprawnych takie uprawnienia, które
pozwolą im na osiąganie jak największej niezależności życiowej, a ponadto zwraca uwagę na konieczność prowadzenia
takich działań w zakresie polityki, które pozwolą na pełna
integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem34.
Również wspomniana wyżej Europejska Karta Społeczna zawiera normy dotyczące już bezpośrednio osób niepełnosprawnych, przy czym niepełnosprawność wymieniona jest w
określeniu prawa, jak w art. 15.: „Osoby niepełnosprawne mają prawo do szkolenia zawodowego, rehabilitacji oraz readaptacji zawodowej i społecznej, bez względu na przyczynę i rodzaj ich inwalidztwa”35.
Prawa osób niepełnosprawnych są od wielu lat przedmiotem uwagi Narodów Zjednoczonych i innych organizacji
międzynarodowych. Najważniejszym dorobkiem Międzynarodowego Roku Osób Niepełnosprawnych w roku 1981 było
opracowanie Światowego Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne
rezolucją 37/52 z dnia 3 grudnia 1982. Zarówno Międzynarodowy Rok, jak i Światowy Program Działań, stały się silnym
bodźcem do postępu w tej dziedzinie36. W obu tych inicjaty32

Rezolucja nr 28/56 Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 20 grudnia
1971
roku,
Ośrodek
Informacji
ONZ
w
Warszawie
–
www.unic.un.org.pl/dokumenty, dostęp z dnia 10.03.2017 r.
33 Rezolucja nr 3447 Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 09 grudnia
1975
roku,
Ośrodek
Informacji
ONZ
w
Warszawie
–
www.unic.un.org.pl/dokumenty, dostęp z dnia 10.03.2017 r.
34 Ibidem.
35 Europejska Karta Społeczna, [w:] Dz. U. 1999, nr 8, poz. 67, art. 15.
36 Rezolucja nr 37/52 Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Światowy
Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Ośrodek Informacji
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wach podkreślano prawo osób niepełnosprawnych do tworzenia im tych samych szans, co pozostałym obywatelom, oraz
do równego udziału w udogodnieniach warunków życiowych, będących efektem rozwoju społeczno-gospodarczego.
Wtedy także po raz pierwszy zdefiniowano niepełnosprawność w kategoriach relacji pomiędzy osobami niepełnosprawnymi a ich środowiskiem.
W roku 1997 europejskie i krajowe organizacje osób niepełnosprawnych, jak również organizacje skupiające rodziców
osób niepełnosprawnych, które nie mogą same reprezentować
swoich interesów oraz dochodzić należnych praw, powołały
Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF). EDF jest
niezależną i wyjątkową platformą pełniącą proaktywną rolę
wobec instytucji europejskich, która działa na rzecz obrony
praw osób niepełnosprawnych. EDF stara się wpływać na proces tworzenia prawa UE, ponieważ każda decyzja lub inicjatywa UE ma bezpośredni wpływ na codzienne życie niepełnosprawnych obywateli Europy we wszystkich jej zakątkach.
Pierwszym sukcesem Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, osiągnięciem otwierającym drogę przemian w
dziedzinie praw osób niepełnosprawnych było przyjęcie w 1997
roku Artykułu 13 Traktatu Amsterdamskiego. Przyjęcie regulacji, która ustanawia prawne gwarancje ochrony osób niepełnosprawnych przed dyskryminacją oraz zobowiązuje Unię Europejską do podejmowania działań na rzecz ich praw. Sukces ten
nie byłby możliwy bez ogromnej mobilizacji osób z niepełnosprawnościami i ich organizacji na terenie całej Europy37.
Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ)
o prawach osób niepełnosprawnych uzupełnia wcześniej
ONZ w Warszawie – www.unic.un.org.pl/dokumenty, dostęp z
dnia 10.03.2017 r.
37 Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych 1997-2007. 10 lat walki
o prawa osób niepełnosprawnych - www.1million4disability.eu, dostęp
z dnia 10.03.2017 r.
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przyjęte konwencje Narodów Zjednoczonych (NZ) dotyczące
praw człowieka. Dotyczą one około 650 mln osób niepełnosprawnych na całym świecie. Jest pierwszym międzynarodowym aktem prawnym, który odnosi się kompleksowo do osób
niepełnosprawnych. Ma ona przyczynić się do poprawy ich
sytuacji, poprzez umożliwienie im rzeczywistego korzystania
ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności, na
równi z innymi osobami. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych i protokół fakultatywny do niej zostały przyjęte
przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13
grudnia 2006 roku. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
niniejsza Konwencja weszła w życie z dniem 25 października
2012 roku. Trzeba przy tym zaznaczyć, że pozytywnym skutkiem ratyfikacji i wdrażania Konwencji będzie utrwalenie w
społecznej świadomości praw i potrzeb osób niepełnosprawnych. Przełamanie barier w społeczeństwie wzmocni też postawy (przezwyciężanie bierności) samych osób niepełnosprawnych. Efektem będzie ich realny dostęp i obecność we
wszystkich obszarach społecznego funkcjonowania, w tym
zwłaszcza w życiu politycznym, rynku pracy, edukacji, kulturze, wypoczynku.
Aktualna polityka wobec niepełnosprawności wynika z
rozwoju, jaki nastąpił w czasie minionych 200 lat. Pod wieloma względami jest ona odbiciem ogólnych warunków życia
oraz polityki społeczno-ekonomicznej realizowanej w różnych
okresach. Jednakże w dziedzinie niepełnosprawności występuje także szereg specyficznych okoliczności wpływających na
warunki życia osób niepełnosprawnych. Czynnikami, które na
przestrzeni całej historii niepełnosprawności wpływały na
izolację osób niepełnosprawnych w społeczeństwie i opóźniały ich rozwój, są ignorancja, zaniedbania, przesądy oraz lęk38.

Rezolucja nr 48/96 Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Standardowe
Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo
38
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Postęp prawa międzynarodowego jest obecnie dużo
większy niż kilka wieków temu. Jego oddziaływanie i znacznie częściej w nowoczesnym świecie dzięki ONZ postępuje
nieubłaganie naprzód. W niektórych aspektach, międzynarodowe prawo może być postrzegane jako jeden z największych
pomników ludzkości. Przepisy są, dość często przestrzegane.
Choć w niektórych krajach bywa z tym też różnie. Mimo, że
Konwencje międzynarodowe są podpisywane i ratyfikowane,
to ich implementacja do prawa krajowego trwa czasami bardzo długo39.
Zakończenie
Unia Europejska podejmuje działania prawne mające na
celu propagowanie praw człowieka (w tym praw osób niepełnosprawnych), ale przede wszystkim ujednolica standardy i
wyrównuje różnice w podejściu do niepełnosprawności w
poszczególnych krajach członkowskich. Wzmacnia również
współpracę między państwami monitorując bieżące działania,
poprzez upowszechnianie informacji i promowanie najlepszych rozwiązań. Nawiązuje również współpracę z osobami
niepełnosprawnymi lub organizacjami reprezentującymi prawa człowieka, po to by w tworzonych politykach, programach
i inicjatywach uwzględniać perspektywę praw człowieka oraz
osób niepełnosprawnych.
Streszczenie:
Rozwój cywilizacji od starożytności do wieków nowożytnych, aż po współczesność sprawił, że zmieniło się podejście do
ludzi chorych i niepełnosprawnych, ale zanim to nastąpiło, ich
los często bywał okrutny. Sposób rozumienia praw człowieka
Pracy i Polityki Społecznej, Biuro Pełnomocnika Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 1994, s. 2.
39 S. C. Neff (tł. własne), Justice among nations, Harvard University
Press, London 2014, s. 481-482.
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jako bezwzględnie powszechnych i równych zyskał miejsce w
prawodawstwie dopiero w drugiej połowie XX wieku. Osoby
niepełnosprawne zaczęły być traktowane jako pełnoprawni
członkowie społeczeństwa, mający prawa takie same, jak osoby
zdrowe. Główną rolę, w kształtowaniu takiego właśnie podejścia
do niepełnosprawności, odegrała Organizacja Narodów Zjednoczonych, która jako pierwsza stała się propagatorem praw człowieka, a której idee kontynuuje Unia Europejska.
Słowa kluczowe: prawa człowieka, prawa osób niepełnosprawnych, ONZ, Unia Europejska, Konwencja o Prawach
Osób Niepełnosprawnych.
Summary:
Impact of human rights on shaping the rights of people with
disabilities
The development of civilization from antiquity to the
modern age to the present has made the approach to sick and
disabled people changed, but before that happened, their fate
was often cruel. The way of understanding human rights as
absolute universal and equal has gained its place in legislation
only in the second half of the twentieth century. People with
disabilities began to be treated as full members of society, having the same rights as healthy people. The United Nations,
which became the first human rights promoter and whose
ideas the EU continues to play, has played a key role in shaping this very approach to disability.
Keywords: human rights, rights of people with disabilities, United Nations, European Union, Convention on the
Rights of Persons with Disabilities.
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Katarzyna Konik

Wolność w rozumieniu Isaiaha Berlina
Nikt już dokładnie nie wie, co znaczy słowo wolność.
Nastąpił wielki rozwój wiedzy i zrozumienia tej problematyki,
co utrudniło formułowanie jasnych odpowiedzi1.

Wstęp
Wolność to fundamentalne pojęcie z zakresu liberalizmu. Można pokusić się o stwierdzenie, że to na podstawie
konkretnego definiowania wolności zbudowana jest liberalna
doktryna. Rozwój jej wskazuje jednak, że tytułowy termin był
rozumiany w różnoraki sposób. Celem niniejszych rozważań
jest zaprezentowanie interpretacji wolności Isaiaha Berlina.
Należy zauważyć, że ambicją artykułu pozostaje nie tylko
przedstawienie dwóch zasadniczych wolności proponowanych przez autorka Jeża i lisa – wolności pozytywnej i negatywnej, ale przyjrzenie się wolności podstawowej, absolutnej
oraz społecznej.
Koncepcja wolności Isaiaha Berlina jest o tyle specyficzna, że jako jedna z nielicznych nie przedstawia wizji wyzbytej
historycyzmu, abstrakcyjnej i pozbawionej elementu społecznej natury człowieka. To właśnie kontekst społeczny odgrywa
szczególną rolę w Berlinowskiej wizji wolności, gdyż warunkuje on kształt stosunków społecznych. Autor Maga północy,
pomimo wnikliwej analizy tego pojęcia, nie rozwiązuje ostatecznie dylematu determinizmu i wolnej woli, które wpływają
na jego wizję wolności.
Celem wprowadzenia należy po krótce przedstawić postać prezentowanego myśliciela. Berlin był filozofem i history-

1
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kiem idei, urodzonym w Rydze, żyjącym w latach 1909-19972.
W analizie jego życiorysu, należy zwrócić uwagę na kilka
istotnych wydarzeń, które przełożyły się na jego działalność.
Jako dziecko mieszkał w Rydze. Rodzina przeniosła się jednak
do Petersburga3. Żydowskie pochodzenie spowodowało, że
codzienność Berlinów nie była łatwa– miasto charakteryzowało się wysokim stopniem antysemityzmu, który mocno utrudniał funkcjonowanie omawianej mniejszości. Przeprowadzka
do Petersburga, spowodowała również, że jako dziecko przyszły profesor zmierzył się z doświadczeniem rewolucji rosyjskiej z 1917 roku. Jej przebieg, opresyjność względem ludności
pochodzenia żydowskiego oraz promowane idee kolektywizacji wywarły ogromny wpływ na twórczość i życie myśliciela. W wieku jedenastu lat Berlin mieszkał już w Londynie4.
Zderzenie dotychczasowych przeżyć z zupełnie odmienną
angielską rzeczywistością społeczno-polityczną, spowodowało
szczególne zainteresowanie liberalizmem. Autor Konieczności
historycznej starał się zaszczepiać ideały wolnościowe w jak
najszerszych kręgach. Należy podkreślić, że pomimo traumy
komunistycznej, Berlin nie pozostał bezrefleksyjnym orędownikiem liberalizmu. Dostrzegał ograniczenia wolności, a
przede wszystkim ich konieczność.
W swojej koncepcji łączył ideały wschodnie i zachodnie.
Ze wschodnich doświadczeń wynika bowiem jego przywiązanie do grupy społecznej i jej znaczenia. Filozof podkreśla wielokrotnie rolę przynależności, kultury i języka, którym się
operuje. Z kolei jego losy na zachodzie Europy wpłynęły na
krytykę koncepcji holistycznych (za które uważał totalitaryzmy) oraz promowanie liberalizmu i wolnego rynku.
B. Polanowska-Sygulska, Wstęp do: eadem, Oblicza liberalizmu. I.
Berlin, J. Gray, S. Lukes, J. Raz w rozmowie z Beatą Polanowską-Sygulską,
Kraków 2003, s. 9.
3 M. Ignatieff, Isaiah Berlin: A life, Nowy Jork 1998, s. 20-22.
4 Ibidem, s. 31.
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Berlin czerpał przede wszystkim z myśli Karola Marksa,
Karla Poppera, Georga W. F. Hegla, Niccolo Machiavellego,
Johna Stuarta Milla i Immanuela Kanta. Był wybitnym wykładowcą i mówcą. To też generuje problem z interpretacją jego
poglądów. Wystąpienia powodowały mniejszy rygor terminologiczny. Co więcej, wiele tekstów Berlina było spisywanych
przez jego współpracowników i to oni opatrywali je skąpymi
przypisami. W związku z tym, aby dobrze analizować jego
myśl, należy dokonać bardzo skrupulatnego ułożenia i definiowania pojęć, którymi się posługiwał5.
Z tego też względu, przedstawiając definicję wolności w
Berlinowskim rozumieniu, nie sposób pominąć spojrzenie na
człowieka, wizję państwa oraz koncepcję pluralizmu wartości.
Na tym podłożu bowiem myśliciel oparł pojęcie liberalnej
wolności. Konieczne jest zatem zwięzłe omówienie trzech
elementów kreujących wolność. Te pojęcia także ciągle się
przenikały w jego wypowiedziach i wzajemnie uzasadniały.
Człowiek
Idąc tym tokiem, dokonane zostanie zaprezentowanie
koncepcji człowieka. Należy zwrócić uwagę, że zdaniem myśliciela jednostka obdarzona jest rozumem ograniczonym. Nie
potrafi działać w sposób bezbłędny, może ulegać emocjom i
impulsom6. Co więcej, rozum ten jest rozumem praktycznym –
Praca naukowa Berlina opierała się przede wszystkim na wykładach, realizowanych na wielu europejskich i amerykańskich
uczelniach. Zdaniem Josifa Brodskiego: Berlin to nie filozof, ani historyk idei, nie jest to krytyk literatury, ani też utopista społeczny – to niezależny umysł i pole grawitacji odciska się na jego myśli; J. Brodski, Isaiah
Berlin ma lat osiemdziesiąt, słowo wstępne do: I. Berlin, Jeż i lis: esej o
pojmowaniu historii u Tołstoja, tłum. A. Konarek, K. Tarnowska, H.
Krzeczkowski, Warszawa 1993, s. 18.
6 I. Berlin, Dwie koncepcje wolności, przeł. D. Grinberg, w: idem,
Dwie koncepcje wolności i inne eseje, przeł. H. Bartoszewicz, D. Grin5
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nakazującym takie postępowanie, jakiego oczekujemy od innych ludzi7. Jego celem pozostaje sprawiedliwy porządek i
rozwój. Harmonijny ład i wolność pozwalają bowiem na skuteczne i efektywne podejmowanie decyzji na poziomie zarówno indywidualnym, jak i ponadindywidualnym.
Związek człowieka z otoczeniem jest silny i niemożliwy
do zerwania. Jednostka pozostaje ukontekstowiona, a jej przynależność do określonej grupy konstytuuje ją. Jest spadkobiercą, ale też działaczem w obrębie swojej kultury. Pozostaje
uwarunkowany historycznie i kulturowo. Przekłada się to na
poczucie odpowiedzialności za bieg dziejów. Jednakże ta natura rzeczy – zwyczaje, przekonania, język i poglądy, uzależnione od okoliczności, przekłada się na ograniczenia człowieka8. Tak szczególną pozycję integralności z grupą kulturową
wśród współczesnych liberałów dostrzega obok Isaiaha Berlina, jedynie Joseph Raz9.
Godzi się jednak wskazać, że to, co łączy ludzi, to nie tylko
przynależność, ale także i minimum moralne10. Zdaniem Berlina,
każdy człowiek posiada pewną podstawową hierarchią fundamentalnych wartości, umożliwiającą pokoje i zgodne funkcjonowanie. W umyśle ludzkim pozostaje zaszczepione elementarne
wyczuwanie dobra i zła. Zdolność do bycia osobą moralną jest
powszechna i definiuje człowieczeństwo. Berlin zakładał, że im
bardziej podstawy moralne są podobne, tym wyższy istnieje w
danym społeczeństwie stopień tolerancji.

berg, S. Kowalski, M. Tański, wybór i oprac. J. Jedlicki, Warszawa
1991, s. 203.
7 W. Tatarkiewicz, Kant, [w:] idem, Historia filozofii, t. 2, Warszawa
1988, ss. 161-184.
8 R. Jahanbegloo, op. cit., s. 148.
9 J. Gray, Isaiah Berlin, Londyn 1995, s. 99.
10 I. Berlin, Dwie koncepcje…, op. cit., s.213.
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Ponadto jego umysł opiera się na funkcjonowaniu
dwóch jaźni – panującej i uległej11. Panowanie sprawowane
jest za pomocą rozumu, który pozwala na kalkulowanie potencjalnych korzyści i strat oraz sensowności działania. Z kolei
jaźń uległa posługuje się w swej szybkiej ocenie sytuacji emocjami i impulsami. Celem ludzkiego funkcjonowania pozostaje
zatem działalność oparta na rozumie, jednakże założenie
omylności oraz ścierania się dwóch jaźni nie pozwala na uzyskanie normatywnego ładu i idealnego życia społecznego.
Nie można pominąć, iż jednostkę charakteryzuję indywidualizm. Każdy człowieka posiada specyficzny charakter,
ambicje, zdolności i aspiracje. Realizując je posiada możliwość
wyboru, która to konstytuuje działalność jednostki. Ta z kolei
jest autonomiczna – ludzie nie są uzależnieni od decyzji innych, ale sami te decyzje podejmują.
Państwo
Na wolność wpływa także ukształtowana wizja państwa, posiadającego na wyłączność możliwość zastosowania
przymusu. Przymus jest podstawowym ograniczeniem wolności. Jednakże pozostaje uzasadniony ze względu na pełnienie funkcji edukującej względem społeczeństwa w kwestii
posłuszeństwa, służenie rozwojowi oraz umożliwienie realizacji ideału równości i sprawiedliwości12. Nie może jednak wykraczać poza określone niezbędne minimum. W związku z
tym instytucje państwa mają przede wszystkim pełnić funkcję
kontrolną względem panującego porządku społecznego i dążyć do jego utrzymania, chroniąc tym samym przed chaosem.
Berlin pozostaje zwolennikiem państwa opartego o ideał
nocnego stróża13.Dozwolone jest działanie za pomocą środków
ad hoc, by jak najszybciej reagować na rodzące się probleIbidem, s.193.
Ibidem, s. 210.
13 Ibidem, s. 188.
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my.Ważne pozostaje stwierdzenie, iż państwo, tak jak człowiek, może być omylne i nieefektywne. Jednakże oprócz
utrzymywania porządku i jego weryfikacji, państwo posiada
istotną rolę na płaszczyźnie społecznej. Pozwala bowiem na
kształtowanie i zacieśnianie więzi społecznych. Zdaniem Berlina, jest to niezwykle istotne, gdyż zażyłe relacje owocują łatwiejszym rozwiązywaniem konfliktów, szybszym odnajdywaniem kompromisu, a przede wszystkim zgodą na określoną
hierarchią wartości. W związku z tym myśliciel był propagatorem państwa narodowego, uznając że jednorodność ułatwia
relacje społeczne i redukuje antagonizmy14. W takim systemie
istnieje najwyższe prawdopodobieństwo podporządkowywania się jednostek prawu.
Pluralizm wartości
Z kolei pluralizm wartości stanowi koncepcję porządkującą sferę aksjologiczną. Berlin zakładał, że sama wartość nie
jest produktem natury, lecz pewnym konstruktem tworzonym
przez ludzi15. Stanowi wyraz epistemologii oraz empatii każdego człowieka. Stąd wartości funkcjonują w rzeczywistości w
ogromnej liczbie, odpowiadającej niemalże liczbie ludności.
Co więcej, poza samym rozpoznawaniem wartości, jednostka
tworzy unikatową ich hierarchię, której podporządkowywuje
swoje życie.
Myśliciel zwracał uwagę, że istniejąca wielość prowadzi
do nieuniknionych konfliktów, zachodzących na trzech poziomach: samego definiowania określonej wartości, sprzeczności pomiędzy wartościami oraz różnicy stylów życia czyli
poszczególnych hierarchii wartości16. Konflikty są wielowątZ. Rau, Liberalizm. Zarys myśli politycznej XIX i XX wieku, Warszawa 2000, s. 120.
15 I. Berlin, H. Hardy, The ProperStudy of Mankind: AnAnthology of
Essays, red. R. Hausheer, Nowy Jork 1997, s. 238.
16 J. Gray, Isaiah…, op cit., s. 42-43.
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kowe i mają różną naturę – polityczną, społeczną, ekonomiczną. Jednakże ostatecznie człowiek rozstrzyga konflikt
poprzez osąd moralny.
Pluralizm powoduje konieczność poszukiwania kompromisów oraz tego, co łączy ludzi, a nie ich dzieli. Istotne
pozostaje, że spośród wartości należy wyróżnić te, które są
nieredukowalne i obiektywne. Do nich zaliczana jest wolność,
stanowiąca fundament dla pozostałych wartości. Pluralizm
należy uznać za istotne zjawisko, gdyż wielość którą dostarcza
umożliwia jednostce wybór. Co więcej, potwierdza tezę o nieistnieniu bytów doskonałych. Stąd koniecznością pozostaje
ciągłe doskonalenie się i dążenie do ideału poprzez równoważenie wartości między sobą17.
Te trzy elementy koncepcji Berlina charakteryzuje silna
elastyczność i możliwość samodzielnego określania. Filozof
powstrzymał się od nadawania treści pojęciom, tworząc jedynie formy i prezentując sposób rozumienia. Mówiąc o wolności, posiłkował się rozważaniami dotyczącymi człowieka, wartości i państwa, starając się udowodnić jej szczególne miejsce
oraz znaczenie dla jednostki.
Wolność
Zdaniem myśliciela, w ogólnym opisie wolność to gwarancja autonomiczności i posłuszeństwa prawom, które się
samemu na siebie nakłada18. To prawo do samookreślania,
pozwalające na wykluczenie manipulacji jednostką. Z wiary w
dobro człowieka, wynika, że ludzie zawsze dążą do prawdy i
indywidualizmu, które można urzeczywistnić właśnie poprzez wolność. Jednocześnie wolność to świadomy ideał polityczny, który należy realizować samodzielnie, z poszanowaniem prywatności i prawa. Stanowi źródło rozwoju cywilizacji, wolnego rynku idei, prawdy, spontaniczności, oryginalno17
18
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ści, geniuszu i odwagi moralnej19. Jej granicą pozostaje zawsze
wolność innych jednostek. Posiada obiektywny status i należy
do pojęć apriorycznych. Jednocześnie zawarta jest, tak jak i
jednostka, w określonym kontekście społecznym. Zawiera
historycyzm i aktualne uwarunkowania.
Berlin swoją docelową koncepcję oparł na uznaniu wolności pozytywnej i negatywnej, jednakże mając świadomość
różnego definiowania wartości, podkreślił istnienie trzech
innych rozumień wolności, które komentował.
Pierwszą z nich jest wolność podstawowa, oznaczająca
nic więcej niż wolny wybór. Berlin uznawał, że pozostaje ona
przypisana człowiekowi, podobnie jak wpisany w niego jest
pewien poziom moralności i rozumność praktyczna. Podstawowy typ wolności pozwala tym samym na podejmowanie
decyzji i kierowanie swoim życiem. Jest elementem nieodzownym ludzkiego istnienia i gwarantuje możliwość realizacji innych wartości. To poprzez wybór i posiadanie alternatywy umożliwione jest jednostce określanie hierarchii celów i
zgodne z nią działanie. Tym samym wolność ta staje się fundamentem społeczeństwa20.
Kolejnym typem wolności, przedstawionym przez Berlina jest wolność naturalna. W swych dziełach, myśliciel określał ją także mianem absolutnej. Zdaniem autora Konieczności
historycznej, do jej realizacji dochodzi w społecznościach, którym nie nadano instytucjonalnego prawa21. Brak legalnych
przepisów, kreuje rzeczywistość przypominającą struktury
plemienne. W ich ramach wolność pozostaje nieograniczona, a
każda działalność ludzka pozostaje dozwolona. Myśliciel jednoznacznie nie krytykuje tej naturalnej wolności. Zwraca jednak uwagę, że jej zmierzch pozostaje nieunikniony. Dochodzi
Ibidem, s. 122.
B. Polanowska-Sygulska, Wprowadzenie…, do: eadem, Filozofia
wolności Isaiaha Berlina, Kraków 1998, s. 25.
21 I. Berlin, Dwie koncepcje…, op. cit., s.184.
19
20
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do niego poprzez utworzenie zgodnej z rozwojem hierarchii,
w której jednostki silniejsze rozpoczną wykorzystywanie słabszych, a tym samym ograniczą ich wolność. Drugim scenariuszem przewidywanym przez Berlina jest niemożliwość zaaplikowania wolności absolutnej z zachowaniem sprawiedliwej dystrybucji dóbr. Ich skończona natura musi się przyczynić do konfliktów i rywalizacji.
Obok już wymienionych typów, należy zwrócić uwagę
na wolność społeczną. Jest ona związana z potrzebą uznania,
odczuwaną przez każdego człowieka. Poszukiwanie statusu w
grupie uzależnione jest od istnienia sieci społecznej, w której
jednostka czuje się rozumiana i potrzebna22. To właśnie społeczeństwo czy grupa etniczna daje jednostce poczucie uznania,
wyznacza treść jej egzystencji oraz określa kim właściwie jest.
Wzajemna relacja powoduje oddziaływanie i ciągłe interakcje
pomiędzy ludźmi. Wolność społeczna dążąca to uznania,
przyczynia się do bezpośrednio do pielęgnowania i promowania postaw braterstwa i solidarności. Dopóki jej realizacja
nie przekłada się na ograniczenia wolności politycznej, pozostaje uzasadniona. Berlin zauważył jednak, iż człowiek w niektórych sytuacjach skłonny jest to rezygnacji z wolności politycznej na rzecz uzyskania poczucia statusu w grupie, w której
funkcjonuje. Prowadzi to do wyzbycia się wolności negatywnej i przeniesienia jej jako uprawnienia z jednostki na grupę.
Wolność społeczna może zatem przerodzić się w wolność od
grupy, prowadząc do zatracenia tej wartości w odniesieniu do
człowieka23. Poza tym aspektem, myśliciel z Rygi podkreślał,
że wolność społeczna stanowi gwarant bezpieczeństwa. Ze
względu na skuteczniejsze i łatwiejsze zrozumienie w ramach
jednolitego kręgu kulturowego, człowiek jest skłonny do rezygnacji z dążeń wolnościowych, zaspokajając potrzebę wol-
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Ibidem, s. 216.
Ibidem, s. 219.

ności uznaniem. Zauważa możliwość ograniczenia wolności
poprzez pożądanie uznania i bycia postrzeganym jako unikatowa i niepowtarzalna jednostka24.
Dwa typy wolność – pozytywna i negatywna, stanowią
fundament wolnościowej koncepcji Berlina. Co więcej, to z
tymi dwoma terminami pozostaje on kojarzony.
Wolność negatywna jest określana jako wolnośćod. Jej
wyjaśnieniem jest odpowiedź na pytanie: Jak daleko sięga obszar,
w którego granicach podmiot – osoba bądź grupa osób – ma lub powinien mieć całkowitą swobodę bycia i działania wedle własnej woli,
bez wtrącania się innych osób? Należy ją definiować jako sferę
nieingerencji posiadaną przez każdą jednostkę, jako brak barier25. Jest to zakres swobodnego działania człowieka, którego
granicę stanowi wolność innych jednostek oraz przymus państwa. Berlin zwraca uwagę, że ograniczenia, wynikające z
przymusu są konieczne dla sprawności funkcjonowania społeczeństwa. Wolność negatywną należy rozpatrywać jako zjawisko o charakterze liniowym, horyzontalnym, gdyż tworzy ona
granicę nieograniczonej swobody. Należy podkreślić, iż wolność ta nie jest związana z demokratycznością26. Zdaniem myśliciela, przestrzeń nieograniczonego ludzkiego działania może zaistnieć w każdej formie ustrojowej. Historia potwierdza,
że także w autorytaryzmach istniała pewna sfera, w której
człowiek nie był związany decyzjami państwowymi. Głównym celem wartości jaką jest wolność negatywna pozostaje
zapobieganie chaosowi. Gwarancja swobodnego działania
gwarantuje podległość jednostki nałożonemu na nią systemowi państwowemu. Człowiek nie pozostając absolutnie wolnym, musi godzić się na rezygnację z części wolności, by zachować resztę, swego rodzaju minimum, świadczące o istocie
Ibidem, s. 189.
I. Berlin, Wstęp do: idem, Cztery eseje o wolności, Warszawa 1994,
ss. 34-35.
26 I. Berlin, Dwie koncepcje…, op. cit., s. 190.
24
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naszego człowieczeństwa. Jest to wolność polityczna. Pozwala
bowiem na określenie konkretnych praw i wolności jednostki
w sprecyzowanych okolicznościach.
Wolność pozytywna jest definiowana przez Isaiaha Berlina poprzez rozpatrzenie historycznego ujmowania wolności.
Liberalizm bowiem zawsze dążył do określenia choć minimalnej sfery nienaruszalności ludzkiej wolności. To drugie
znaczenie wolności bierze swe źródło z chęci określania przez
jednostkę swojego życia, decydowania o nim i bycia realizatorem własnej woli. Berlin określa to mianem bycia samosterownym27. Jest to możność wyznaczania sobie celów i kierunków, to dążenie do samorealizacji.
Wolność pozytywna to wolność do. Odpowiada na pytanie:Co lub kto, jest źródłem władzy lub ingerencji, która może przesądzić, że ktoś ma zrobić raczej to niż tamto, być taki, a nie inny?
Kto mną rządzi?28. Pojmować ją zatem należy jako źródło poszczególnych wartości. Wolność pozytywna pozwala na kreowanie hierarchii wartości, uzależnionej od tego, kto jest jej
źródłem. To wyraz moralnego porządku społeczeństwa. Tym
samym ma ona charakter wertykalny – daje układ cnót przestrzeganych w obrębie danego społeczeństwa, mogący przyjmować różną treść. Zdaniem Berlina, wolność ta, w przeciwieństwie do negatywnej, jest sprzężona z demokracją. Jako
liberał zakładał, że źródłem rządów musi pozostawać człowiek. Jednostka poprzez rozumność podejmuje bowiem decyzje najlepsze dla niej i poddaje się w sposób bezproblemowy
prawom i ograniczeniom, które sama na siebie nakłada. Jeśli
pozostaje ułomna, to przyczyną tego jest omylność jednostki.
Najistotniejszą funkcją wolności pozytywnej jest ochrona wolności negatywnej – uzasadnione zagwarantowanie sfery nieingerencji. Należy ją określać jako wolność romantyczną. Jest
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bowiem przyczyną walk narodowowyzwoleńczych, mających
na celu zmianę źródła rządów.
Jak widać pojęcie wolności jest postrzegane przez myśliciela z wielu perspektyw. Rama teoretyczna, którą tworzą,
zawiera w sobie zarówno krytycyzm, jak i postulatywizm, ale
także przestrogi i uwagi dla jednostki. Rozwiązaniem koniecznym dla Berlina jest połączenie wolności pozytywnej i
negatywnej poprzez takie ich ułożenie, na jakie zgadzają się
ludzie w danym społeczeństwie. Stąd też definicje te mają charakter formalny i nie zawierają treści. Urzeczywistniona wolność jest jego zdaniem zjawiskiem dynamicznym i musi pozostawać elastyczna. Podobnie jak jednostka, państwa i przewodnie wartości w społeczeństwie, wolność także winna być
redefiniowana i dostosowywana do czasu. Stanowi ona zdaniem myśliciela jedną z wartości, jednakże najistotniejszą ze
względu na umożliwienia realizowania innych. Filozofię Berlina w tym aspekcie oddaje stanowisko Zygmunta Baumanna
Wolność jest zawsze dotknięta koniecznością kompromisu. Wolność
absolutna, która jednocześnie godzi obie strony, jest niemożliwa.
Granice są przedmiotem nieustannych sporów. Ciągle będziemy negocjować, kłócić się. Każde rozwiązanie będzie zadowalało kogoś, a
wściekało kogoś innego. Każde rozwiązanie będzie wystawione na
falę zmiennych mód. Raz będzie to najlepsze rozwiązanie z możliwych, za chwilę pojawi się następne, lepsze. Ten spór o granice między dozwolonym i niedozwolonym, moralnym i niemoralnym będzie
trwał, bo tych granic nie da się ustalić raz na zawsze, a ludzie nigdy
nie przestaną próbować tego robić29.
Streszczenie:
Celem artykułu jest przedstawienie, w jaki sposób pojęcie wolności interpretuje liberalny filozof – Isaiah Berlin. Spośród wielu definicji wolności, rozumienie angielskiego myśliZ. Baumann, [w:] Księga cytatów 2013, „Gazeta Wyborcza”, 2122.12.2013.
29

119

ciela jest niezwykle inspirujące. Samo pojęcie jest bowiem uzależnione od pojmowania człowieka, społeczeństwa i państwa,
a także od stosunku do wartości. W związku z tym, rozważania składają się z części przedstawiających wizję jednostki i
wizję jej otoczenia społecznego. Kluczowym elementem jest
zaprezentowanie koncepcji państwa i pluralizmu wartości,
przekładającej się w sposób bezpośredni na definiowanie wolności. Moją ambicją jest zwrócenie uwagi nie tylko na kluczowe rozróżnienie wolności na pozytywną i negatywną, z którym kojarzy się w myśli politycznej Berlin, ale także przybliżenie trzech pozostałych typów wolności przez niego wymienianych – naturalnej, podstawowej i społecznej.
Słowa kluczowe: wolność pozytywna, wolność negatywna, wolność społeczna, wolność podstawowa, wolność
absolutna, jednostka, państwo, pluralizm wartości
Summary:
Freedom in conception of Isaiah Berlin
The purpose of thisarticleis to show how the concept of
freedomisinterpreted by the liberalphilosopherIsaiah Berlin.
Of the many definitions of freedom, understandingan English
thinkerisextremelyinspiring. The concept of free domdepends
on the perception of individual, society and the state, as well
as on relation to values. Consequently, the reflectionsaremadeup of partsaboutthe individual'svision and vision of the
social environment. The key element ispresentation of the concept of state and pluralism of values, whichinfluncedirectlyinto the definition of freedom. My ambitionis to drawattention
not only to the keydistinctionbetweenfreedom to positive and
negative, whichisassociated in Berlin'spoliticalthought, but
alsoanapproximation of the otherthreetypes of freedom he
exchanges–natural, fundamental and social.
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Keywords: positivefreedom, negativefreedom, socialfreedom, fundamentalfreedom, absolutefreedom, individual,
state, pluralism of value
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Paweł Wiktor Ryś

Prawa człowieka – prawa zwierząt.
Kilka uwag wokół filmów
Sekretne życie zwierzaków domowych i Był sobie pies
To, co określa się w polskiej nauce jako badania nad
zwierzętami czy animal studies, w zachodniej myśli funkcjonuje
raczej jako human-animal studies, badania nad relacjami ludzko-zwierzęcymi1. W obrębie tych, bardzo różnorodnych,
transdyscyplinarnych studiów można wyróżnić – dokonując
oczywiście dużego uogólnienia – dwa podstawowe nurty.
Pierwszym jest nurt skupiający się na „emancypacji” zwierząt,
poddający krytycznej rewizji ludzką hegemonię w świecie
przyrody. Drugim, nurt badający pola wspólne człowieka i
zwierzęcia lub może raczej należałoby powiedzieć badający
bliskość zwierząt ludzkich i zwierząt nie-ludzkich. Oczywiście, podkreślanie podobieństw (czucie, myślenie, komunikowanie się itd.)2 nie oznacza postawienia znaku równości.
Znamienna może być tu chociażby myśl Jacquesa Derridy,
który w ostatnich latach życia bardzo dużo uwagi poświęcił
aporii, polegającej (jak dowodził) na tym, że człowiek jest tożsamy ze zwierzęciem i jednocześnie nie jest z nim tożsamy3.
Por. M. Bakke, Studia nad zwierzętami: od aktywizmu do akademii i
z powrotem, „Teksty Drugie” 2011, nr 3, s. 193.
2 Swoisty przegląd tych badań można znaleźć np. w artykule
Krzysztofa Kowalskiego – por. tegoż, Osoby nieludzkie. Zwierzęta o
ludzkich cechach, portal „Rzeczpospolita” z dnia 12.02.2017,
http://www.rp.pl/Plus-Minus/302099915-Osoby-nieludzkieZwierzeta-o-ludzkich-cechach.html#ap-1 [data dostępu: 21.05.2017].
3 Por. J. Derrida, The animal that therefore I am, ed. M-L. Mallet,
trans. D. Wills, New York 2008, s. 30 i n. Na temat doniosłości „kwestii zwierzęcej” w późnej myśli Derridy – zob. P. Sadzik, Dekonstrukcji życie po życiu, „Czas Kultury” 2014, nr 5, s. 84-91.
1
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Human-animal studies nie miałyby jednak większego sensu, gdyby zatrzymywały się na teorii i nie przechodziły do
praktyki społecznej. Dlatego też badacze z kręgu omawianych
studiów często podejmują walkę na rzecz, szeroko pojętych,
praw zwierząt. Nie są to oczywiście nowe postulaty. Powszechna Deklaracja Praw Zwierząt została ogłoszona w 1977
roku przez Międzynarodową Ligę Na Rzecz Praw Zwierząt i
przyjęta rok później przez UNESCO. Dokument ten nie ma
jednak – z prawnego punktu widzenia – mocy wiążącej. Inna
sprawa, że niektóre jego punkty nie „nadążają” już za współczesnymi postulatami. I tak np. artykuł 9: „W sytuacji, kiedy
zwierzęta są wykorzystywane w przemyśle spożywczym,
powinny one być hodowane, transportowane, przetrzymywane i zabijane bez zadawania zbędnego cierpienia”4 jest zupełnie nie do przyjęcia m.in. dla abolicjonistów zwierzęcych5,
którzy domagają się całkowitego zakazu zabijania i wyzyskiwania zwierząt i którzy uważają, że weganizm jest jedynym (z
etycznego punktu widzenia) rozwiązaniem.
Chociaż więc wśród zwolenników animal rights nie ma
jakieś jednej, dominującej koncepcji6, to raczej wszyscy ich
propagatorzy (mimo różnic między sobą) zgadzają się, że wyPowszechna
Deklaracja
Praw
Zwierząt,
http://www.rp.pl/artykul/544487-Powszechna-deklaracja-prawzwierzat.html#ap-9 [data dostępu: 21.05.2017]. Deklaracja ta, mimo
sygnalizowanych zastrzeżeń, będzie stanowić – ze względu na swoją
rangę – jeden z podstawowych punktów odniesienia w niniejszym
artykule. Warto tu jeszcze dodać, że w polskojęzycznym piśmiennictwie dokument ten występuje także pod nazwą Światowej Deklaracji
Praw Zwierząt.
5 Mówiąc o abolicjonistach zwierzęcych również dokonuję pewnego uproszczenia. Na temat zróżnicowania tego ruchu zob. D. Gzyra, Odmiany abolicjonizmu. Zarys nowej klasyfikacji, [w:] Ludzkie, nieludzkie, arcy-zwierzęce. Animalocentryzm?, red. J. Roś, K. M. Wieczorek, Siemianowice Śląskie 2016.
6 Por. tamże, s. 107 i n.
4

123

rastają one bezpośrednio z human rights. Warto w tym kontekście zauważyć, że 2 podpunkt 29 artykułu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka brzmi następująco: „W korzystaniu ze
swych praw i wolności każdy człowiek podlega jedynie takim
ograniczeniom, które są ustalone […] w celu zapewnienia odpowiedniego uznania i poszanowania praw i wolności innych
[...]”7. Owi „inni” nie zostali zaś w żaden sposób doprecyzowani, skonkretyzowani.
Co więcej, jak podkreśla polski prawnik Jan Białocerkiewicz „z żadnego systemu etycznego homo sapiens nie może
wywieść prawa do niweczenia jakiegokolwiek życia […]”8.
Wspomniany badacz zauważa również, że bez uznania praw
zwierząt nie da się „w pełni realizować praw człowieka,
zwłaszcza w sytuacji, gdy jednym z praw solidarnościowych
człowieka (trzecia generacja praw człowieka) jest prawo do
równoważonego środowiska”9. Radykalni zwolennicy animal
rights zarzuciliby pewnie Białocerkiewiczowi antropocentryzm, niemniej z jego analiz wynika przede wszystkim to, że
prawa zwierząt nie tylko nie stoją w sprzeczności z prawami
człowieka, ale często je uzupełniają czy nawet umożliwiają ich
realizację.
O niuansach human-animal studies, rozmaitych podejściach do praw zwierząt można by oczywiście pisać jeszcze
bardzo długo. Powyższy, mocno arbitralny zarys miał na celu
jedynie zasygnalizowanie złożoności i niejednorodności problematyki. Jest to sprawa o tyle istotna, że poszczególne wątki
omawianych badań – choć niekoniecznie też w sposób spójny i
konsekwentny – są przepracowywane w różnego rodzaju pro7
Powszechna
Deklaracja
Praw
Człowieka,
http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_
Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf [data dostępu: 21.05.2017].
8 J. Białocerkiewicz, Status prawny zwierząt. Prawa zwierząt czy
prawna ochrona zwierząt, Toruń 2005, s. 75.
9 Tamże, s. 236.
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jektach artystycznych. Także w tych kierowanych do najmłodszych. Przykładem mogą być animacja Sekretne życie zwierzaków domowych10 (2016) w reżyserii Chrisa Renauda i Yarrowa
Cheney’a oraz film fabularny Był sobie pies11 (2017) Lasse’go
Hallströma. Pierwszy pozbawiony jest ograniczeń wiekowych,
drugi dozwolony od lat siedmiu. I chociaż wspomniane obrazy cechują się wyjściowo dużą lekkością, to nie brak im też
(zwłaszcza na nieco bardziej zawoalowanych poziomach)
pewnej „drapieżności”. W niniejszym artykule postaram się
przyjrzeć obydwu filmom pod kątem relacji ludzkozwierzęcych i stosunku do praw zwierząt.
Sekretne życie zwierzaków domowych12
Co robią „nasze” pupile, kiedy nie ma nas w domu?
Czegokolwiek by nie robiły na pewno wychodzą z ról, które
im przypisujemy, z szufladek, w których staramy się je zamknąć. Ludzkie zwierzęta urabiają bowiem inne zwierzęta
(zwłaszcza domowe) na swoją modłę, traktując – jak zauważył
kiedyś James Weinrich – aprobowane przez siebie zachowania

10 Sekretne życie zwierzaków domowych [The Secret Life of Pets], reżyseria: Chris Renaud, Yarrowa Cheney; scenariusz: Ken Daurio, Cinco
Paul, Brian Lynch; gatunek: komedia/familijny/animacja; produkcja: Japonia/USA 2016; dystrybucja w Polsce: United International
Pictures.
11 Był sobie pies [A Dog's Purpose], reżyseria: Lasse Hallström; scenariusz: Cathryn Michon, W. Bruce Cameron, Audrey Wells, Maya
Forbes, Wally Wolodarsky; gatunek: familijny/komedia; produkcja:
USA 2017; dystrybucja w Polsce: Monolith Films.
12 W niniejszym fragmencie wykorzystuję niektóre rozpoznania zawarte w mojej recenzji Sekretnego życia. Por. P. W. Ryś, Animacja „animal
studies”, portal „Reflektor. Rozświetlamy kulturę” z dnia 28.09.2016,
http://www.rozswietlamykulture.pl/reflektor/2016/09/28/animacjaanimal-studies-recenzja-sekretnego-zycia-zwierzakow-domowych/
[data dostępu: 21.05.2017].
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jako „naturalne”, a nieaprobowane jako „animalne”13. Z tego
mechanizmu świetnie zdają sobie sprawę reżyserzy Sekretnego
życia. W jednej z początkowych sekwencji wytworny pudel
Leonard, rzekomy miłośnik muzyki klasycznej, przeistacza się
po wyjściu swojego dystyngowanego pana (swojego dystyngowanego człowieka) w szalonego punka, wielbiciela ostrego
grania. Wspomniana scena, bardzo zabawna, stanowi niejako
esencję filmu. Nie tylko ukazuje tytułowe „sekretne życie”, ale
upomina się również o prawo zwierzęcia do „bycia sobą”, do
wolności od zawłaszczających praktyk.
Nie znaczy to jednak, że twórcy uzurpują sobie możliwość wniknięcia w umysły zwierząt. Sekret Sekretnego życia
tkwi w tym, że jego scenarzyści (Ken Daurio, Cinco Paul i
Brian Lynch) starają się przedstawić zwierzęcego „Innego” bez
jego kolonizowania, uprzedmiotawiania, a jednocześnie są
świadomi swoich ograniczeń, trudności wyjścia poza określony punkt widzenia.
Z jednej więc strony w omawianym filmie często „mówi
się” z perspektywy zwierzaków, albo przynamniej z ludzkiego wyobrażenia o ich perspektywie, czego dobrym przykładem mogą być sceny pokazujące, że pies reaguje tak samo,
gdy jego dwunożny przyjaciel wraca po całym dniu pracy i
gdy wraca na chwilę, bo zapomniał komórki.
Z drugiej jednak strony w Sekretnym życiu mamy też do
czynienia z nieszczególnie maskowaną antropomorfizacją. Przy
czym trzeba podkreślić, że uczłowieczające zabiegi pełnią zupełnie inne funkcje niż w większości animacji. Służą bowiem nie tyle
ukazywaniu ludzkich przywar i zalet „w przebraniu”14 (mimo że
13 Por. M. J. Hird, Zwierzęcy transseksualizm, tłum. J. Bednarek, [w:]
Teorie wywrotowe. Antologia przekładów, red. A. Gajewska, Poznań
2012, s. 261.
14 Kwestii tej zdają się kompletnie nie dostrzegać recenzenci
(zwłaszcza rodzimi) zestawiając omawiany film np. ze Zwierzogrodem, który – choć artystycznie bardzo udany – jest animacją, opo-
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elementy „bajki zwierzęcej” są tu uchwytne), ile podkreśleniu
pola wspólnego między ludzkimi zwierzętami i zwierzętami nieludzkimi, nie negując jednak różnicy, nie zaprzeczając „inności”.
Twórcy filmu podważają antropocentryczny paradygmat, upominają się o uszanowanie prawa zwierząt do ich odrębności, ale
nie wmawiają nikomu, że da się ją całkowicie poznać (i wydaje
się to posunięciem uczciwym, zarówno wobec domowych pupilów, jak i widzów).
Fabuła Sekretnego życia jest bowiem przede wszystkim próbą wyobrażenia sobie odmiennego sposobu postrzegania świata,
próbą projekcji zwierzęcych trosk, tęsknot, problemów. Maks,
malutki terier, wiedzie słodki żywot u boku swojego człowieka,
samicy Katie. Jego szczęście ulatnia się jednak, gdy ta ostatnia
przyprowadza do mieszkania Duke’a – ogromnego kundla,
przygarniętego ze schroniska. Psiaki niezbyt przypadają sobie do
gustu i każdy z osobna postanawia pozbyć się nielubianego
współtowarzysza. Niesnaski między nimi doprowadzą do poważnych problemów (obaj znajdą się poza domem), a zarazem
uruchomią serię zwariowanych przygód. Przygód tym bardziej
szalonych, że na pomoc bohaterom ruszy ekipa zwierząt pod
dowództwem zakochanej w Maksie suczki Bridget, prawdziwej
heroiny Sekretnego życia. „Czarnym charakterem” okaże się zaś
biały królik Tuptuś, lokalny mafiozo i – leninowski w duchu –
przywódca rewolucji porzuconych zwierząt, wymierzonej w
ludzkich wyzyskiwaczy.
Owa rewolucja wpisuje się nie tylko w apokaliptyczne
wizje, w których natura upomina się o zagarniętą przez homo
sapiens planetę, ale porusza z kolei problem prawa zwierząt do
życia i ochrony przed wyzyskiem oraz przemocą ze strony
wiadającą o ludzkich problemach w „zwierzęcym kostiumie”. Symptomatyczna może być tu recenzja Michała Zachrzewskiego. Por.
tegoż, Sekretne życie zwierzaków domowych, portal „Z dala od polityki”
z dnia 02.10.2016, https://zdalaodpolityki.pl/2016/10/02/sekretnezycie-zwierzakow-domowych/ [data dostępu: 21.05.2017].
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ludzi. I chodzi tu tyleż o zwykłą odpowiedzialność za „braci
mniejszych” (przypomnienie, że nie są zabawkami, które
można porzucić), jak i o kwestię cięższego kalibru – zwierzchność nad innymi gatunkami, którą arbitralnie przypisał sobie
człowiek i która pozwala mu rzekomo hodować, zabijać i zjadać inne zwierzęta.
W jednej ze scen wygłodniali Maks i Duke trafiają do
„królestwa kiełbasek” – widzimy tam taśmy produkcyjne,
połacie mięsa wiszące na hakach, maszyny przerabiające mięso na parówki oraz wagoniki, którymi transportowany jest
produkt finalny. Z jednej strony owe sekwencje (wagony,
przerabianie mięsa) przywodzą na myśl słynne zdanie Isaaca
Bashevisa Singera o „wiecznej Treblince zwierząt”15, z drugiej
zdają się obrazować – opisane przez Carol J. Adams – tworzenie się tzw. brakującego odnośnika, czyli proces kojarzenia
mięsa z jedzeniem (produktem), a nie ze zwierzęciem i jego
śmiercią16. W wizji obydwu psów, przypominającej (co istotne!) dobrze zrobioną reklamę, kiełbaski nie tylko w żaden sposób nie łączą się bohaterom z pokrewnymi im bytami, ale w
dodatku same wręcz proszą się o zjedzenie. Towarzysząca tej
wizji piosenka We go together może oczywiście wyrażać miłość
do parówek (i tak zapewne odczytają ją najmłodsi widzowie),
ale trudno jednocześnie nie dostrzec ironicznego potencjału
rzeczonych scen.
W Sekretnym życiu przepracowana została także kwestia
rasizmu względem zwierząt („kundel” Duke okazuje się tak
samo wartościowy, jak pupile mający „dobre pochodzenie”), a
ponadto w dialogach stematyzowano problem szowinizmu

Por. I. B. Singer, Korespondent, [w:] tegoż, Seans i inne opowiadania, tłum. G. Kurzątkowska, Gdańsk 1993, s. 213.
16 Por. C. J. Adams, Post-mięsożerność, tłum. M. Dąbrowska, [w:]
Zwierzęta, gender i kultura. Perspektywa ekologiczna, etyczna i krytyczna,
red. A. Barcz, M. Dąbrowska, Lublin 2014, s. 48 i n.
15
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gatunkowego17, objawiający się m.in. w uwłaczających zwierzętom określeniach, przysłowiach, powiedzeniach, które zapisane w języku generują człowieczy sposób postrzegania
świata i które często powodują naruszanie prawa zwierząt do
szacunku.
Co prawda – z punktu widzenia human-animal studies –
zastrzeżenia może budzić rozstrzygnięcie wątku Tuptusia,
ucinające łeb rewolucji i sprawiające, że w końcówce filmu
brakuje „pazura” i robi się nazbyt przytulnie. Niemniej decyzję tę „uzasadnia” – do czego jeszcze wrócę – komediowofamilijna konwencja dzieła i hollywoodzki przymus happy
endu. Chociaż więc Sekretne życie nie jest wolne od pewnych
niekonsekwencji, to w żadnym wypadku nie można mu odmówić prozwięrzęcego potencjału.
Był sobie pies
Drugi ze wspomnianych filmów, Był sobie pies, jest adaptacją powieści pod tym samym tytułem18 autorstwa Wiliama
Bruce’a Camerona. Mamy w nim do czynienia z narracją prowadzoną z punktu widzenia psa, który odradzając się w kolejnych wcieleniach próbuje odpowiedzieć na dręczące (także
ludzi) pytania o sens egzystencji. Motyw reinkarnacji nie tylko
uwypukla fakt, iż to od człowieka, a nie od czworonoga zależeć będzie jak wygląda łącząca ich wieź19, ale pozwala rów-

Przykładowo w jednej ze scen Maks mówi do Duke’a: „Nie lubię tego określenia, bo obraża nasz cały gatunek, ale jesteś zły pies”.
18 W oryginalnej wersji tytuł powieści (tak jak i tytuł filmu) brzmi
A Dog's Purpose.
19 Por. D. Kostrzewa, Sens życia według psa, portal „Filmweb” z dnia
16.02.2017,
http://www.filmweb.pl/reviews/Sens+%C5%BCycia+wed%C5%82ug
+psa-19786 [data dostępu: 21.05.2017].
17
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nież pokazać rozmaite aspekty relacji animalno – ludzkich i
upomnieć się o niektóre prawa zwierząt20.
Już inicjalny epizod sugeruje, co prawda w delikatny sposób (może nawet zbyt delikatny), że bardzo często łamane jest
podstawowe prawo zwierzęcia – prawo do życia. Pierwszy żywot głównego bohatera trwa bowiem niezwykle krótko. Jako
kilkutygodniowy szczeniak zostaje złapany przez hyclów i – bez
żadnego powodu – uśpiony. I chociaż sekwencje te odnoszą się
(jak można mniemać) do lat 50 XX wieku, to schroniska dla zwierząt nadal funkcjonują jako miejsca masowej „eutanazji”.
Protagonista powracając w skórze golden retrievera, ponownie wpada w tarapaty. Schwytany przez dwóch mężczyzn
zostaje zamknięty w samochodzie podczas upału, co z kolei
obrazuje problem okrutnego traktowania zwierząt. Na szczęście pojawia się kilkuletni Ethan, który wraz z mamą ratuje
psa z opresji, przygarnia go i nadaje mu imię Bailey. Bohaterowie razem jedzą, śpią i dorastają, razem dzielą radości i problemy. Historia z Ethanem pokazuje, że pies może być najlepszym przyjacielem człowieka, jego obrońcą i pomocnikiem, ale
może także przysporzyć wielu kłopotów (a to połknie złotą
monetę z kolekcji, a to zrobi bałagan w domu, a to przewróci
stół podczas służbowej kolacji itd.). Z jednej więc strony wątek
ten uzmysławia w jaki sposób realizować prawo zwierząt do
opieki i troski, z drugiej uczy odpowiedzialności względem
zwierzęcia i za zwierzę. Ponadto przynosi także próbę oswajania śmierci czworonoga. Jako że życie człowieka biegnie innym rytmem niż życie psa musi nadejść czas rozstania między
Ethanem a Bailey’em.
Bohater odradza się ponownie, tym razem jako owczarek niemiecki płci żeńskiej o imieniu Ellie. W owym wcieleniu
staje się psem policyjnym i pomaga oficerowi Carlosowi w
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Uwaga! Dalsze fragmenty artykułu zawierają spoilery filmu.

rozwiązywaniu rozmaitych zagadek kryminalnych21. I chociaż
wątek ten kładzie spory nacisk na prawo zwierzęcia do szacunku, to jednocześnie zabrakło w nim etycznej refleksji nad
statusem tzw. psów służbowych. Tym bardziej, że jedna z policyjnych akcji kończy się dla Ellie tragicznie.
Kolejną reinkarnacją psiej postaci okazuje się samiec
welsh corgi pembroke, zwany Tino, spędzający słodki (ale początkowo też nieco leniwy) żywot u boku sympatycznej Mayi.
Tino najpierw towarzyszy samotnej bohaterce, później żyje
(osiągając sędziwy wiek) wspólnie z jej mężem, dziećmi i suką
„pana domu”, Roxie, do której sam żywi uczucie. Historia z
Mayą kładzie przede wszystkim nacisk na zapewnienie zwierzęciu właściwych – zgodnych z potrzebami jego gatunku –
warunków. Zwraca uwagę na dobór odpowiedniego pożywienia, konieczność zapewnienia psu ruchu czy konieczność
stawiania mu określonych zadań.
Ostatnim filmowym wcieleniem bohatera jest mieszaniec
bernardyna z owczarkiem australijskim. W tej części psiemu
protagoniście przez dłuższy czas nie wiedzie się najlepiej.
Przygarnięty przez dziewczynę tkwiącą w opresyjnym związku, trafia na łańcuch przy płocie i tak spędzą znaczną część
życia. Im Gofer – bo takie imię otrzymuje tym razem – staje się
starszy, tym mniejszym cieszy się zainteresowaniem ze strony
swojej „opiekunki”. W końcu zaś zostaje porzucony z dala od
domu. Omawiany wątek obrazuje naruszenie animal rights na
Z epizodem tym wiąże się pewna afera. Otóż kilka dni przed
światową premierą filmu wyciekło nagranie ukazujące rzekome
znęcanie się trenera nad grającym Ellie owczarkiem Herkulesem. W
trakcie śledztwa przeprowadzonego przez American Human Association ustalono jednak, że zwierzę nie było źle traktowane, a samo
nagranie zostało odpowiednio zmontowane. Por. K. Nocoć, Obciążające nagranie z planu Był sobie pies zostało zmanipulowane,
https://fdb.pl/wiadomosci/29375-obciazajace-nagranie-z-planubyl-sobie-pies-zostalo-zmanipulowane [data dostępu: 21.05.2017].
21
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wielu płaszczyznach: brak szacunku i opieki, brak odpowiednich warunków rozwoju, złe traktowanie i w końcu porzucenie, które jak mówi artykuł 6, pkt. 2 Powszechnej Deklaracji
Praw Zwierząt jest „okrutną i hańbiącą praktyką”22. Owa komasacja stanowi jednak w filmie punkt wyjścia do szczęśliwego finału. Porzucony bohater (który pamięta swoje poprzednie
wcielenia!) trafia na farmę należącą do starzejącego się Ethana
i historia zatacza koło.
Ukazanie różnorodności psich żywotów dzięki zastosowaniu motywu reinkarnacji nie mogłoby jednak pełnić należycie swojej roli, gdyby nie było sprzężone z drugim fabularnym zabiegiem – z psią narracją. W Był sobie pies mamy do
czynienia – podobnie jak w Sekretnym życiu – z próbą oddania
zwierzęcego punktu widzenia. Próba ta pełni przynajmniej
dwie ważne funkcje. Po pierwsze pozwala wyartykułować
psie uczucia, pragnienia, tęsknoty. Po drugie pokazuje (mimo
podobieństw na płaszczyźnie emocji) „inność” zwierzęcia.
Przykładowo Bailey obserwujący Ethana całującego się z
dziewczyną, zastanawia się czy bohaterowie „wyszarpują sobie jedzenie”, wygrzebanie martwego kota z ziemi uważa za
odnalezienie zaginionego współlokatora, a najprzyjemniejszym zapachem jest dla niego zapach kozy. Oczywiście psie
komentarze do otaczającej rzeczywistości, stanowią w filmie
(zwłaszcza gdy są zestawione z ludzkimi narracjami) jedno z
podstawowych źródeł komizmu, ale jednocześnie pozwalają
podkreślić odrębność zwierzęcia. Zaakcentować fakt, iż jest
ono istotą inaczej rozumującą, posiadającą odrębną perspektywę, nigdy nie pokrywającą się do końca z perspektywą
człowieka. Owa odrębność w dosłownym tego słowa znaczeniu została też podkreślona przez wykorzystywanie w filmie
techniki point of view shot.
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Powszechna Deklaracja Praw Zwierząt, dz. cyt.

Nie znaczy to jednak, że Był sobie pies jest całkowicie
wolny od upodrzędniających zwierzęta schematów. Przy
wszystkich sygnalizowanych walorach filmu, pojawia się w
nim też niepokojąca myśl – będąca na dodatek myślą przewodnią – że psim przeznaczeniem, psim losem (owym tytułowym dog’s purpose) jest towarzyszenie człowiekowi, trwanie
przy „swoim panu” niezależnie od innych kwestii23. Główny
bohater przygarnięty przez Ethana, jego właśnie postrzega
jako swój cel; będąc pod opieką policjanta Carlosa, sensu istnienia upatruje w „szukaniu” i „znajdowaniu”; żyjąc z Mayą,
widzi swoje przeznaczenie w uszczęśliwianiu jej itd. Nawet
gdy w ostatnim filmowym wcieleniu protagonista trafia na
łańcuch pod gołym niebem nie ma w nim krzty buntu, niezgody na sytuację, a jedynie – podobnie zresztą jak w inicjalnym fragmencie – pokorna skarga. Sceny pokazujące gotowość czworonoga do podporządkowania się woli człowieka w
każdych niemal warunkach mimowolnie zdradzają – imputowany w dodatku psu – pogląd o homo sapiens jako koronie
istnienia. Taka wymowa dzieła, wyraźnie podporządkowująca
zwierzę człowiekowi sprawia, że obraz nie tylko nie wykorzystuje krytycznego potencjału, który w nim tkwi, ale też niektóre jego elementy zdają się przeczyć innym jego elementom.
Głos sprawiedliwości międzygatunkowej zderza się z głosem
legitymującym ludzką hegemonię i na odwrót. Można więc
zaryzykować tezę, że Był sobie pies rozpoławia się, rozdwaja
między wieloma celnymi spostrzeżeniami i postulatami a antropocentrycznym przesłaniem.
23 Problem ten częściowo zasygnalizował już w swojej recenzji
Piotr Guszkowski – por. tegoż „Był sobie pies”. Marcin Dorociński w
roli kilku psów, portal „Co jest grane?” z dnia 16.02.2017,
http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/1,13,21379891,148674,-Bylsobie-pies---Marcin-Dorocinski-w-roli-kilku-p.html [data dostępu:
21.05.2017].
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Zakończenie
Jak starałem się pokazać w niniejszym artykule zarówno
Sekretne życie zwierzaków domowych jak i Był sobie pies poruszają
wiele problemów z zakresu relacji animalno – ludzkich i upominają się o podstawowe prawa zwierząt m.in. prawo do życia, prawo do szacunku, prawo do opieki, prawo do wolności
od cierpienia, prawo do wzrastania zgodnie z rytmem danego
gatunku. Ponadto unaoczniają, iż prawa te nie kłócą się w
żadnym wypadku z prawami człowieka, a ich przestrzeganie
służy tak zwierzętom ludzkim, jak i zwierzętom nie-ludzkim.
Jednocześnie jeden i drugi obraz nie wolny jest od pewnych mankamentów. Zdają się one jednak wynikać – przynajmniej do pewnego stopnia – z określonych standardów,
które muszą spełniać konkretne gatunki filmowe. I chociaż, jak
już wspomniałem, w przypadku Sekretnego życia rozstrzygnięcie wątku Tuptusia pozostawia spory niedosyt (bohater przytulony przez dziewczynkę zamienia się w potulnego króliczka), to trudno w ramach przyjętej przez twórców konwencji
zaproponować alternatywne rozwiązanie. Nie wchodzą tu w
grę ani sceny zemsty zwierząt na ludziach, ani też przykładowo – pozostawiająca otwartą kwestię rewolucji – ucieczka
zbuntowanego bohatera do kanałów, bo animacja bez ograniczeń wiekowych wymaga aby wszystkie wątki kończyły się
dobrze i aby zostały domknięte. W ramach konwencji można
jednak pewne kwestie zasygnalizować (krzywda zwierząt,
która rodzi ich bunt) i to Sekretne życie z powodzeniem czyni.
Trochę gorzej wypada tu natomiast Był sobie pies, którego antropocentrycznej wymowy nie da się usprawiedliwić wyłącznie konwencyjnością dzieła.
Oczywiście, zarzuty można by w obydwu przypadkach
mnożyć. Tak Sekretne życie, jak i Był sobie pies dotyczą przecież
„zwierząt towarzyszących”, a ani w jednym ani w drugim
utworze nie ma choćby cienia refleksji nad tym, że – jak twier-
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dzi np. Gary L. Francione24 – już samo bycie czyjąś własnością
narusza prawa zwierząt. Nie należy chyba jednak oczekiwać,
przynajmniej na obecnym etapie walki o abolicję, że kino
przeznaczone dla dzieci stanie się tubą najbardziej radykalnych postulatów z kręgu human-animal studies i że tego typu
obrazy oddadzą złożoność problemów poruszanych przez
badaczy25. Podejścia do kwestii praw zwierząt są, jak już zaznaczyłem we wstępie, bardzo różne. Dlatego też to, co z jednej perspektywy może wydawać się emancypujące, z innego
punktu widzenia będzie się jawić jako zawłaszczające.
Dariusz Gzyra charakteryzując tzw. abolicjonizm pragmatyczny podkreśla, że w ramach tego podejścia: „[…]
usprawiedliwione jest akceptowanie działań zaledwie reformujących i regulujących obecne, krzywdzące wykorzystanie
zwierząt, o ile można zasadnie przypuszczać lub o ile wiadomo, że działania takie przybliżą abolicję [rozumianą tu jako
całkowite zaprzestanie eksploatacji naszych pozaludzkich braci – P. W. R]”26. Być może w takim właśnie kontekście należy
rozpatrywać obydwa omawiane filmy, raczej „reformujące i
regulujące” niż rewolucyjne. Filmy, które choć niewolne od
klisz, oswajają młodych widzów z problematyką animal rights i
Por. D. Probucka, O ludzkiej schizofrenii moralnej i prawie zwierząt
do niebycia niczyją własnością. Poglądy Gary’ego L. Francione, [w:] tejże,
Prawa zwierząt, Kraków 2015.
25 Niezbyt zasadne wydaje się więc zestawianie tego typu produkcji z kinem artystycznym, którego istota tkwi w burzeniu rozmaitych konwencji, czy grach z nimi. Takiego zestawienia dokonała
Magdalena Dąbrowska porównując Sekretne życie – oczywiście na
jego niekorzyść – z dozwolonym od lat szesnastu Białym Bogiem
Kornéla Mundruczó. Por. M. Dąbrowska, Podwójna tajemnica. Recenzja filmu „Sekretne życie zwierzaków domowych” Chrisa Renauda i Yarrowa Cheneya, portal „Kultura Liberalna” z dnia 04.10.2016,
http://kulturaliberalna.pl/2016/10/04/dabrowska-sekretne-zyciezwierzakow-domowych-recenzja/ [data dostępu: 21.05.2017].
26 D. Gzyra, dz. cyt., s. 125.
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które – mimo że nie wznieciły natychmiastowej rebelii – przygotowują grunt dla nadchodzącego wyzwolenia zwierząt.
Streszczenie:
W artykule podjęta została próba zbadania – przedstawionej w filmach Sekretne życie zwierzaków domowych i Był sobie
pies – relacji między prawami człowieka a prawami zwierząt.
Wspomniane dzieła (przeznaczone głównie dla najmłodszych
widzów) cechują się wyjściowo dużą lekkością, ale nie brak im
też (zwłaszcza na nieco bardziej zawoalowanych poziomach)
pewnej „drapieżności”. Akcja obydwu utworów prowadzona
jest bowiem w taki sposób, by zahaczać o niektóre dylematy
human-animal studies: problem ochrony „braci mniejszych”
przed przemocą i wyzyskiem, kwestie podobieństw i różnic
między ludźmi a zwierzętami. I chociaż w obydwu obrazach
dostrzegalne są również pewne zwierzęce stereotypy, to rzeczone filmy i tak zdają się odgrywać – zwłaszcza na obecnym
etapie walki o abolicję – pozytywną rolę w oswajaniu młodych
odbiorców z tematyką animal rights.
Słowa klucze: prawa zwierząt, human-animal studies,
film, Sekretne życie zwierzaków domowych, Był sobie pies
Summary:
This article attempts to examine the relationship between human and animal rights as presented in the films: The
Secret Life of Pets and A Dog’s Purpose. These two pieces
(mainly addressed to the youngest audience), though characterised by initial lightness, do not lack (especially on the
slightly more disguised levels) certain predatory qualities. The
plot of both of the films leads in a direction which indicates
some of the dilemmas of human-animal studies: the issue of
protection of “our lesser brethren” from violence and exploitation, the question of similarities and differences between people and animals. And although both of these pictures unfold
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some animal stereotypes, these films seem to play a positive
role anyway – especially at the current stage of the struggle for
abolition – in familiarising the young viewers with the subject
of animal rights.
Keywords: animal rights, human-animal studies, film,
The Secret Life of Pets, A Dog’s Purpose
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Marzena Ochał-Pondo

Własność i jej ochrona jako prawa człowieka
1. Wstęp
Na wartość prawa własności składa się wiele jego aspektów. Zarówno przejaw społeczny jak i wymiar jednostkowy
własności mają znaczący wpływ na jej postrzeganie. Istnieje
wiele poglądów na rolę, rodzaj, społeczną siłę i misję własności, a problematyka prawa własności od wieków budziła olbrzymie kontrowersje. Niektórzy uznawali ją za najważniejszą
instytucję w systemie prawa, inne za potrzebną, ale były też
takie zapatrywania, które pomijały ją lub wręcz czyniły zarzewiem wszelkich konfliktów w społeczeństwie.
Już Platon zwrócił uwagę na istnienie przynależności
rzeczy do osoby. Twierdził, że najlepszym państwem będzie
takie, gdzie wszystko jest wspólne a własność prywatna zostanie całkowicie wymazana. Począwszy od Hobbes’a, przez
innych filozofów oświeceniowych – Rousseau, Locke’a, Monteskiusza, aż do Marksa wszyscy twierdzili, że własność to
powód, dla którego ludzie toczą ze sobą boje. Natomiast Arystoteles w swoim dziele „Polityka” pisząc o codziennym życiu
ludzi krytykuje całkowitą wspólność dóbr. „Do pewnego
stopnia mianowicie powinna własność być wspólna, zasadniczo jednak musi pozostać prywatną. Bo jeśli każdy troszczy się
o swoje, nie będą sobie robić wzajemnie zarzutów i więcej też
wytworzą, gdy każdy dla własnej korzyści pracuje, (…)”1.
Każdy człowiek w sposób intuicyjny od urodzenia odczuwa czym jest własność. Można uznać, że takie poczucie jest
naturalnym, wrodzonymi nieodzownym aspektem społecznego życia człowieka, gdyż pierwszą „rzeczą”, którą otrzymuje
Arystoteles, Polityka, [w:] A. Kość (red), Filozofia prawa. Wybór
tekstów źródłowych, Lublin 2007, s.70-71.
1
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„na własność” jest jego ciało. W dalszej kolejności - według
Hegla: „Osoba ma prawo wkładać swoją wolę w każdą rzecz,
która przez to staje się moją rzeczą (…); jest to przysługujące
człowiekowi absolutne prawo przywłaszczania, jakie ma w stosunku do wszystkich rzeczy”2. Istotowe dla pojęcia własności
jest wzięcie w posiadanie oraz wola i wewnętrzne wyobrażenie człowieka, że coś ma być „moje”.
Własność posiadała i posiada nadal tak ogromne znaczenie, że pośród sporów o nią powstawały i upadały ustroje
polityczne. Sposób jej regulacji wciąż ewoluował. Nadal jednak stanowi ona stymulant rozwoju stosunków społecznych,
gospodarczych oraz politycznych, czego nie można przecenić.
W rozwoju historycznym ludzkości wyraźnie widać, iż nie
odniosły sukcesu politycznego, ekonomicznego ustroje, w
których zakazywano lub pomijano własność prywatną3.
Publikacja stawia sobie za główny celu widocznienie
wieloaspektowości prawa własności jako przedmiotu ochrony,
wskazanie na jego fundamentalne znaczenie dla jednostki jako
podmiotu prawa człowieka oraz zaprezentowanie środków
ochrony przysługujących właścicielowi na gruncie różnych
gałęzi prawa. Analizując wspomniane kwestie wnioskować
można, iż pozycja prawna właściciela jest chroniona w wieloraki sposób, co przekłada się na szeroki zakres rozumienia
własności i pozwala jednostce na realizację innych, przysługujących jej niezbywalnych praw człowieka.
Metodologia prac nad publikacją obejmowała formalnodogmatyczną analizę przepisów prawa, syntezę poglądów
przedstawianych zarówno w doktrynie jak i literaturze cywilistycznej, konstytucjonalistycznej, prawnomiędzynarodowej.
G. W. F. Hegel, Zasady filozofii prawa, [w:] Idem, s. 199.
Sz. Chrupczalski, Ekonomiczna analiza prawa własności w ujęciu
szkoły austriackiej, Kraków 2008,
http://mises.pl/blog/2009/09/07/szymon-chrupczalskiekonomiczna-analiza-prawa/, data dostępu 23.05.2017 r. s. 93.
2
3
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Posłużono się także literaturą ekonomiczną jak również doktryną społeczną Kościoła Katolickiego4.
2. Pojęcie prawa własności
Termin „własność” etymologicznie wywodzi się od łacińskiego słowa proprius, oznaczającego właściwy, odrębny, osobisty, własny5. Properitas jest określeniem własności wskazującym na element należenia do podmiotu6. U schyłku okresu
republikańskiego Rzymu zaczęto identyfikować je z dominium,
rozumianym jako – odrębne od faktycznego posiadania i praw
na rzeczy cudzej – władztwo prawne osób nad rzeczami ruchomymi i nieruchomymi7.
Ukształtowanie jednej, kompleksowej i aktualnej definicji własności jest niemożliwe ze względu na to jak wiele różnorakich aspektów w sobie zawiera. Może być ujmowana w
sensie filozoficznym, psychologicznym, socjologicznym, kulturowym, politycznym, religijnym, ale przede wszystkim jako
kategoria ekonomiczna i prawna. Każda z tych dziedzin podchodzi do własności w nieco inny sposób, starając się zwrócić
uwagę na przymioty własności najlepiej przystające do charakteru danej nauki.
W rozumieniu filozoficznym własność jest najpełniejszą
władzą, użytkowania i dysponowania nad szeroko pojętymi
rzeczami. Czyli zarówno przedmiotami materialnymi jak i

Niektóre fragmenty opracowania pochodzą z niepublikowanej
pracy magisterskiej M. Ochał-Pondo pt. „Petytoryjna ochrona własności”, obronionej w roku 2011 na WPiA Uniwersytetu Rzeszowskiego.
5 K. M. Klein, Podręczny słownik łacińsko-polski dla prawników, Warszawa 1956, s.160.
6 W. Litewski, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 2003, s.217.
7 E. Kozerska, Wstęp, [w:] E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański
(red), Problemy własności w ujęciu historyczno-prawnym, Opole 2008, s. 7.
4
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wytworami intelektu. Według socjologii własność to centralny
atrybut społeczeństw kapitalistycznych8.
Natomiast w rozważaniach hierarchów Kościoła jest ona
prawem człowieka do indywidualnego posiadania i wyrazem
jego wolności9. Kościół katolicki uznaje własność, a w szczególności własność prywatną za najwłaściwszą formę władania
rzeczami i częściami przyrody. Wskazuje jednak na jej ograniczenia i społeczny charakter. Począwszy od Starego Testamentu celem chrześcijańskiego rozumienia własności było jej pogodzenie „na pożytek wszystkim ludziom” jako bożego porządku, który pierwszeństwa udziela jednak własności prywatnej. Jej słuszne użytkowanie stanowi moralne spełnienie
bożych nakazów co do wszelakich dóbr stworzonych przez
Boga. Wszelkie dokumenty, które wskazywały, iż własność
prywatna była potępiana przez Chrystusa oraz apostołów
zostały uznane za źródła heretyckie w bulli papieża Jana
XXII10. Długi czas minął jednak nim Kościół katolicki sformułował pozytywne uzasadnienie dla systemu własności prywatnej – Encyklika Rerum nova rum Leona XIII z 1891 r. Fundamentalne znaczenie dla rozumienia własności w sensie religijnym miało związanie jej z prawem naturalnym właśnie we
wspomnianym dokumencie. W nim wskazano uzasadnienie
istnienia własności prywatnej, a także różnych jej form. Wśród
nich można wskazać zarówno dobra materialne jak też niema-

Szerzej: M. Zalesko, Wybrane aspekty teorii praw własności, [w:] B.
Polaszkiewicz, J. Boehlke (red), Własność i kontrola w teorii i praktyce,
Część I, Toruń 2007, s. 67.
9 Papież Leon XIII, Encyklika “Rerum novarum” w kwestii socjalnej,
O położeniu robotników.
10 Papież Jan XXII, Bulla Cum internonnulos , 1323 r. Papież napisał: „stwierdzenie, że Chrystus i jego apostołowie nie mieli żadnej
własności stanowi wypaczenie Pisma Świętego”. „Ważniejsze od jest
posłuszeństwo hierarchii kościelnej”
8
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terialne – umiejętności, intelekt, wiedzę – pisał o nich jako o
przedmiocie własności również Jan Paweł II11.
W problematyce własności podejmowanej przez etykę
katolicką mieszczą się również kwestie sposobu korzystania z
własności podlegającego moralnej ocenie. Wolność jednostki
w odniesieniu do własności rozpatrywać można zatem zarówno w wymiarze „mieć” i być” – czyli zaspokajania swoich
potrzeb i osiągnięcia odpowiedniego poziomu życia duchowego, społecznego, materialnego, ale także jako wolność rozporządzania rzeczą.
Dostrzega się w społecznej nauce Kościoła katolickiego
także teoretyczne uprawnienie do posiadania własności – tzw.
„prawo do własności”. Jest to w rozumieniu nauczania Leona
XIII prawo podmiotowe, przysługujące wszystkim ludziom
niezależnie czy posiedli własność rzeczy czy też nie. Natomiast samo prawo własności w tym kontekście jest ochroną
tych, którzy są właścicielami12. Tutaj wyraźnie zauważyć
można podobieństwo do prawnego rozumienia własności o
czym w dalszej części artykułu.
W wymiarze ekonomicznym własność nie oznacza wyłącznie posiadania, użytkowania czy rozporządzania daną
rzeczą. Jest to każda forma władania częściami przyrody, mającymi wartość majątkową13. Może również odnosić się do
relacji międzyludzkich wynikających z korzystania z rezultatów działalności gospodarczej i dysponowania czynnikami
produkcji14. Własność jest zbiorem „efektywnie wykorzystyZ. Władek, Własność prywatna w doktrynie społecznej Kościoła Katolickiego XX wieku, Diffin, Warszawa 2011, s. 42-43 oraz literatura
tam powołana.
12 Idem, s. 41.
13 T. A. Filipiak, Zarys prawa cywilnego, Lublin 2010, s. 186.
14 U. Zagóra- Jonszta, Własność w ujęciu wybranych kierunków myśli
ekonomicznej, [w:] B. Polaszkiewicz, J. Boehlke (red), Własność i kontrola …, op. cit., s. 39-40.
11
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wanych uprawnień, inaczej praw własności, jakim dany podmiot własności (właściciel) dysponuje w odniesieniu do określonego przedmiotu (obiektu) własności”15. Własność jest zatem wiązką uprawnień przysługujących właścicielowi w stosunku do przedmiotu własności. Przedmiotem własności zaś,
może być dobro materialne i niematerialne16.
Ekonomiczny charakter własności jest doskonale przedstawiony w teorii praw własności. Ujmuje się tutaj własność
jako relacje między zachowaniami ludzi wynikającymi z użytkowania rzadkich dóbr i usług. Prawa własności są definiowane jako, określone prawem i dopuszczalne społecznie prywatne i kolektywne możliwości korzystania z zasobów oraz
takich dóbr. W tym rozumieniu własność to stosunek faktyczny między ludźmi. Dlatego właścicielem w ekonomicznym
sensie pojęcia jest konkretny człowiek, który czerpie korzyści z
danych rzeczy oraz decyduje o sposobie jej użycia bez względu na to, w jakiej formie prawnej z niej korzysta17. W ogólności prawo własności, dla ekonomistów, jest zbiorem uprawnień jakimi dysponuje dany podmiot w stosunku do pewnego
dobra. Decydująca jest tutaj kwestia efektywności wykorzystania tych uprawnień18.
Podstawowym twierdzeniem teorii praw własności jest, że:
różnym formom – a także systemom – praw własności, można
przypisać zróżnicowane cechy wpływające na poziom ekono-

R. Milewski (red), Elementarne zagadnienia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 20 -21.
16 M. Iwanek, J. Wilkin, Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii,
UW WNE, Warszawa 1998, s. 99.
17 K. Nizioł, Własność w polskim systemie prawnym, [w.] B. Polaszkiewicz, J. Boehlke (red), Własność i kontrola …, op. cit., s. 94-96.
18 S. Marciniak (red), Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy,
Warszawa 2001, s. 26.
15
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micznej efektywności działalności gospodarczej19. Za najbardziej
wydajną gospodarkę wolnego rynku uznaje się taką, której podstawą jest pełna i wyłączna własność prywatna.
Mimo, iż ekonomiści stosunkowo późno zajęli się problematyką własności, docenili wagę tej instytucji. Dostrzeżono, że to ona określa charakter systemu gospodarczego i decyduje o ustroju politycznym, zatem jest jednym z zasadniczych pojęć ekonomii20.
3. Własność jako podstawowa kategoria prawna
Prawo własności to fundament, na którym opiera się system prawa prywatnego. Zakres pojmowania jej w sensie prawnym jest znacznie węższy niż podejście ekonomiczne. Dla prawników własność jest tylko jedną, podstawową formą władania
częściami przyrody. Jest bezpośrednią, najszerszą i pierwotną
formą korzystania z rzeczy, z niej natomiast, wywodzą się inne.
Ponadto jest to forma najpełniejsza ponieważ to właściciel jest
osobą uprawnioną do korzystania z największej liczby uprawnień względem rzeczy. Powoduje to, że własność zajmuje szczególne miejsce w systemie instytucji prawnych21.
Trzeba odróżnić własność od posiadania, które jest jedynie
faktycznym władztwem nad rzeczą bez możliwości rozporządzania nią oraz korzystania i pobierania z niej pożytków. Jest
ono jednak „faktycznym warunkiem wykorzystania przez właściciela wartości użytkowej i wartości wymiennej rzeczy”22.

19 J. Boehlke, Własność w świetle ekonomicznej analizy Prawa, [w:] B.
Polaszkiewicz, J. Boehlke (red), Własność i kontrola …, op. cit., s. 69.
20 U. Zagóra-Jonszta, Własność w ujęciu…, op.cit., s. 59.
21 J. Ignatowicz, Prawo rzeczowe, Warszawa 2000, s. 41-43.
22 T. Dybowski, Ochrona własności w polskim prawie cywilnym: (rei vindicatio - actionegatoria),Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1969, s. 79.
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Polski system prawno-własnościowy wyznaczany jest
przez przepisy Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej23 oraz
przez Kodeks cywilny -tutaj właśnie zostało zdefiniowane
mienie jako własność i inne prawa majątkowe24.
W literaturze wyodrębnia się trzy stopnie definiowania
własności. Pierwszy z nich to prawo własności jako koncepcja
określająca w prawniczy sposób prywatne zawłaszczenie dóbr.
Kolejne znaczenie tego pojęcia to ogół indywidualnych form
użytkowania i dysponowania dobrami, bądź też ogół praw majątkowych. Występuje też ograniczenie prawa własności do przyjętego w danym prawodawstwie pojęcia rzeczy25.
Własność w znaczeniu prawnym określa się poprzez zespół jej cech, gdyż sformułowanie jakiejkolwiek pełnej definicji
jest zbyt trudne. Po pierwsze, są to te właściwości związane z
przedmiotem własności i zakresem sfery uprawnień do tego
przedmiotu przysługujących właścicielowi. Po drugie to moc
prawa własności – przesądza ona o intensywności środków
ochrony jakie są w odniesieniu do niej stosowane26.
W cywilistycznym kontekście własność jest najsilniejszym prawem do rzeczy o charakterze bezwzględnym. Znajduje on wyraz w intensywności ochrony, innymi słowy w
możliwości wyłączenia rzeczy (w określonych przez ustawę
granicach) spod wszelkiej ingerencji innych osób27. Treść prawa własności nie jest sumą uprawnień, które by można okreKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.
U. 1997 nr 78, poz. 483 ze zm.).
24 Art. 44 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.
U. 2017 nr 0, poz. 459).
25 W. Pańko, O prawie własności i jego współczesnych funkcjach, Katowice 1984, s. 56.
26 T. Dybowski, Ochrona własności …, op. cit., s. 34.
27 S. Wójcik, [w:] J. Ignatowicz (red), System prawa cywilnego, Prawo własności i inne prawa rzeczowe, Wydawnictwo PAN, Wrocław
1977, s. 46.
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ślić wyczerpująco, lecz możliwie pełną formą apopriacji
przedmiotów materialnych w danych, istniejących obecnie
stosunkach społecznych. Nie występuje nawiązanie do tradycyjnej rzymskiej triady uprawnień właścicielskich (iuspossidendi, iusutendi et fruendi, iusabutendi). Można natomiast wyodrębnić następujące cechy własności:28
• jest prawem, którego przedmiotem mogą być tylko
rzeczy w rozumieniu obowiązującego prawa;
• jest prawem bezwzględnym – skutecznym wobec
wszystkich, „negatywna strona prawa własności”;
• obejmuje uprawnienie do korzystania z rzeczy oraz
uprawnienie do rozporządzania rzeczą – „pozytywna strona
prawa własności”;
• nie jest prawem nieograniczonym.
Istnieją pewne związki między ekonomicznym i prawnym rozumieniem własności jednak odnaleźć można więcej
różnic. Pojęcia własności i właściciela są znacznie szerzej ujmowane w naukach ekonomicznych niż prawnych. Węziej też
unormowano przedmiot własności w polskim Kodeksie cywilnym29. Dla ekonomistów poza rzeczą są nim także praca
czy czynniki produkcji. Mimo, iż istnieje w prawie tzw. własność intelektualna, nie można mówić o bliskości zakresów
przedmiotowych własności ekonomicznej i prawa własności
sensu stricte.
W powszechnym przekonaniu własność warunkuje wolność jednostki ludzkiej i autonomię człowieka jako podmiotu
prawa. Jest więc jedną z kategorii podstawowych życia społecznego, przyrodzonym prawem każdego człowieka. Właśnie te
cechy prawa własności uzasadniają jej szczególną pozycję i
ochronę, w różnych okresach historycznych i obecnie.

28
29

Art. 140 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, op. cit.
K. Nizioł, Własność w polskim …, op. cit., s. 97-99.
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4. Własność jako przedmiot ochrony i prawo człowieka
Ochrona własności również jest pojęciem o wielu płaszczyznach. W najrozleglejszej postaci rozumie się ją jako ogół
społecznych środków przeciwdziałających naruszeniu procesu
zawłaszczania i zakłócaniu normalnego rozwoju tego procesu,
a w szczególności tych jego form, które w danym systemie
społeczno-ekonomicznym uznawane są za najważniejsze. Wyróżniono dwa ich rodzaje. Środki polegające na podejmowaniu działań faktycznych oraz należące do systemu prawnego
danego państwa. Każda norma prawna, bez względu do jakiej
gałęzi prawa należy, służy ochronie własności. Jedyny warunek to ochrona dóbr, które są przedmiotem procesu apriopriacji30. Można z tego wysunąć wniosek, że w tak szerokim ujęciu
ochrona własności jest tożsama z pojęciem każdej regulacji
prawnej.
Już od najwcześniejszych czasów własność stanowiła
przedmiot ochrony, wynikało to z jej olbrzymiego znaczenia
dla uprawnionego. Mimo podlegania wielu ograniczeniom,
jest wciąż materią o szczególnej pozycji i rozciągłości. Własność jako prawo podmiotowe, korzysta z ochrony prawnej.
Jednak z uwagi na jej charakter, funkcje społecznogospodarcze i znaczenie dla całego porządku prawnego –
ochrona własności obejmuje liczne i różnorakie środki prawne.
Są to środki pochodzące z wielu dziedzin prawa. Niektóre z
nich służą wyłącznie, albo głównie, ochronie własności, inne
mają szerszy zasięg ale wciąż obejmują nim własność31.
Prawu własności przypisuje się charakter instytucji
prawnej, istniejącej niezależnie od prawa stanowionego. W
związku z tym, jego ochrona, to przede wszystkim ochrona
najbardziej podstawowych praw człowieka. Dotyczy to zasa-

T. Dybowski, Ochrona własności …, op. cit., s. 102.
S. Grzybowski, J. Skąpski, S. Wójcik, Zarys prawa cywilnego,
Warszawa 1988, s.350.
30
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dy wolności jednostki oraz m.in. zasady równości wobec prawa czy zasady swobody działalności gospodarczej32.
Miejsce prawa własności znajduje się w grupie pierwszej
generacji praw człowieka. Samo pojęcie praw człowieka jest
wieloznaczne. W sensie jurystycznym są to klasyczne zasady
prawne, mające na celu obronę jednostki, przed niesprawiedliwym działaniem państwa, które ma obowiązek przestrzegania ich. Można też definiować je na płaszczyźnie filozoficznej jako prawa, które służą jednostce według jakiejś koncepcji
filozoficznej, odnoszącej się do jej pozycji w państwie. Ich charakter jest co do zasady wertykalny – stosunek państwojednostka ludzka, choć obecnie coraz częściej ujmuje się je także w sensie horyzontalnym – stosunek jednostka-jednostka lub
inny podmiot spoza systemu aparatu państwa33.
Uznaje się, iż prawa człowieka wywodzą się z niezbywalnej i nienaruszalnej godności osoby ludzkiej, którą definiuje się według zasad etyki jako cechę osobową niestopniowalną
i przyrodzoną każdemu człowiekowi. Utożsamia się ją z pojęciem człowieczeństwa i uznaje za wartość bezwzględną, której
nie można utracić ani odebrać34.
Prawa człowieka można podzielić na prawa i wolności.
Prawami są gwarancje państwa podjęcia określonych działań
(prawa pozytywne), natomiast wolności stanowią nienaruszalne obszary ludzkiej działalności, tzw. prawa negatywne35.
W kontekście prawa międzynarodowego mówić można o
„prawie do własności” – szerszym treściowo niż cywilistyczne
prawo własności. W pełniejszy sposób określenie to oddaje

K. Nizioł, Własność w polskim …, op. cit., s.92.
J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J.A. Rybczyńska, Prawa człowieka. Zarys wykładu., Lex Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 11.
34 Idem, s. 12.
35 Idem, s. 11, Sz. Chrupczalski, Ekonomiczna analiza …, op. cit., s. 90.
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specyfikę ochrony własności jako prawa człowieka36. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka wyraża prawo każdej
jednostki do posiadania własności (zarówno prywatnej jak i
wspólnej, kolektywnej) oraz zakazuje samowolnego pozbawiania kogokolwiek tego prawa37.
Zgodnie postanowieniemart.1 Protokołu nr 1.38 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności39, każda osoba fizyczna i prawna ma prawo do poszanowania swego mienia. Nie można być pozbawionym własności
chyba, że w interesie publicznym i na warunkach przewidzianych przez ustawę oraz zgodnie z ogólnymi zasadami prawa
międzynarodowego. Jednakowoż, państwo wciąż zachowuje
możliwość regulowania sposobu korzystania z własności,
zgodnie z interesem powszechnym lub w celu zabezpieczenia
uiszczania podatków bądź innych należności i kar pieniężnych40. Skargi zawierające zarzut naruszenia prawa własności
można wnosić Przed Europejski Trybunał Praw Człowieka
czego podstawą i gwarancją jest art. 6 Konwencji o Ochronie
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności formułujący zasady uczciwego procesu.

I. Nakielska, Prawo do własności w świetle Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
2002, s. 25-29.
37
Art.
17
Powszechnej
Deklaracji
Praw
Człowieka,
http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1948.html, dostęp 23.05.2017.
38 Protokół nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzony w Paryżu 20 marca 1952 r. (Dz. U. z 1995
r. nr 36, poz. 175 ze zm.).
39 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie 4 listopada 1950 r., (Dz. U. z 1993 r. nr 61, poz.
284 ze zm.).
40 I. Nakielska, Prawo do własności…, op. cit., s. 13-16.
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Podobny wydźwięk mają również zapisy Amerykańskiej
Konwencji Praw Człowieka41 oraz Afrykańskiej Karty Praw
Człowieka i Praw Ludów42.
W ramach rozważań na temat własności wydaje się koniecznym poruszenie kwestii jej stosunku do innych praw
człowieka. Z jednej strony własność jako prawo osobiste
pierwszej generacji zostało włączone do kategorii praw tak
ważnych jak prawo do życia, wolności osobistej, wolności od
tortur, ale nie można uznać tutaj jej równorzędności z wymienionymi. Własność nie powinna być dobrem ważniejszym niż
życie, zdrowie, wolność. Z drugiej jednak strony bez własności w obecnym świecie każde z tych praw jest upośledzone.
„Podstawowe prawo do życia czy godnego życia opisuje materialne istnienie człowieka, zatem (…) samoposiadanie, zajmowanie przestrzeni, używanie wytworów własnej pracy i
przedmiotów wymiany, które są absolutnie konieczne do
przetrwania”43.
5. System środków ochrony własności w polskim porządku prawnym
W krajowym porządku prawnym nadrzędną rolę w zakresie ochrony uprawnień właściciela spełniają normy konstytucyjne. W literaturze podkreśla się, iż ustrojodawca chciał w
sposób szczególny zademonstrować swój stosunek do własności oraz podnieść jej znaczenie44. Jest ona ujmowana w różnoraki sposób na gruncie zapisów konstytucyjnych. W zakresie
Art.
21 Amerykańskiej
Konwencji
Praw
Człowieka,
http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/inne/1969a-c1.html,
dostęp
23.05.2017.
42 Art. 14 Afrykańskiej Karta Praw Człowieka i Praw Ludów,
http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/inne/1981.html, dostęp 23.05.2017.
43 Sz. Chrupczalski, Ekonomiczna analiza …, op. cit., s. 95.
44 P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z
dnia 2 kwietnia 1997r., Warszawa 2000, s.87.
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dotyczącym własności Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. zastąpiła art. 7 przepisów konstytucyjnych45 i w sposób bardziej
szczegółowy uregulowała zagadnienie własności i praw pokrewnych.
Ustawa zasadnicza w wielu miejscach odnosi się do własności, nie ma tutaj jednak żadnej definicji tego pojęcia. Nie
utożsamia się go również z mieniem rozumianym jako całokształt praw majątkowych46. Z treści przepisów Konstytucji
RP wnioskuje się w literaturze, że postanowienia te nie są
używane w rozumieniu Kodeksu Cywilnego47. Ustrojodawca
posługuje się pojęciem „własność” w ujęciu szerokim, wykraczając poza rozumienie cywilnoprawne, jako, iż ustawa zasadnicza w założeniu jest bardziej ogólna niż ustawy zwykłe.
Charakterystyczne dla obowiązującej Konstytucji RP jest
ujęcie własności w kryteriach obiektywnych (uniwersalnych)
oraz subiektywnych (indywidualnych), z których każde gwarantuje ochronę prawa własności w zupełnie innych kategoriach48. Przyjęta metoda regulacji własności jest oceniana w
literaturze przedmiotu pozytywnie, jako jedyna metoda pełnej
konstytucjonalizacji gwarancji ochrony tego prawa49.

Art. 7 Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej uchwalonej
przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r. (Dz. U. z 1952, nr
33, poz. 232 ze zm.), utrzymany w mocy przez art. 77 Ustawy Konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U.
1992, nr 84, poz. 426).
46 P. Sarnecki, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2002, s. 111-112.
47 S. Jarosz-Żukowska, Prawo do własności – własność jako prawo
podmiotowe, [w:] B. Banaszak, A. Preisner (red),Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002, s. 253–255.
48 S. Jarosz- Żukowska, Konstytucyjna zasada ochrony własności,
Kraków 2003, s. 303.
49 M. Grzybowski, Konstytucyjna zasada ochrony własności jako zasada działania państwa. Ujęcie polskie na tle porównawczym, [w:] K. Skot45
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Po pierwsze w Konstytucji RP o własności mówi się jako
o zasadzie ustrojowej. Zatem jej ochrona jest jednym z podstawowych zadań państwa, niezależnie od tego, że jednostce
przyznano indywidualne uprawnienia w tym zakresie.
„Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia”50 – w tym względzie gwarancją ochrony własności są
ogólne środki polityczne takie jak: wybory, referendum, ustawodawstwo państwa51.
Po drugie, własność to konieczny element społecznej gospodarki rynkowej52. Własność prywatna to główny z jej fundamentów. To właśnie w Konstytucji ustanowiono niezwykle
ważną ustrojową zasadę ochrony własności, prawa dziedziczenia oraz określono warunki dopuszczalności wywłaszczenia53. Zgodnie z orzecznictwem gwarancja ochrony własności
jest obowiązkiem państwa, które spełnia tę powinność w drodze działalności prawodawczej, jak i przez faktyczne czynności swoich organów, mające za przedmiot dobra stanowiące
własność jakiejś osoby. W odniesieniu do działalności prawodawczej Trybunał Konstytucyjny sprecyzował, że stanowić
należy takie przepisy, które ukształtują podstawowe instytucje
prawne konkretyzując treść prawa własności oraz określą
środki ochrony prawa własności54. „Na ustawodawcy zwykłym spoczywa tym samym nie tylko obowiązek pozytywny
ustanowienia przepisów i procedur udzielających ochrony
nicki (red.), Własność – zagadnienia utrojowo-prawne. Porównanie rozwiązań w państwach Europy środkowo-wschodniej, Łódź 2006, s. 59–60.
50 Art. 21 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997
r., op. cit.
51 S. Jarosz- Żukowska, Konstytucyjna zasada …, op. cit., s. 32.
52 Art. 20 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997
r., op. cit.
53 Art. 21 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997
r., op. cit.
54 Wyrok TK z 12 stycznia 1999 r., sygn. P 2/98, pkt 2.1.
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prawnej prawom majątkowym, ale także obowiązek negatywny powstrzymywania się od przyjmowania regulacji, które
owe prawa mogłyby pozbawiać ochrony prawnej lub też
ochronę tę ograniczać”55.
W innych częściach Konstytucji ponownie jest mowa o
własności. Przyznano ją oraz inne prawa majątkowe jednostkom samorządu terytorialnego56. Kolejnym przedstawieniem
własności zawartym w Konstytucji jest, tak mocno postulowane przez doktrynę prawniczą, zagwarantowanie własności
jako prawa podmiotowego - w Rozdziale II: „Wolności, prawa
i obowiązki człowieka i obywatela”. Padają tu takie sformułowania jak: „ Każdy ma prawo do własności…”, „Własność,
inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają
równej dla wszystkich ochronie prawnej”.
Zasada ochrony własności jako prawa podmiotowego
sformułowana została w przepisie art. 64 Konstytucji RP. Co
bardzo ważne, podlega on bezpośredniemu zastosowaniu.
Zatem właściciel może korzystać z wszelkich konstytucyjnych
środków i procedur ochrony jego prawa, w tym również skargi konstytucyjnej57. Jako gwarancja konstytucyjna zasada
ochrony własności ma na celu wskazywać ustawodawcy kierunek działalności normotwórczej wszystkich organów państwowych do tego powołanych58.
Własność nie jest jednak prawem absolutnie nieograniczonym ale względnie pełnym w ramach danego systemu
prawnego59. Oznacza to, że treść własności w systemie danego
prawa jest najszersza w porównaniu do treści innych praw
podmiotowych, jednakowoż doznaje ona pewnych ograniWyrok TK z 13 kwietnia 1999 r., sygn. K 36/98, pkt 2.
Art. 165 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r., op. cit.
57 S. Jarosz-Żukowska, Konstytucyjna zasada …, op. cit., s. 304.
58 T. Dybowski, Ochrona własności …, op. cit., s.103.
59 Idem, s. 56.
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czeń. Właściciel ma prawo wykonywać swoją władztwo, ale w
granicach przewidzianych przez ustawy i zasady współżycia
społecznego. Musi czynić to także zgodnie ze społecznogospodarczym przeznaczeniem tego prawa60. Granice i treść
własności mogą kształtować się więc różnie, w zależności od
jej przedmiotu, podmiotu czy też ustawodawstwa państwowego. Pewnymi ramami, które ograniczają właściciela są prawo sąsiedzkie, możliwość użycia rzeczy bez zgody właściciela
w stanie „wyższej konieczności”. Również Konstytucja wskazuje na możliwość ograniczenia prawa własności, a nawet
wywłaszczenia z niego, przy czym dopuszczalność tego ograniczenia uzależniono od uregulowania ustawowego61. Do tego
typu sytuacji może dojść jedynie w konkretnym przypadku w
sposób odpowiadający społecznym oczekiwaniom. Procedura
ograniczenia własności bądź wywłaszczenia musi być zgodna
z Konstytucją i wykonywana przez przedstawiciela suwerena.
Powyższa regulacja poprzez sformułowanie warunków dopuszczalności ograniczenia prawa własności służy właśnie
jego ochronie.
Kompleksowa Konstytucyjna regulacja prawa własności
to systemowa dyrektywa służąca interpretacji norm zawartych
w aktach niższego rzędu62. Ma ona za zadanie ograniczyć
swobodę działań prawodawcy oraz zapewnić ochronę praw
podmiotowych63.
Realizacja zasad konstytucyjnych występuje w mniejszym lub większym stopniu we wszystkich działach prawa,
ale można łatwo zauważyć, że pewne z nich spełniają szcze-

Art. 140 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, op. cit.
Art. 64 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997
r., op. cit.
62 J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2006, s.
38-39.
63 M. Grzybowski, Konstytucyjna zasada ... op. cit., s. 64–65.
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gólną rolę, tj. prawo administracyjne, karne i niewątpliwie
prawo cywilne.
W ustawodawstwie administracyjnym znajduje swoje
odbicie wiele przejawów codziennego życia powiązanych w
oczywisty sposób z własnością. Poprzez samo ich uregulowanie stosunki własnościowe doznają ochrony. Szczególnie ważnym, administracyjnoprawnym środkiem ochrony własności
jest możliwość pełnoprawnego udziału właściciela w toczącym się postępowaniu administracyjnym, którego efekt mógłby być dla niego niekorzystny64. Kodeks karny65 zawiera Rozdział XXXV zatytułowany „Przestępstwa przeciwko mieniu”.
Znajdują się w nim poszczególne czyny oraz zagrożenie karą
za ich popełnienie. Normy te spełniają znaczącą funkcję karania za naruszenie własności i mienia w ogólności.
Z kolei przepisy postępowania cywilnego zapewniają
możliwość dochodzenia swych praw przed sądem i później
skutecznego zrealizowania ich w drodze egzekucji.
Jednak gałęzią prawa, która najgłębiej i najobszerniej
zajmuje się tą dziedziną jest prawo cywilne. Normy prawa
cywilnego w istocie swej konstrukcji są już środkami ochrony
prawa własności. Samo nadanie określonym społecznym formom zawłaszczenia postaci prawa podmiotowego stanowi
rodzaj środka ochrony66. W węższym pojęciu środkami ochrony są roszczenia wynikające z naruszenia poszczególnych
praw podmiotowych lub mienia jako całości.
Roszczeniem jest możliwość domagania się określonego
zachowania od osób, które w świetle prawa cywilnego są odpowiedzialne za naruszenie praw podmiotowych67. Zagwa64 Art. 28 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego, (tj. Dz. U. 2016, nr 0 poz. 23).
65 Art. 278 i następne Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, (tj. Dz. U. 2016 nr 0, poz. 1137).
66 T. Dybowski, Ochrona własności …, op. cit., s.103.
67 Idem, s.103.
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rantowanie przez prawo właścicielowi ochrony jego uprawnień daje mu możliwość, w razie potrzeby, skorzystania z
sankcji przymusu państwowego właśnie przy dochodzeniu
roszczeń68. Rolą regulacji cywilnoprawnej jest natomiast przypisanie własności jako nieograniczonego prawa rzeczowego
konkretnemu podmiotowi prawa69.
Własność w prawie polskim tradycyjnie już należy do
grupy podmiotowych praw majątkowych związanych z prawami rzeczowymi. Przeciwstawia się je innym prawom majątkowym, których przedmiotem nie są rzeczy, a także prawom obligacyjnym z powodu ich intensywności70. Prawa rzeczowe są bowiem bezwzględnymi prawami podmiotowymi,
wiążą się one z istnieniem obowiązku ciążącego na wszystkich
innych niż uprawniony podmiotach, a nie na kimś konkretnym. Obowiązek ten sprowadza się do nienaruszania prawa
podmiotowego, czyli niepodejmowania żadnych czynności,
które mogą je nadszarpnąć. Zakres ochrony ich jest szerszy niż
praw obligacyjnych, chronionych jedynie między podmiotami
stanowiącymi strony danego stosunku zobowiązaniowego.
Wśród najogólniejszych cech prawa podmiotowego najczęściej wyróżnia się trzy:
• możliwość swobodnego podejmowania działań w zakresie określonym przez porządek prawny, czyli przepisy
prawa;

Z. Gawlik, P. Pełczyński, S. Wójcik, Podstawy prawa cywilnego.
Prawo rzeczowe, Warszawa 2001, s. 79.
69 M. Grzybowski, Konstytucyjna zasada… op. cit., s. 64–65,L. Garlicki, Rozdział I „Rzeczpospolita”, art. 21, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom III, Warszawa 2003, s.
8–9., K. Strzyczkowski, Konstytucyjna zasada społecznej gospodarki rynkowej jako podstawa tworzenia i stosowania prawa, [w:] K. Skotnicki
(red.), Własność – zagadnienia ustrojowo-prawne…, s. 24–25.
70 T. Dybowski, Ochrona własności …, op. cit., s.35.
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• prawo domagania się spełnienia żądań uprawnionego,
gwarantowane i zabezpieczone przez system prawny oraz
aparat przymusu państwowego, w tym zwłaszcza sąd;
• konkretną korzyść płynącą z uprawnienia.
Według doktryny, prawem podmiotowym jest wynikająca ze stosunku prawnego możność postępowania określonego podmiotu w sposób ustalony przez normy prawne. Z tej
możliwości podmiot może, ale nie jest zmuszony korzystać.
Chodzi tutaj o działanie mające na celu ochronę interesów
uprawnionego, a przyznane i zabezpieczone przez normę
prawną71.
Najważniejszymi sposobami ochrony praw podmiotowych są ochrona własna i ochrona sądowa. Stosowane są one
także do ochrony posiadania jako stanu faktycznego – jednak
w węższym zakresie72. Ochrona własna uprawnionego to
możliwość zabezpieczenia przysługującego prawa podmiotowego własnym działaniem, tzw. samopomoc. Realizowana
może być w drodze obrony koniecznej, gdy uprawniony odpiera bezprawny i bezpośredni atak na swoje prawo (zalicza
się też stan wyższej konieczności)73. Druga jej forma jest w
zasadzie zakazana bądź w znacznym stopniu ograniczona.
Samopomoc sensu stricte polega na działaniu osoby, której
prawo zostało naruszone w celu przywrócenia stanu poprzedniego. Zmierza ona do restytucji utraconego władztwa74.
Jednak jej zastosowanie uwarunkowane jest dodatkowymi
przesłankami jak np.: określony krótki czas na jej przeprowa-

71 S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego, Księga
pierwsza, Część ogólna, Warszawa 2004, s. 39.
72 J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, op. cit., s. 321.
73 Idem, s. 324.
74 A. Kunicki [w:] J. Ignatowicz (red), System prawa cywilnego…,
op. cit., s. 873.
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dzenie, niemożność użycia przemocy względem osób, niepowetowana strata75.
Ochrona sądowa ma charakter pełny. W przypadku naruszenia prawa podmiotowego uprawniony może domagać
się przed sądem na podstawie konkretnych przepisów prawa
ochrony swojego władztwa nad rzeczą. Postępowanie prowadzi do wyroku o przyznaniu (bądź odmowie przyznania)
ochrony prawom powoda i może zawierać postanowienia
dotyczące obowiązku określonego zachowania się powoda.
Można dochodzić praw związanych z własnością na
podstawie przepisów o ochronie posiadania poprzez roszczenia posesoryjne. Służą one ochronie posiadania, tak więc warunkiem ich zastosowania jest, aby właściciel w momencie
naruszenia własności rzeczy był również jej posiadaczem. Zaletą tego rozwiązania jest szybki i uproszczony charakter postępowania posesoryjnego. W jego ramach nie ma możliwości
dochodzenia prawa własności co w znaczący sposób skraca
postępowanie.
Również art. 5 k.c. może okazać się pomocą właścicielowi, którego własność naruszana jest przez nadużywanie prawa innej osoby. W konkretnych sytuacjach wchodzą w grę
wspomniane wcześniej dozwolone inne sposoby ochrony
praw podmiotowych. Do środków prawno-obligacyjnych
ochrony własności zaliczane są roszczenia z tytułu: umów
zobowiązaniowych, bezpodstawnego wzbogacenia czy też
czynów niedozwolonych76.
Jak widać, do ochrony prawa własności w cywilnoprawnym znaczeniu mają służyć nie tylko środki zgrupowane
w dziale pt. „Ochrona własności”77. Jest to tylko jej wycinek
T. A. Filipiak, Zarys prawa…, op. cit., s. 273.
S. Wójcik [w:] J. Ignatowicz (red), System prawa cywilnego…, op.
cit., s.471.
77 S. Grzybowski, J. Skąpski, S. Wójcik, Zarys prawa cywilnego, op.
cit., s.350.
75
76

159

nazywany ochroną petytoryjną, prawnorzeczową. Określenie
oznacza, że przedmiotem ochrony jest właśnie prawo podmiotowe78. Jednak ten typ ochrony ma najszersze i najpewniejsze
zastosowanie w przypadku naruszenia własności.
Ochrona petytoryjna jest realizowana poprzez system
roszczeń na który składają się:79
1. roszczenie windykacyjne;
2. roszczenia negatoryjne;
3. roszczenia uzupełniające, rozliczeniowe:
• o rozliczenie nakładów;
• o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy;
• o zwrot pożytków lub ich równowartości;
• o odszkodowanie (za szkodę spowodowaną zużyciem
rzeczy, jej pogorszeniem lub utratą).
Nie można jednak zapominać, że funkcje ochrony własności mogą spełniać także roszczenie procesowe czyli powództwa
windykacyjne i negatoryjne jak również powództwo o ustalenie,
na podstawie, którego właściciel może domagać się ustalenia, że
przysługuje mu prawo własności80. Ważnym środkiem ochrony
są też: powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, roszczenie o wykup zabudowanego gruntu oraz postępowanie rozgraniczające.
Istotnym faktem jest, że o ściśle cywilistycznej ochronie
prawa własności mówi się w takim zakresie i tak długo jak przysługuje podmiotowi prawo własności. Staje się ona bezprzedmiotowa, gdy dojdzie do zniszczenia rzeczy albo do nabycia jej własności przez inny podmiot. Wtedy ochronę praw byłego właściciela stanowić będą środki ogólnej ochrony mienia81.
78 Z. Gawlik, P. Pełczyński, S. Wójcik, Podstawy prawa cywilnego…,
op. cit., s. 79.
79 Idem, s. 79.
80 A. Cisek [w:] E. Gniewek (red), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2006, s. 359.
81 T. Dybowski, Ochrona własności …, op. cit., s.107.
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Własność intelektualna również podlega ochronie jako
prawo człowieka. Należy do grupy praw drugiej generacji –
wolności i prawa społeczne, ekonomiczne i kulturalne. Odniesienie do niej znajduje się w Międzynarodowym Pakcie Praw
Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych gdzie uznano
prawo każdego do korzystania z ochrony interesów moralnych i materialnych wynikających z wszelkiej twórczości82.
Zatem każdy podmiot, który jako twórca dokonuje wytworzenia nowego utworu zasługuje w równym stopniu na
ochronę swojego prawa do twórczości wynalazczej, dzieł literackich i artystycznych, a także symboli, nazw, znaków, wzorów używanych w działalności gospodarczej itp. co najmniej
w takim stopniu jak właściciel. W sensie prawnym przedmiotem prawa własności mogą być wyłącznie rzeczy w związku z
czym prawo własności intelektualnej wpisuje się w system
ochrony własności w szerokim znaczeniu. Takie ujęcie w literaturze zbliża prawną kategorię własności do jej sensu ekonomicznego jak również pojmowania przez etykę katolicką.
6. Podsumowanie
Własność ze względu na swoją wieloznaczność i wieloaspektowość wymyka się możliwości prostego zdefiniowania.
Wiele nauk społecznych podejmuje próby sformułowania pełnego pojęcia własności, ale wydaje się, że najwłaściwszą jej
definicję stanowi szeroko rozumiane „prawo do własności”.
Stwierdzić należy, iż własność jako prawo człowieka stanowi
podstawę sprawiedliwości i efektywności prawa83. Jest też
przedmiotem szczególnej ochrony prawnej jako fundamentalne uprawnienie człowieka w społeczności.

Art. 15 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych
i Kulturalnych otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia
1966 r. (Dz. U. 1977, nr 38, poz.169).
83 Sz. Chrupczalski, Ekonomiczna analiza …, op. cit., s. 93.
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W historycznym rozwoju prawa własności istotne znaczenie ma przyznanie właścicielowi prawa do ochrony sfery
jego uprawnień. Właściciel posiada szczególne uprawnienia
tworzące jego pozycję w codziennym życiu i obrocie prawnym. Istotne są przede wszystkim te spośród nich, z których
może skorzystać w przypadku naruszenia jego własności. W
swej istocie ochrona własności jest rozległa i można o niej
mówić na gruncie wielu gałęzi prawa (międzynarodowego,
konstytucyjnego, cywilnego, karnego administracyjnego). W
polskim prawie cywilnym istnieje mocny i stabilny system
środków ochrony, który może dawać jego podmiotom znaczny stopień bezpieczeństwa. Zrąb tego systemu wywodzi się z
doktryny rzymskiego prawa prywatnego, jednak obecnie jest
uzupełniony poprzez wiele innych instytucji, także spoza
prawa cywilnego. Kluczową rolę odgrywa ochrona własności
na gruncie konstytucyjnych zasad prawa. To właśnie regulacje
zawarte w ustawie zasadniczej wyznaczają takie a nie inne
stosowanie norm niższego rzędu. Wszystkie one tworzą spójny i niesprzeczny system ochrony.
Sądzić należy, że wraz z rozwojem sytuacji ekonomiczno-gospodarczej nastąpi również rozwój dziedziny ochrony
własności. Tak ważna instytucja prawna - stymulująca stosunki społeczne - nie może pozostać bez odpowiedniego zabezpieczenia. Unormowania jej dotyczące muszą nadążać za duchem czasu a nawet go wyprzedzać, aby właściciel mógł w
spokoju realizować swoje plany gospodarcze. Ochroną objęte
zostają więc coraz to nowsze aspekty życia. Przejawem takiego rozumowania jest powstanie i ciągła rozbudowa prawa
własności intelektualnej i przemysłowej.
Streszczenie:
Prawa człowieka warunkują wolność osoby ludzkiej w
społeczeństwie, a także w relacji obywatela z państwem. Do
praw człowieka pierwszej generacji należy prawo własności co
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oznacza, iż jest ono jednym z fundamentalnych elementów
stanowiących o wolności jednostki. Pełna definicja własności
nie istnieje. Jej sformułowaniem zajmuje się wiele nauk humanistycznych i społecznych, a przede wszystkim doktryna
prawna. Własność jest podstawową kategorią prawną i jako
taka podlega szczególnej ochronie. System środków prawnych
służących ochronie własności jest bardzo rozbudowany. Własność jest chroniona zarówno przez prawo międzynarodowe
jak i w polskim porządku prawnym przez normy prawa konstytucyjnego, cywilnego, karnego, a także administracyjnego.
Szczególnym rodzajem własności sensu largo jest własność
intelektualna – gałąź prawa, która w dalszym ciągu wypracowuje mechanizmy ochrony praw podmiotowych właściciela.
Słowa kluczowe: własność, prawo do własności, ochrona własności, prawa człowieka,
Summary:
Property and its protection as a human right
Human rights condition the freedom of the human person in society as well as the citizen's relationship with the
state. First-generation human rights are the right to property,
which means that it is one of the fundamental elements of individual freedom. Full property definition does not exist. Its
formulation deals with many humanities and social sciences,
and above all legal doctrine. Ownership is a fundamental legal
category and as such is subject to special protection. The system of legal means to protect property is very extensive. Ownership is protected both by international law and in the Polish
legal order by the norms of constitutional, civil, criminal and
administrative law. A particular type of property sensu largo
is intellectual property - the branch of law, which continues to
work out mechanisms for protecting the rights of the owner.
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Marta Pietrycha

Ograniczenie ludzkiej wolności
Wstęp
Wolność jest jedną z cech, która odróżnia nas od wszystkich istot na ziemi. Doświadczamy jej codziennie. Występuje
ona w czasie podjęcia ważnych decyzji i również wtedy, gdy
przeżywamy nasze dylematy. Tylko człowiek może być wolny
i tylko on odpowiada za swoje czyny. Odpowiedzialność ta
wynika z jego świadomości i własnej woli. Bowiem zwierzęta
czy rośliny są uzależnione od praw przyrody. Tak rozumiana
wolność wyróżnia nas nie tylko z pośród innych bytów ale
odróżnia od innych ludzi. Bowiem sposób korzystania z tej
wolności jest odmienny. Nie wszyscy potrafią zrozumieć sens
własnej wolności. Są bowiem i tacy, którzy używają wolności
nierozważnie. Podejmując złe decyzje, traci wolność. A dojrzałe korzystanie z wolności ,,nie jest cechą wrodzoną lecz nabytą”1. Czym zatem jest wolność? Jakie są jej mity? Jakie są jej
ograniczenia?
1. Pojęcie wolności
Wolność określana jest wartością społeczną. Posiada taką samą rangę jak: demokracja, patriotyzm, tolerancja, praca
czy rodzina2. Zajmuje się nią filozofia, nauki społeczne i humanistyczne. Mówiąc o wolności mówimy ojej dwóch aspektach. O aspekcie psychologiczno – antropologiczny (wolności
woli) orazspołeczno – prawnym(wolność działania)3.
M. Dziewiecki, Wolność i wychowanie,
http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/Ks.Dzie
wiecki02.pdf. s. 1.
2 M. Karwatowska, Uczeń w świecie wartości, Lublin 2010, s. 16
3 Tamże, s. 145.
1
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Wolność w literaturze przedmiotu to również wartość
oraz idea cywilizacji. Jest atrybutem człowieczeństwa. Wyróżnia się spośród innych istot takimi cechami jak: wysoki poziom świadomości oraz wolna wola. Wolna wola pozwala
nam wyjść w ,,sferę warunkową oddziaływaniem instynktów i
najprostszych potrzeb biologicznych”4.
Wolność to wola. To dążenie człowieka do dobra. Wolność jest więc przeciwieństwem zamknięcia, odosobnienia,
więzienia5. Jak słusznie zauważa M. Kunicka, gdy przez pojęcie wolność rozumiemy zgodę na wszystko, to jest to zaprzeczenie, przeciwieństwo posłuszeństwa. I tutaj posłuszeństwo
określane jest niewolą6.
Jak czytamy w słowniku etycznym wolność jest przeciwstawieniem konieczności7. Wolność to autonomia, to zdolność do samorealizacji. Jednostka jest niezależna, cechuje ją
subiektywne poczucie swobody.
Wolność to także stan, w którym możemy decydować co
chcemyrobić8. W myśl tej definicji nie jesteśmy ograniczeni
żadnymi zakazami, nakazami. Wolność to niezależność, to
samowola i samostanowienie. Według K. Obuchowskiego w
stanie wolności pojawia się jedyna możliwość realizacji swoich
celów i dążeń. Człowiek staje się więc intencjonalny, czyli
wolny9.
Zdaniem J. Majki wolność ,,nie może być rozumiana jako
jakakolwiek samowola, gdyż ta musiałaby zagrozić ładowi
oraz pokojowi i prowadziłaby do zniewolenia i degradacji
J. Daszykowska, M. Rewera (red.), Przemiany wartości i stylów życia w ponowoczesności, Warszawa 2010, s. 46.
5 M. Karwatowska, Uczeń w świecie wartości…, s. 146.
6 M. Kunicka, Władza, przymus i wolność w edukacji, ,,Opuscula Sociologica”, 2012, nr 1 (1), s. 42.
7 S. Jedynak (red.), Mały słownik etyczny, Bydgoszcz 1999, s. 286 – 287.
8 M. Karwatowska, Uczeń w świecie wartości…, s. 146.
9 K. Obuchowski, Człowiek intencjonalny, Warszawa 1993, s. 107.
4
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człowieka”10. J. Majka krytykuje tak rozumianą wolność.
Uważa, że samowola niszczy człowieka.
Wolność to również ,,zdolność podejmowania decyzji
w oparciu o świadomość tego, co się czyni oraz o świadomość
motywów, dla których się to czyni, a także w oparciu o rozeznanie skutków własnego postępowania”11. Stąd też wolność
ludzka nie dotyczy dowolności działania, bowiem realizuje się
w ramach możliwości fizycznych, materialnych, psychicznych,
intelektualnych, moralnych, duchowych oraz społecznych.
Dodatkowo wolność jest ściśle związana ze statusem osoby.
Żyjemy w świecie dokonywania świadomych oraz wolnych
wyborów, decyzji. Nie są nam narzucone prawa, które wykluczają podjęcie nowych decyzji. Jesteśmy wobec tego odpowiedzialni za nasze wybory, posiadamy świadomość celów, wartości. Dlatego też wolność w wymiarze czysto osobistym
oznacza ,,działanie w sposób nie tylko autonomiczny, lecz
także świadomy i odpowiedzialny”12.
W wymiarze społecznym z kolei mówi się o zespole
okoliczności oraz warunków. Wolność umożliwia nam dokonywanie indywidualnych wyborów, możemy podejmować
osobiste decyzje. Kiedy natomiast państwo promuje wolność?
Promuje je tylko wtedy, gdy gwarantuje obywatelom ich podstawowe prawa oraz a także gdy zapewnia im odpowiednie
warunki do korzystania z wolności. Przykładem jest chociażby
praca, wykształcenie, wiedza, dostęp do mediów itp.
W Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiegoczytamy, iż wolność jest ,,darem Boga; jest władzą działania
lub niedziałania, czynienia tego lub czegoś innego, a więc po-

M. Karwatowska, Uczeń w świecie wartości…, s. 145.
M. Dziewiecki, Wolność i wychowanie,
http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/Ks.Dzie
wiecki02.pdf. s. 2 – 3.
12 Tamże, s. 2 – 3.
10
11
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dejmowania przez siebie przemyślanych działań13. Tak rozumiana wolność charakteryzuje czyny człowieka. Istnieje więc
zależność: ,,im więcej człowiek czyni dobra, tym bardziej staje
się wolnym”14. Wolność zakłada również możliwość wyboru.
Możemy wybrać między dobrem a złem. Przy czym wybór zła
to nadużycie wolności.
2. Wolność a natura człowieka
Zdaniem Jana Pawła II wolność człowieka tkwi w jego
naturze. Stanowi ona fundamentalną właściwość całego
podmiotu, jest właściwością woli. Dzięki niej człowiek „może
realizować się w sposób odpowiadający jego naturze (…)
Człowieczeństwo, osoba ludzka afirmuje się więc, wyraża i
spełnia tylko dzięki wolności”15. Papież w swojej pracy pt.
,,Osoba i czyn”termin wolność określił jako samopanowanie
oraz samostanowienie człowieka16.
Jak widać Jan Paweł II wolność łączy z fenomenem
osoby ludzkiej. Osoba ludzka jest kluczem antropologii, jest
zatem najwyższą postacią jego natury oraz człowieczeństwa17.
Osoba jest także ,,bytem samodzielnym, odrębnym w ludzkiej
naturze, rozumnym i wolnym, istniejącym dla siebie,
obiektywnie najdoskonalszym w świecie stworzonym”18.

13

Kompendium
Katechizmu
Kościoła
Katolickiego,
http://www.janaipawla.pl/apostol/kkkk.pdf , s.678.
14 Tamże.
15 P. Kupczak, Wolność osoby ludzkiej według Karola Wojtyły,
,,Teologia w Polsce”, 201, nr 5/1, s. 107.
16 A. Szostek, Wolność jako samostanowienie. Karola Wojtyły koncepcja wolności, w: Wolność we współczesnej kulturze, Z. Zdybicka (red.),
Lublin 1979, s. 437 – 448.
17 S. Kowalczyk, Tomistyczno – fenomenologiczny personalizm Kard.
Karola Wojtyły, ,,Ateneum Kapłańskie”, 1985, nr 104, s. 84 – 95.
18 P. Kupczak, Wolność osoby ludzkiej według Karola Wojtyły,
,,Teologia w Polsce”, 201, nr 5/1, s. 107.
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Posiada ona życie duchowe, zakorzeniona jest w
rzeczywistości stworzenia. W antropologii Jana Pawła II
istotną rolę pełni podmiotowość osoby, to ona wykracza poza
jego ludzką naturę. Osoba jest tu ,,samoistnym podmiotem
istnienia a także szczególnym podmiotem działania cielesnego
i duchowego”19. Tylko w osobie możemy mówić o takich
właściwościach bytu jak rozumnośćoraz wolność20.
Według Jana Pawła II wolność należny ciągle
zdobywać, jest ona jego właściwością. Jak podaje: „wolności
nigdy nie można posiadać. Jest bardzo niebezpiecznie ją
posiadać. Wolność trzeba stale zdobywać. Wolność jest
właściwością człowieka, Bóg go stworzył wolnym. Stworzył
go wolnym, dał mu wolną wolę bez względu na
konsekwencje. (…). Więc wolność jest wymiarem bytu
człowieka, wymiarem bytu osobowego i wymiarem bytu
wspólnotowego”21. Wolność jest zatem nie tylko zadaniem, ale
i zadaniem. Domaga się ono wiele wyrzeczeń, bowiem
zdaniem Jana Pawła II „prawdziwa wolność kosztuje”22.
Papież w encyklice ,,Veritatis splendor” określa wolność
człowieka wolnością „istoty stworzonej, a więc wolnością
daną, która trzeba przyjąć niczym kiełkującą dopiero roślinę i
troszczyć się odpowiedzialnie o jej wzrost”23. A gdy człowiek
nie podejmie jakiekolwiek pracy nad mądrym korzystaniem z

Tamże.
Cz. S. Bartnik, Personalizm teologiczny według Kardynała Karola
Wojtyły, ,,Zeszyty Naukowe KUL”, 1979, nr 22,1 – 3, s. 52.
21 M. Sztaba, Jan Paweł II o wolności jako darze i zadaniu w życiu społecznym, http://niedziela.pl/artykul/8200/Jan-Pawel-II-o-wolnoscijako-darze-i (dostęp: 14 kwiecień 2017).
22 Tamże.
23 Jan Paweł II, EncyklikaVeritatis Splendor, r. III, pkt. 86.
19
20
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tej wartości to wolność umiera. Taka wolność niszczy
człowieka i całe jego społeczeństwo24.
Życie w wolności wymaga samowychowania, ciągłej
czujności, wewnętrznej dyscypliny. Bo przecież "uczyniwszy
na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę" (Liebert).
Wolności nikt nie osiąga raz na zawsze. Jest ona sprawnością,
która podlega nieustannemu ćwiczeniu, jak u sportowców czy
muzyków. W przeciwnym razie słabnie, zamiera. Zachowanie
wolności wymaga samowychowania i dyscypliny we
wszystkich sferach życia. Osiągnięcie dyscypliny i
wewnętrznej wolności w jednym aspekcie (np. wobec
nacisków ciała czy bolesnych emocji) ułatwia osiągnięcie
wolności we wszystkich innych dziedzinach życia. Natomiast
porażka w jakiejkolwiek sferze (np. moralnej czy społecznej)
osłabia wolność człowieka we wszystkich innych wymiarach
jego życia25.
3. Poziomy wolności
Pojęcie wolność może być różnie definiowane. Jej
rozbieżności wynikają od przyjętego przez nas poziomu. Na
poziomie natury oznacza brak fizycznego przymusu. A.
Dulles porównuje wolność do balonu, kamienia, psa. Podaje:
,,Balon wolny to taki, którego nic nie zatrzymuje w jego
wzlocie. Kamień spada wolno (w sensie: swobodnie), gdy nic
mu nie przeszkadza. Pies puszczony wolno to taki, którego
smycz nie powstrzymuje przed podążaniem za swymi

M. Sztaba, Jan Paweł II o wolności jako darze i zadaniu…, (dostęp:
14 kwiecień 2017).
25 M. Dziewiecki, Warunki osiągania wolności,
http://www.marekdziewiecki.eu/index.php/wybraneteksty/teksty/48-warunki-osiagania-wolnosci (dostęp: 15 kwiecień 2017).
24
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instynktami”26. W tym kontekście być wolnym oznacza więc
działać według własnych wewnętrznych skłonnością. Zaś jej
brak to niezaspokojenie tych skłonności.
Poziom wyższy jest charakterystyczny dla osób. Na
tym poziomie wolność związana jest z dodatkowym brakiem
przymusu psychicznego. I tutaj jest ona ograniczona
instynktem. Zmusza nas do działania np. ucieczka przed
niebezpieczeństwem.Działanie to jednak musi wychodzić od
nas samych, musi przekraczać własny interes. Co prawda, pod
wpływem strachu możemy zostać zmanipulowani i zmuszeni
do podjęcia określonego działania. T taka dyscyplina przynosi
korzyści. Jej pożytkiem jest poszerzanie wewnętrznej sfery
wolności, doskonalenie charakteru. Zdaniem Jana Pawła II
działania są naszym odbiciem, określają nas. Czynimy to co
pragnie nasz rozum, kierujemy się tym co dobre i godne
wybrania27.
4. Rodzaje wolności
Według F. Hegla mówimy o dwóch rodzajach wolności: wolności od i wolności do. Wolność od posiada charakter
negatywny i oznacza,,brak przymusu zewnętrznego i brak
wewnętrznych ograniczeń działania”28. I tutaj zdaniem autora
możemy swobodnie dokonywać wyboru, określać cele i charakter działania. Natomiast wolność do (wolność pozytywna)
związana jest ściśle z możliwością wpłynięcia na nasze cele.

26 A. Dulles, Tłum. T. Wiścicki, Jan Paweł II i prawda o wolności,
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TM/wolnosc_prawda_jp2.
html (dostęp: 16 kwiecień 2017).
27 Tamże.
28 J. Daszykowska, M. Rewera (red), Przemiany wartości i stylów…,
s. 44 – 45.
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Według T. Szkudlarek wolność do dotyczy samorządu i samokontroli29.
W myśli pedagogicznej również mówi się o wolności
do i wolności od. I tutaj wolność negatywna związana jest z
uwolnieniem się jednostki od przymusu, ze zniesieniem ograniczeń. Z kolei wolność pozytywna rozumiana jest z punktu
widzenia prawa jako wolność do dialogu, negocjacji, krytyki,
wolność wyboru, współdziałania. W tym kontekście jednostka
umożliwia innym zaistnieć w swoimżyciu, a społeczeństwo
wpływa na realizację naszych celów. Zdaniem A. Sajdak ,,ktoś
przecież powinien mieć nam coś do zaoferowania, abyśmy
sami mogli wybrać”30.
W pedagogice wyróżnia się jeszcze wolność obiektywną i subiektywną31. Podziału tego dokonał J. Gajda. Zdaniem
autora takie podejście polega na uświadomieniu sobie przez
jednostkę dwóch odmiennych stanów. Pierwszy – stan bycia
wolnym, a więc beingfree, oznacza wolność obiektywną, drugi
z kolei – czuć się wolnym, czyli felleingfree, oznacza wolność
subiektywną. W tych obszarach w wolnościrealizuje się
,,godność człowieka, jego aktywność i siła moralna”32.
5. Mity na temat ludzkiej wolności
Zdaniem M. Dziewieckiego współczesny świat mówi o
naiwnej i utopijnej wizji ludzkiej wolności. Autor wymienia
trzy główne mity dotyczące ludzkiej wolności.
Pierwszym z nich jest zrównanie wolności zewnętrznej
z wolnością wewnętrzną. Wielu z nas wierzy, że wystarczy
29 T. Szkudlarek, Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego
postmodernizmu, Kraków 1993, s. 178.
30 J. Danilewska (red.), Granice wolności przymusu w edukacji szkolnej, Kraków 2001, s. 105 – 106.
31 J. Daszykowska, M. Rewera (red.), Przemiany wartości i stylów…, s. 45.
32 Tamże, s. 45.
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jedynie pokonać społeczno – polityczny system zniewolenia, a
więc osiągnąć tę wolność zewnętrzną – prawną, by móc żyć w
wolności wewnętrznej. Niemniej jednak jak słusznie zauważa
M. Dziewiecki ,,przezwyciężenie zewnętrznych ograniczeń
wolności (politycznych, ekonomicznych, społecznych, itd.)
jedynie ułatwia realizację wolności wewnętrznej, ale nie gwarantuje, że dana osoba taką wolność osiągnie”33. Bowiem już w
systemach totalitarnych wiele osób chroni swoją wolność wewnętrzną pomimo braku tej wolności zewnętrznej. A we
współczesnych demokracjach wiele osób zniewolonych jest
przez różnego rodzaju uzależnienia.
Drugim równie ważnym mitem jest utożsamianie
ludzkiej wolności do wartości absolutnej. Oznacza to więc
oddzielenie wolności od norm społecznych, moralnych i
prawnych. Człowiek tak błędnie rozumiejący wolność twierdzi, że ,,być wolnym to czynić wszystko to, na co ma się w
danym momencie ochotę”34. Gdyby jednak taka była natura
wolności, to wówczas najbardziej wolną grupą osób byłyby
dzieci, osoby chorze psychicznie oraz przestępcy. Bowiem
kierują się one zasadą: ,,robię to, czego chce moje ciało i emocje, co przychodzi mi spontanicznie, co mi się subiektywnie
podoba, co nie wymaga wysiłku ani dyscypliny”35.
Trzecim mitem na temat ludzkiej wolności jest powstrzymywanie się człowieka od wszystkich zobowiązań.
Mówimy wówczas o iluzji wolności. Taka wolność to wolność
teoretyczna. Nie jest ona jednak zdolna do konkretnych działań. A jak słusznie zauważył M. Dziewiecki ,,z wolnością jest
tak, jak z pieniędzmi. W obydwu przypadkach mamy bowiem
do czynienia z wartościami względnymi. Rzeczywiście posiaM. Dziewiecki, Wolność a wychowanie,
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IP/wolosc.html (dostęp: 16
kwiecień 2017).
34 Tamże.
35 Tamże.
33
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damy tylko te pieniądze, które wydajemy. Zamieniamy wtedy
symbol na realne dobra. Podobnie jesteśmy wolni tylko na
tyle, na ile potrafimy „stracić” naszą wolność, czyli wykorzystać ją do podejmowania zobowiązań”36. Dlatego też do najważniejszych przejawów ludzkiej wolności należą zobowiązania i ich wierność.
6. Wolność a decyzja
O zdolności i wyjątkowości człowieka świadczy nie
tylko zdolność do podejmowania decyzji, ale i zdolność do
dokonywania wyborów. I tutaj napotyka on na liczne zagrożenia. Podejmowane przez niego decyzje podlegają różnym
uwarunkowaniom zewnętrznym oraz wewnętrznym. Zdarza
się tak, że zaburzają one cały ten proces. Mogą one doprowadzić nawet do utraty wolności. Dlatego też nie wszystkie podejmowane przez niego decyzje mają tę samą wartość. Człowiek może więc dokonywać wyborów błędnych, szkodliwych.
Jak słusznie zauważa M. Dziewiecki ,,jest on kimś jedynym na
tej ziemi, kto potrafi skrzywdzić nie tylko innych, lecz także
samego siebie. Nie czyni tego żadne zwierzę, ani żadna roślina”37. Stąd też nasuwa się wniosek — ,,Rodzaj i wartość podejmowanych decyzji jest jedną z wypadkowych osobowości i
stopnia dojrzałości danego człowieka”38. Decyzje podejmowane są zawsze w obszarze całej osobowości. Bowiem jeśli człowiek czasami błędnie korzysta ze zdolności decydowania to
znaczy, że tak rozumiana zdolność nie rozwija się automatycznie i bez jego wysiłku.
To my, to konkretny człowiek podejmuje decyzje, nie
wolna wola. Zdarza się, że jego niedojrzałość powoduje pewne
Tamże.
M. Dziewiecki, Warunki osiągania wolności,
http://www.marekdziewiecki.eu/index.php/wybraneteksty/teksty/48-warunki-osiagania-wolnosci(dostęp: 18 kwiecień 2017).
38 Tamże.
36
37
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trudności. Nie może on podjąć decyzji. Jeśli mówimy o niedojrzałość to warto omówić po krótce dwie formy niedojrzałości.
Pierwszą z nią jest chroniczne niezdecydowanie, a więc
niezdolność do podjęcia decyzji nawet w tych łatwych sprawach. Współcześnie coraz więcej osób ma trudność z podjęciem decyzji na całe życie. Zdolni są do tego jedynie ci, którzy
potrafią odkryć swój sens kierując się przy tym dojrzałą hierarchią wartości.
Drugą formą niedojrzałości jest podejmowanie decyzji
błędnych oraz nieodpowiedzialnych. Wynikają one z naszych
słabości, są również rezultatem negatywnych nacisków kulturowych39.
7. Ograniczenie wolności
Zdaniem A. Sajdak absolutna wolność nie istnieje, jest
mrzonką. Jak twierdzi autorka ,,wszędzie tam, gdzie w grę
wchodzą jakiekolwiek kontakty społeczne, a przecież edukacja
właśnie się na nich opiera, mamy do czynienia z różnorodnymi ograniczeniami wolności”40.
Według kardynała J. Ratzinger ,,ograniczeniem wolności jest wolność drugiego człowieka”41. Uważa on, że wolność
nie uznaje się za wartość absolutną. Łączy się ona z innymi
wartościami, a z prawdą oraz odpowiedzialnością służy godności osoby ludzkiej. Jak podaje dalej: ,,nieograniczona wolność niszczy wiele więzi społecznych, staje się antywartością”42. Wolność ma również swoje granice, nie może niszczyć
,,dobrego imienia oraz godności drugiego”43. Wolność dotyczy

Tamże.
J. Daszykowska, M. Rewera (red.), Przemiany wartości i stylów…, s. 138.
41 Tamże, s. 25.
42 Tamże.
43 Tamże.
39
40
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także opinii i w tym przypadku nie może łączy jej z wolnością
kłamania czy też niszczenia praw innych osób.
Jak już było powiedziane wolność jest elementem
ludzkiej natury, wolność toinaczej wolna wola, to możliwość
podjęcie swobodnej, niezależnej decyzji. Wolność jest również
wielką aspiracją. Okazuje się jednak zdaniem M. Dziewieckiego, że ,,wrodzone możliwości oraz aspiracje, by być wolnym,
to jeszcze zbyt mało, aby rzeczywiście żyć w wolności”44.
Obecnie dużo młodych ludzi aspiruje do życia w wolności,
tymczasem są zniewoleni uzależnieniami oraz słabościami.
Dlatego też zdaniem M. Dziewieckiego ,,życie w wolności jest
bowiem możliwe dopiero wtedy, gdy spełnione zostaną konkretne warunki zewnętrzne i wewnętrzne, bez których wolność nie jest możliwa”45.
Każdemu z nas przysługuje wolność. Jeśli jednak zostanie ograniczona to konsekwencje odczuwamy silnie. Ograniczenie wolności to zatem ,,odbiór jednego z podstawowych
praw ludzkich”46. A szczególnie bolesne są te ograniczenia, od
których bowiem zależy ,,możliwość korzystania z wielu innych możliwości i praw”47.
Ograniczenie wolności oraz stosowanie przymusu z
pozoru wydają się być proste. W istocie sprowadzają się do
wkraczania w podmiotowość jednostki, posiada wówczas
wymiar subiektywny. Jednak rozpoznanie subiektywnych
granic podmiotowości osoby jest warunkiem prawdziwie humanistycznego podejścia48.
M. Dziewiecki, Warunki osiągania wolności,
http://www.marekdziewiecki.eu/index.php/wybraneteksty/teksty/48-warunki-osiagania-wolnosci (dostęp: 18.04.2017).
45 Tamże.
46 J. Daszykowska, M. Rewera (red.), Przemiany wartości i stylów…, s. 46.
47 Tamże, s. 46.
48 J. Danilewska (red.), Granice wolności przymusu…, s. 7.
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Trudności w osiągnięciu przez młodego człowieka
wolności wynikają z dominującego typu kultury. Kultura ta
wpływa na sposób postrzegania oraz przeżywania przez
niego siebie i świata. Poprzez kulturę wyrażamy swoje
człowieczeństwo. Obecnie mówi się o dwóch trendach
kulturowych. Pierwszym jest modernizm. Drugim zaś
ponowoczesność.
Modernizm
charakteryzuje
się
racjonalizmem,
gromadzi dane statystyczne, opisuje przyczyny i skutki danej
rzeczywistości. Zaś w dziedzinie działania modernizm
dotyczy zasady skuteczności oraz dążenia do maksymalizacji
osiągnięć. Ułatwia on wzrost ekonomiczny, a więc doskonali
narzędzia produkcji oraz organizację pracy, dominuje tu zysk.
Z koleiponowoczesność ignoruje w człowieka, w jego sytuację
i podmiotowość. Podporządkowuje ona całe jego życie
prawom ekonomii i techniki. Stawia on na subiektywność a
nie obiektywność jak w modernizmie. W postmodernizmie
wszystko jest indywidualne, dowolne. Niemniej jednak te dwa
nurty się przeplatają. Modernizm wpływa na życie
ekonomiczne zaś postmodernizm na życie prywatne. Zdaniem
M. Dziewieckiego ,,splot mentalności modernizmu i
ponowoczesności ma negatywny wpływ na sposób
interpretowania i przeżywania ludzkiej wolności”49. Wspólną
ich płaszczyzną jest jednak materializm. Następuje wówczas
okaleczenie ludzkiej wolności. Łatwo możemy to
zaobserwować u ludzi młodych. Większość z nich jest
przekonanych o tym, że nie musi istnieć w ich życiu żadna
prawda obiektywna, że mogą oni robić to co subiektywnie
pragną. Kierują się oni cielesnymi i subiektywnymi
przekonaniami. Ich największą wartością nie jest wolność
poszukiwania prawdy, lecz tolerancja orazakceptacja, nie
M.
Dziewiecki,
Warunki
osiągania
wolności,
http://www.marekdziewiecki.eu/index.php/wybraneteksty/teksty/48-warunki-osiagania-wolnosci (dostęp: 19.04.2017).
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odróżniają dobra od zła, zachowań destrukcyjnych,
patologicznych. Bierny podporządkowują się wszelkim
nakazom, rezygnują z własnej wolności np. podejmują nie te
kierunki studiów, które są zgodne z ich zainteresowaniami,
lecz te, które są zgodne z prawami ekonomii. W ten oto
sposób ,,symbioza modernizmu z ideologią ponowoczesności
w sposób niezauważalny dla samych zainteresowanych
wypacza i ogranicza wolność współczesnych ludzi”50.
Współcześnie coraz więcej ludzi żyje w iluzji łatwego
szczęścia oraz w iluzji łatwej wolności. Wzrasta liczba
alkoholików, narkomanów, samobójców, przestępców i osób
chorych psychicznie. Ludzie czerpią chwilowe przyjemności
zadawalając się źle rozumianą wolnością. Takie błędne
nastawienie niszczy wolność51.
Osiągnięcie dojrzałej wolności wymaga od nas wyzwolenia się z powyższych uwarunkowań, które w znacznymstopniu ograniczają bądź niszczą naszą wolność. Samo jednak
usunięcie przeszkód nie gwarantuje nam życia w pełni wewnętrznej wolności.
Specyfiką cechą człowieka jest ,,zdolność do tego, by
zrozumieć i pokochać siebie oraz otaczający świat, zwłaszcza
świat osób”52. Człowiek jest więc wolny na tyle, na ile potrafi
poznaći pokochać samego siebie i innych. Dlatego też zdaniem
M. Dziewieckiego ,,prawda i miłość są podstawowymi
warunkami, które umożliwiają życie w wolności”53.

Tamże.
M. Dziewiecki, Wolność i wychowanie,
http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/Ks.Dzie
wiecki02.pdf. s. 3 – 6.
52 M. Dziewiecki, Warunki osiągania wolności,
http://www.marekdziewiecki.eu/index.php/wybraneteksty/teksty/48-warunki-osiagania-wolnosci (dostęp: 20.04.2017).
53 Tamże.
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Wnioski
Wolność określana jestwartością, ideą cywilizacji. Jest
atrybutem człowieczeństwa. Bowiem to człowiek wyróżnia się
spośród innych istot żywych takimi cechami jak: wysoki poziom świadomości oraz wolna wola. Wolność to również dążenie człowieka do dobra, to zdolność do podejmowania decyzji. Bóg obdarzył człowieka wolnością. Jest to szczególny
znak zaufania oraz miłości Boga. Wolność stanowi o jego
wielkości wśród innych istot. Jest ona również powołaniem i
przyczyną jego dramatu. Dramat ludzkiej wolnościpolega na
tym, że poprzez grzech nadużywamy daru wolności, kierujemy swoją wolność przeciwko Bogu i przeciwko sobie54.
Wolność człowieka jest w pełni prawdziwa, niemniej
jednak powyższa refleksja naukowa oraz nasze doświadczenia
życiowe wskazują, że jest ona ograniczona55.
Nikt z nas nie zagwarantuje sobie wolności raz na zawsze. Nasze subiektywne przekonanie o byciu wolnym nie jest
jeszcze gwarancją rzeczywistej wolności. Bowiem wolność nie
zależy od subiektywnych przekonań czy naszych emocjonalnych odczuć. Istnieje wiele ograniczeń, które w dużym stopniu zmniejszają naszą niezależność. Dlatego też można
stwierdzić, iż nikt z nas nie jest w stu procentach wolny ale
każdy z nas posiada ten specyficzny, właściwy nam ,,stopień
wolności tu i teraz”56.
Streszczenie:
Wolność jest jedną z cech odróżniających nas od wszystkich
istot żywych. Doświadczamy jej codziennie. Występuje ona w
czasie podejmowanych przez nas decyzji i w czasie przeżywanych dylematów. Tylko człowiek może być wolny i tylko
P. Kupczak, Wolność osoby ludzkiej według Karola Wojtyły,
,,Teologia w Polsce”, 201, nr 5/1, s. 118.
55 Tamże.
56 M. Dziewiecki, Wolność i wychowanie…, s. 2 – 3.
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on odpowiada za swoje czyny. Istnieje jednak wiele ograniczeń, które w dużym stopniu zmniejszają naszą niezależność.
Nikt z nas nie jest w stu procentach wolny ale każdy z nas
posiada ten specyficzny, właściwy nam stopień wolności.
Czym zatem jest wolność? Jakie są jej mity? Jakie są jej ograniczenia? Niniejszy artykuł porusza kwestie ograniczenia ludzkiej wolności. Definiuje pojęcie wolność. Opisujenaturę człowieka. Przedstawia poziomy i rodzaje wolności.Omawia mity
na temat ludzkiej wolności.Mówi o jej ograniczeniach.
Słowa kluczowe: wolność, ograniczenie, natura człowieka, decyzja
Summary:
Limiting human freedom
Freedom is one of the features that distinguish us from all
living creature. We experience it every day. It occurs during our
decisions and dilemmas. Only human can be free and be responsible for his actions. However, there are many limitations which
reduce our independence. None of us are 100% free, but each one
of us has this specific, specific degree of freedom. So what is freedom? What are its myths? What are its limitations? This article
addresses the issues of limiting human freedom.Defines the concept of freedom. Describes the human nature. It describes the
levels and types of freedom. It presents myths about human
freedom. The article talks about its limitations.
Keywords: freedom, limit, human nature, decision
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Justyna Siwiec

„Kto dusze swej używać nie umie, temu lepiej, żeby jej nie miał”,
czyli o staropolskich uzasadnieniach poddaństwa chłopów
Pojęcie wolności stanowiło jedno z fundamentalnych zagadnień staropolskiego oglądu świata, aurea libertas była
wszak podstawą szlachectwa, jego cechą dystynktywną i koniecznym warunkiem1. Problem ten, znany i bogato opracowany w literaturze przedmiotu2, nie doczekał się dotychczas
gruntownego zbadania z perspektywy najniższej, ale najliczniejszej zarazem grupy ludności w dawnej Rzeczypospolitej –
chłopów. Jednak już po wstępnym rozpoznaniu zagadnienia
można wysnuć hipotezę, że pojęcie wolności, stanowiło jeden
z kluczowych punktów dyskursu uzasadniającego poddaństwo chłopów.
Druga połowa XVI wieku to okres dynamicznych i wielopłaszczyznowych zmian w obrębie ustroju, gospodarki i
społeczności Rzeczypospolitej, w wyniku których szlachta
ostatecznie ugruntowała swoją – przynajmniej nominalnie –
dominującą pozycję w państwie3. Przeobrażenia te w sposób
najbardziej niekorzystny i dotkliwy zaważyły na pozycji chłopów, skutkując ich tzw. wtórnym poddaństwem. W ogromnym skrócie polegało ono na potrójnym uzależnieniu ludności
wsi od właścicieli gruntowych. Po pierwsze na poddaństwie
Zob. J. Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Kraków 2011, s. 265.
2 Zob. np. S. Baczewski, Szlachectwo. Studium z dziejów idei w piśmiennictwie polskim. Druga połowa XVI wieku –XVII wiek, Lublin 2009;
J. Tazbir, Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit – upadek – relikty, Poznań 2013; A. Zajączkowski, Główne elementy kultury szlacheckiej w
Polsce. Ideologia a struktury społeczne, Wrocław 1961.
3 Zob. A. Wyczański, Polska – Rzeczą Pospolitą Szlachecką, Warszawa 1965, s. 85.
1
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osobistym: chłop był przypisany do gleby i nie mógł opuszczać wsi bez zgody dziedzica. Dalej gruntowym: chłop nie był
właścicielem ziemi, a za jej użytkowanie odpracowywał
pańszczyznę (tutaj na prawach wymownego przykładu można wspomnieć, że, o ile w XV wieku standardowy wymiar
pańszczyzny wynosił średnio 1 dzień w tygodniu z łana kmiecego, to w XVII zdarzały się zobowiązania w wymiarze 7, 10, a
nawet kilkunastu dni w tygodniu). Wymiar pańszczyzny był
oczywiście zróżnicowany; ponieważ prawo nie regulowało
jego maksymalnej wartości, ilość darmowych dniówek na polu
pana każdorazowo zależała od właściciela gruntów. Trzecim
wreszcie aspektem uzależnienia chłopów było sądownictwo
patrymonialne oznaczające, iż w praktyce to często sam dziedzic był sędzią swego poddanego, a od jego wyroków nie było
żadnej apelacji4.
Naszkicowane tu pokrótce położenie chłopów w systemie folwarczno-pańszczyźnianym, będące co jakiś czas
przedmiotem gorących sporów (nie tylko zresztą wśród historyków), stanowi konieczne tło dla rozważań zawartych w niniejszym szkicu. Podstawowym pytaniem jest tu bowiem
kwestia, w jaki sposób szlachta uzasadniała podział stanowy
społeczeństwa, w tym zwłaszcza zniewoloną pozycję chłopów? W swoim namyśle na ten temat wychodzę od koncepcji
genealogii władzy Michela Foucaulta, w myśl której jurydyczno-dyskursywny charakter władzy w systemach nowożytnych
domagał się tworzenia uzasadnień niezbędnych dla jej sprawowania5.

4 Zob. St. Szczotka, Gospodarcze i społeczne położenie chłopów polskich w okresie poddańczo-pańszcyźnianym, [w:] tegoż, Lament chłopski
na pany, Warszawa 1946, s. 5-26.
5 Zob. K. Śledziński, Problem władzy u Michela Foucaulta,
http://machinamysli.org/problem-wladzy-u-michela-foucaulta-wkontekscie-rozwazan-o-prawie-2/, [dostęp: 25.05.2017].
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Badając w takiej optyce dawne traktaty społecznopolityczne, można wysnuć wniosek, że podstawowym mechanizmem legitymizowaniu poddaństwa chłopów było odwoływanie się do antycznych koncepcji państwa. Szczególnie
często sięgano do Polityki Arystotelesa i jego wizji hierarchicznie ustrukturyzowanej polis, tak jak ma to miejsce u Jakuba
Przyłuskiego w traktacie Prawa, czyli statuty i przywileje Królestwa Polskiego (1553):
Tak oto wydaje się, że sama natura stworzyła jednych do
rządzenia z powodu ich wyjątkowej dzielności, drugich zaś do
posłuszeństwa z powodu słabości i braku uzdolnień. Ludzie
bowiem, którzy nie potrafią bronić siebie i swoich bliskich w
czasie pokoju z braku roztropności, w czasie wojny z braku
męstwa oddają się pod władzę innych. Z tego też względu
schwytani do niewoli podczas wojny i pozostawieni przy życiu nazywani są jeńcami. Ludzie zaś, którzy z powodu ociężałości umysłowej albo też z nienawistnego losu, dla zdobycia
pożywienia albo w nadziei zapłaty, oddają się pod cudzą władzę, to choćby z prawa naturalnego byli wolni, za wzorem
prawa narodów, na mocy prawa cywilnego stają się niewolnikami roli. Noszą miano przypisanych do ziemi ci, którzy na
mocy zobowiązujących ustaw zostali związani z jakąś posiadłością ziemską, zmuszeni do uprawy roli i pod żadnym pozorem nie wolno im się stamtąd oddalać6.
Omawiając zależną sytuację stanu kmiecego, Przyłuski
odwołuje się do arystotelesowskiej koncepcji nierówności ludzi z natury, przy czym zaznaczyć trzeba, iż uczony sięga do
fragmentów Polityki oryginalnie odnoszących się do różnicy
pomiędzy obywatelem a niewolnikiem – nie chłopem, którego
miejsce i rolę inaczej sytuował Stagiryta. W myśl Arystotelesowskich koncepcji stan zależności jednych ludzi od drugich

J. Przyłuski, Prawa, czyli statuty, [w:] Filozofia i myśl społeczna XVI
wieku, oprac. L. Szczucki, Warszawa 177 s. 240 i 241.
6
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wynika z faktu, iż niewolnicy – a w przypadku Przyłuskiego
chłopi – dobrowolnie oddali się w niewolę, co było spowodowane ich niedostatkami cnoty (roztropności lub męstwa). W
omawianym traktacie charakterystyczna jest zasada ambiwalencji, czy raczej niejednoznaczności poglądów autora: z jednej
strony stan niewolnictwa wynika u niego z natury, z drugiej
zaś zniewolenie może nastąpić w wyniku splotu nieszczęśliwych wypadków. Podobnie prawo cywilnie stanowiące o
przywiązaniu chłopa do ziemi nie pokrywa się z prawem naturalnym, w myśl którego wszyscy ludzie są równi. Ostatecznie niejednoznaczna jest także ocena samych rolników: o ile u
podstaw ich zależności tkwi niedomaganie cnoty, o tyle o sama uprawa roli jest przez Przyłuskiego nazwana zajęciem
sprawiedliwym i godnym człowieka szlachetnego7. By udowodnić ten wzniosły charakter uprawiania ziemi, pisarz odwołuje się do tradycji rzymskiej, zaznaczając, że w Imperium
Romanum nawet najszlachetniejsze rody brały nazwiska od
zasiewanych roślin8, a określenie „dobry rolnik” należało u
starożytnych do najwznioślejszych komplementów. Cała przytoczona tu apoteoza rolnictwa jako najszlachetniejszego zajęcia
dla ludzi wolnych nasuwa myśl, że, rozpisując się nad chwalebnością tego zajęcia, autor miał na myśli nie tyle zniewolonych chłopów, co rosnące w liczbę ziemiaństwo. Szlachta bowiem, mimo iż folwarki bazowały na darmowej pracy chłopów, lubiła obrazować samą siebie w postaci oracza, o czym
świadczą liczne utwory utrzymane w konwencji sielankowej
odwołujące się do tej właśnie figury9. Z drugiej strony autor
Praw stwierdza wyraźnie: „Pragnę powiedzieć to wszystko,
aby głupcy nie uważali rolnictwa za zajęcie najlichszych nie-

J. Przyłuski, dz. cyt., s. 241.
Tamże, s. 242.
9 Zob. S. Baczewski, Obraz plebejusza w literaturze szlacheckiej. Rekonesans, „Napis”, seria XV/2009, s. 7-9.
7
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wolników”10. Chodzi więc o cel moralizatorski: ukazując rolnictwo jako zacne zajęcie, wspólne zarówno szlachcie, jak i
chłopom, pragnie, aby wobec tych ostatnich nie dopuszczano
się nadużyć. Cały przytoczony wywód kończy jednak konkluzja, iż tylko przy pracy chłopscy robotnicy są użyteczni i świątobliwi11. Nie należy więc ze szlachetności ich zajęcia wyciągać
zbyt daleko idących wniosków, jak chociażby postulatu uwolnienie ich z poddaństwa.
Po inny fragment dzieła Arystotelesa sięga Stanisław Orzechowski w swojej Policyi Królestwa Polskiego (1566), uzasadniając
poddaństwo chłopów i pozostałych stanów plebejskich:
A jako sługa, w domu służbą gospodarską zniewolonym
będąc, równym gospodarzom ani dzieciom jego nie jest, ani w
domu swym dziedzic: tak téż kmieć, rzemieślnik, kupiec służbą w Koronie zniewolonymi ludźmi będąc, nie mogą téjże
ceny w Koronie Polskiej być, której jest kapłan i król z rycerstwem koronnym; które rycerstwo przez wysokość wolności i
cnoty swéj znakiem szlacheckim obrazu pewnego, to jest herbem, jako piątnem napiętnowane od Boga przez zwierzchni
urząd jest; którego herbu kmieć, rzemieślnik, kupiec przez to
nie ma, iż prawda z kupią [handlem] nie mieszka pospołu, bo
i Bóg mówi non potestis Deo servire et mammonae12.
Orzechowski, w przeciwieństwie do Przyłuskiego, powołuje się na właściwy fragment Polityki poświęcony pośledniej kondycji rolników, rzemieślników i kupców. Zgodnie z
rozumowaniem Arystotelesa wszelkiego rodzaju wyrobnicy
nie mogli zajmować w państwie tej samej pozycji, co w pełni
wolni obywatele, ponieważ zajmowali się pracą, która rzekomo z natury uniemożliwiała im praktykowanie cnoty (ta była
według Stagiryty koniecznym warunkiem dla efektywnego
J. Przyłuski, s. 242.
Tamże, s. 243.
12 St. Orzechowski, Policya Królestwa Polskiego, [w:] tegoż, Ziemianin i Policya oprac. Ż. Pauli, Kraków 1859, s. 29.
10
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funkcjonowania państwa). Co jest tutaj szczególnie istotne,
Arystoteles nie rozstrzygnął ostatecznie, czy wykonywane
zajęcia są przyczyną, czy też skutkiem nierówności między
ludźmi13. To z kolei doprowadziło do poważnych następstw w
obrębie interesującego nas piśmiennictwa XVI i XVII wieku.
Poruszony przez Orzechowskiego wątek uzasadniania nierówności społecznych poprzez „hańbiący” charakter zajęć
rzemieślniczych zyskał szczególną popularność zarówno w
traktatach politycznych, jak i innych rodzajach piśmiennictwa
staropolskiego. Rozumowanie to doprowadziło do powszechnej wśród szlachty w XVII wieku pogardy dla pracy, co miało
odzwierciedlenie w obowiązujących przepisach. W myśl konstytucji sejmowych szlachcic parający się zajęciami mieszczańskimi, takimi jak handel czy wyrób towarów w świetle prawa
był automatycznie pozbawiany szlachectwa14. Praca własnych
rąk stała się więc kluczowym elementem dystynkcji społecznej
odgraniczających nobiles od laboriosi.
Pogląd o deprecjonującym charakterze zajęć chłopskich
czy rzemieślniczych oparty był jednak na zasadniczym błędzie: według tego rozumowania plebejusze nie mogli być pełnoprawnymi obywatelami, ponieważ nie posiadali cnoty. Nie
posiadali jej, ponieważ parali się hańbiącymi zajęciami. Pracując w pocie czoła, pozbywali się cnoty, a to z kolei uniemożliwiało im stanie się obywatelami15. Bardzo niewielu myślicieli
doby staropolskiej potrafiło dostrzec błędne koło tkwiące w
takim trybie myślenia. Do nielicznych wyjątków należał Andrzej Frycz Modrzewski, równie często, co bezskutecznie ape-

J. Wolski, Arystoteles i niewolnictwo „z natury”,
http://rebelya.pl/post/9532/arystoteles-i-niewolnictwo-z-natury,
[dostęp: 25. 05. 2017].
14 A. Zajączkowski, dz. cyt., s. 56.
15 Por. S. Baczewski, Szlachectwo…dz. cyt., s. 51.
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lujący o zrównanie wszystkich stanów pod względem kary za
zabójstwo16.
Jeszcze inne wątki tradycji antycznej uruchamia Łukasz
Górnicki, którego uzasadnienie niewoli chłopów brzmi najradykalniej spośród przywołanych cytatów. Przytaczam fragment dialogu politycznego O elekcyi, wolności, prawie, obyczajach polskich rozmowa Polaka z Włochem (1610):
Polak:
Tak jest, iż plebs u nas nie zażywa wolności, ale jej też
chłopstwu nie trzeba, bo wolność byłaby ku ich skazie. Kto
dusze swej używać nie umie, temu lepiej, żeby jej nie miał a
był umarłym, niż żywym, a jeźli tego potrzeba, iżby taki
człowiek był żyw, żeby był niewolnikiem, niż wolnym człowiekiem. I dziecięciu wolności nie dajemy, bo go chciwości
sprawują, nie rozum; także też wolności ten nie godzien, kogo
ciało, a nie dusza sprawuje17.
Poglądy zawarte w niniejszym passusie idą jeszcze dalej
niż błędne koło Orzechowskiego: chłopi nie są wolni, ponieważ nie są zdolni do cnoty, co wynika z faktu, iż w swoich
życiowych wyborach kierują się nie rozumem, lecz popędami
ciała. Jak widać kondycja umysłową szlacheckich poddanych
jest tu oceniana bardzo nisko. W innym miejscu Rozmowy pojawiają się stwierdzenia, że chłopi nie mają świadomości istnienia Boga, ani nie wierzą w karę Bożą za złe uczynki, nie
znają celu swojego życia i nie pojmują zasadniczych pojęć moralnych. Skoro więc wolnym może zostać tylko człowiek cnotliwy, to znaczy postępujący zgodnie z nakazami rozumu –
chłop jako istota bezrozumna wolnym być nie może. Rozumowanie to oparte na kontaminacji poglądów Arystotelesa i
stoickich koncepcji cnoty zdaje się zupełnie ignorować fakt, że
Tamże, s. 51.
Ł. Górnicki, O elekcyi, wolności, prawie i obyczajach polskich rozmowa Polaka z Włochem [w:] tegoż, Pisma polityczne, oprac. K. J. Turowskiego, Kraków 1858, s. 14.
16
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„chłop glebe adscriptus, pochylony nad pługiem, przy pomocy
którego żywił cały naród, nie zawsze jeszcze miał tyle siły, aby
doskonalić się w cnocie, a warunki jego bytu utrzymywały go
na niskim poziomie kultury”18. Tym samym przyczyna jego
niewolnictwa tkwi w nim samym, jako istocie prymitywnej do
tego stopnia, iż „lepiej, aby była umarła, niż żywa”. To ostatnie zdanie, tak radykalne w swojej wymowie, wydaje się mniej
szokujące, gdy przypomnimy, że omawiany utwór skomponowany jest w formie dialogu, a, jak twierdzi znawca poglądów społecznych Górnickiego Julian Chróściechowski, opinii
wyrażonych przez Polaka nie da się utożsamić ze stanowiskiem autora tekstu. W utworze porte-parole Górnickiego jest
postać Włocha. Co jednak znamienne, antagonista Polaka w
innych partiach dialogu otwarcie protestujący przeciw szlacheckim komunałom, nie zdobywa się w tym miejscu na zdecydowany sprzeciw wobec prezentowanych, radykalnych tez
przedmówcy19.
Wszystkie zaprezentowane tu traktaty społecznopolityczne uzasadnienie zniewolonej pozycji chłopów wyprowadzały z istniejących stosunków społecznych, w czym
zresztą naśladowały podstawowe źródło swoich koncepcji –
Politykę Arystotelesa20. Na ile jednak zawarte w nich poglądy
odzwierciedlały ogół zapatrywań szlachty? Odpowiadając na
to pytanie, warto wyjść od stwierdzenia, iż przywołani do tej
pory pisarze: Jakub Przyłuski, Stanisław Orzechowski i Łukasz Górnicki należeli do ścisłej elity intelektualnej ówczesnej
Rzeczypospolitej. Rekonesans piśmiennictwa szlacheckiego
dowodzi zaś, że o ile sam podział stanowy był powszechnym

J. Chróściechowski, Poglądy filozoficzno-prawne Łukasza Górnickiego, Warszawa 1936, s.112.
19 Tamże, s. 11.
20 Zob. J. Wolski, dz. cyt.
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niemal dogmatem21, jego przyczynę wyjaśniało najczęściej
kilka obiegowych toposów.
Pierwszym z nich jest spotykane często w tekstach szesnasto- i siedemnastowiecznych przekonanie, iż przodkowie
szlachty wywalczyli sobie w zamierzchłych, mitycznych czasach uprzywilejowaną pozycję w państwie. Jej elementem było
oczywiście panowanie nad stanami plebejskimi. Pogląd ów,
odwołujący się do mitu rycerskich przodków, w sposób symptomatyczny wyraził Maciej Stryjkowski w Gońcu cnoty. Utwór
jest monologiem upersonifikowanej cnoty:
Także Sarmate, moi miłośnicy,
Córk mych synowie i prawi dziedziczy
Ze mną państwa swe rozszyrzyli,
Bo mi służyli.
Tychem ku państwom herby ozdobiła,
Których się dzielność ich cna dorobiła,
Dałam im wolność, prawa, sławę wieczną,
Za pracę wdzięczną22.

W przytoczonym fragmencie poeta-kronikarz swą narrację
o walecznych przodkach funduje na micie sarmackim. Ta popularna, lecz, co warte podkreślenia, jedna z kilku możliwych nowożytnych legend etnogenetycznych, zawiera w sobie znamienne „pęknięcie” etniczne: spośród wszystkich mieszkańców państwa, tylko część „prawych dziedziców” cnoty zasłużyła sobie na
pełnię obywatelstwa, a co za tym idzie wolność i prawa. I choć
brak w tym miejscu bezpośrednich uwag dotyczących stanu
chłopskiego, w kolejnej części poematu postać mówiąca ubolewa
21 Śmiałe zmiany w tym zakresie proponowała tzw. lewica ariańska oraz nieliczni pisarze, jak np. Aleksander Olizarowski, zob. St.
Kot, Ideologia polityczna i społeczna braci polskich zwanych arianami,
Warszawa 1932.
22 M. Stryjkowski, Goniec cnoty, [w:] tegoż, Kronika polska, litewska,
żmódzka i wszystkiéj Rusi, t. 2, Warszawa 1980, s. 474.
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nad przenikaniem plebejuszy w szeregi szlachty. W świetle mitycznego wywodu szlachectwa nie mają oni do tego oczywiście
najmniejszego prawa:
Szlachectwo zwłaszcza on najdroższy klejnot,
Które nie idzie jedno s poczciwych cnot,
Tak jest zmieszane, leda Wyrwa, Bean
Przywłaszcza ten stan
(…)
Już się i osieł dziś lampartem zowie,
Koczkodan z małpą chce być lwowi w rodzie
Chce dziś być każdy zacnym, urodziwym,
Słowkiem fałszywym
(…)
Aleć się próżno zowie gęś łabędziem,
Kruk czarny także orłowym dziecięciem,
Choć gęś w tim pierzu, wżdi ją wydawa głos,
Kruka wrzask i nos23

Dwie ostatnie przywołane strofy stanowią odmianę kolejnego popularnego w omawianym okresie motywu „zacni
rodzą się z zacnych”. Wątek ów zaczerpnięty z poezji Horacego [por. Horat., Carm. 4 IV; Ode. 4 IV] zyskał w staropolskim
piśmiennictwie zarówno wybitne poetyckie parafrazy, jak w
Pieśni o Fridruszu Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, jak i znacznie
mniej wyszukane realizacje, które, sięgając do świata przyrody, w sposób dosadny opisywały różnicę pomiędzy szlachcicem i chłopem:
Po sierci poznać konie, do czego z natury:
Czy pod wierzch sposobniejszy będzie, czy do fury
(…)
Nikogo herbem zamsik i chłop nie oszuka,
choćby chciał, bo go wyda, jak się rodził, suka24.

23

M. Stryjkowski, dz. cyt., s. 484.
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Zarówno w Gońcu conty, jak i w wierszu Wacława Potockiego Znam cię po sierci mamy do czynienia z przekonaniem, iż hierarchia stanowa wynika z quasi-biologicznych
różnic między ludźmi. Nawet najkosztowniejsze stroje i bogactwo nie zniwelują podziału na rycerstwo, mieszczan i
chłopów, ponieważ jest on – według pisarzy szlacheckich –
zakorzeniony w naturalnym porządku rzeczywistości. Takie
„przyrodnicze” eksplikacje różnic stanowych wiązały się z
substancjalnym pojmowaniem szlachectwa i to zarówno w
sensie epistemologicznym, jak i koncepcyjnym. Nobilitas bardzo często obrazowano bowiem jako szlachetną krew lub inną
subtelną substancję, ulegającą bezpowrotnemu skażeniu w
przypadku plebejskiej domieszki. Tak o mieszanych szlachecko-chłopskich małżeństwach mówił pisarz owładnięty wprost
obsesją czystości krwi szlacheckiej – Walerian NekandaTrepka:
Nie jest ślachcic pąn chłopus, choć pieniądze czuje;
W szlacheckim domu zatem stara się o żonę,
Mniema, chcąc tym zakryć chłopską skórę onę.
Chłopem tęn po staremu, ta chłopówną będzie
I balsam smołą stanie w jednym zmieszan rzędzie25.

Nekanada Trepka ogarnięty pasją tropienia plebejuszy,
którym udało się przedostać w uprzywilejowane szeregi herbowców, stworzył obszerny katalog fałszywej – jego zdaniem
– szlachty Liber generationis plebeanorum (zwany powszechnie
Liber chamorum), w którym niejednokrotnie wyrażał przekonanie, że różnice stanowa są nieusuwalne i, prędzej czy później, zdradzą uzurpatora:
W. Potocki, Znam cię po sierci, [w:] tegoż, Dzieła, oprac. L. Kukulski, t. 3, Warszawa 1987, s. 141.
25 W. Nekanda Trepka, Liber generationis plebeanorum ("Liber chamorum"), oprac. W. Dworzaczek, J. Bartyś, Z. Kuchowicz, pod red.
W. Dworzaczka, cz. 1., Wrocław 1963, s. 23.
24
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Ale znać przecię każdego takiego plebeusa, co z miasta wyszedł, w takim sieła miejskich zwyczajów najduje się; ten zaś, co ze
wsi od rolnika, choć się on u dworu wykrzesze abo i u żołnierza,
przecie w piśmie idyjota bywa i natury ślachecki nie najdzie się w
nim. Drugiego gbura kompleksyja wydawa. [...] czasem drugiego
ksiądz weźmie abo i świecki, kiedy wie, że jest jego filius[...]. Tacy
plebani mają sposób ten wszrobować się do ślachectwa: to dowiedziawszy się o drobnej szlachcie takiego przezwiska, jakie sobie
przybrali, jadą do nich i przepłaci pieniądzmi, a czasem i za beczkę
piwa kupi za to, że go przyznają być z domu swego i herbowym,
jako stało się bękartowi Bzickiemu26.

Omawiając popularne staropolskie uzasadnienia poddaństwa stanów plebejskich, w tym zwłaszcza chłopów, nie
sposób pomiąć jeszcze jednego wątku. Jest on szczególnie
ważny z uwagi na fakt powoływania się na najwyższy, boski
autorytet Biblii. Idzie tu mianowicie o częste w historiografii
drugiej połowy XVI wieku wywodzenie podziału stanowego
od synów Noego. Tak wersję biblijnej genezy stanów przedstawił kronikarz Aleksander Gwagnin:
Tak albowiem Noe Patriarcha z znamion pewnych upatrując, że tego potrzeba, aby była trojaka kondycyja żywota ludzkiego na świecie, synom swoim to opowiedział i każdemu z nich
własne urzędy i powinności (aby każdy z nich swego pilnował i
przestrzegał) naznaczył i zlecił, w te słowa mówiąc: Ty, Sem,
módl się jako kapłan, rząd duchowny odprawując. Ty, Chamie,
pracuj, role sprawując i rzemiesła rozmaite wynajdując jako robotnik. A ty, Japhecie, rządź i broń jako król i rycerz, oręża zażywając i państwa w pewnych postanowionych prawach i powinnościach zachowując. Który mandat i testament Noego widzimy, że aż do tych czasów z łaski Boga trwa27.
„Tu, Sem ora, Cham, labora, Japhet, rege et protege!” [Ty,
Semie, módl się, Chamie, pracuj, Jafecie, króluj i przewódź!] –
26
27

Tamże, s. 8.
A. Gwagnin, Kronika Sarmacyjej Europskiej, Kraków 1611, s. 7r.
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głosiło popularne powiedzenie28, mające swe źródło w takich
właśnie, jak powyższa, historyczno-biblijnych amplifikacjach. W
świetle biblijnej genezy stanów przenikanie chłopów w szeregi
szlacheckie oznaczało nie tylko zaburzenie „naturalnego” porządku rzeczywistości, ale także sprzeniewierzenie się wyrokom
Boskim. Sięgnięcie po ten konkretny fragment Księgi Rodzaju nie
było oczywiście przypadkowe. Już średniowieczni dziejopisarze
w duchu uniwersalizmu biblijnego wywodzili ludzkość z korabia Noego, z tym że synowie patriarchy Sem, Cham i Jafet stawali się tu protoplastami odpowiednio: Azjatów, ludów Afryki i
Europejczyków. Późnorenesansowa historiografia sięgała jednak
raczej po tradycję patrystyczną, która klątwę rzuconą na potomków Chama (w świetle biblijnej historii zawinił on tym, że, w
przeciwieństwie do Sema i Jafeta, nie okrył śpiącego nago ojca)
traktowała jako usprawiedliwienie niewolnictwa29. O popularności tego wątku świadczy trwająca po dziś dzień apelatywizacja
biblijnego imienia, które na trwałe zadomowiło się w polszczyźnie jako synonim chłopa i zarazem prostaka30. Dla prowadzonych rozważań istotniejszy wydaje się jednak fakt, iż pseudobiblijna geneza podziału stanowego pracę wykonywaną przez
chłopów i rzemieślników przedstawiała – analogicznie do traktatu Orzechowskiego jako karę za grzechy. Lektura innego urywka
Policyi, pozwala przypuszczać, iż Orzechowski bezpośrednio
nawiązywał do wątku z Księgi Rodzaju. Wskazuje na to potrójna
– w tym przypadku – stratyfikacja stanów panujących:

Słownik sarmatyzmu. Idee, pojęcia, symbole, pod red. A. Borowskiego, Kraków 2001, s. 70.
29 Idzie tu zwłaszcza o Państwo Boże św. Augustyna, zob. J. Tazbir
, Między marzeniem a rezygnacją. W kręgu utopijnych oraz biblijnych
legend XVI wieku, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” nr XXIV/
1979, s. 55.
30 Zob. J. Matuszewski, Geneza polskiego chama. Studium semazjologiczne, „Acta Universitatis Lodziensis”, Łódź 1992, s. 48-60.
28
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Tak też i w polityce naszéj jest kapłan jako ociec czeladni, król z rycerstwem swém synowie czeladni są dziedzicowie
Królestwa Polskiego; i właśnie mówiąc to słowo Królestwo nie
zamyka w sobie żadnego innego, jedno kapłana, króla, rycerza, czego téż i prawo nasze polskie dowodzi; i żeby to być
mogło, aby Bóg był stworzył to królestwo in campus elysiis
[na polach elizejskich] — gdzie άσ̟αρτα καί ανήρωτα [samorodne i trwałe] wszytkie się rzeczy rodzą nieśmiertelne, ze
wszytkiemi potrzebami:nie potrzebowałyby ani oracza ku
żywności, ani rzemieślnika ku nagości, ani kupca ku niedostatku swemu 31.
Powyższy wywód Orzechowskiego stanowi już właściwie stygmatyzuję stanów plebejskich. Nie tylko praca jest karą
za niedomagania moralne rzemieślników i chłopów. Samo ich
istnienie wynika z niedoskonałości świata doczesnego…32
Zaprezentowany tu pokrótce przegląd dzieł staropolskich
pod kątem uzasadniana poddaństwa plebejuszy, w tym par exellence chłopów, dowodzi, iż wątki odnoszące się do tej problematyki krążyły w najrozmaitszych obiegach dawnego piśmiennictwa. Twierdzenia, że pełnia wolności przysługuje wyłącznie
szlachcie usiłowały dowieść zarówno oparte na arystotelizmie
traktaty polityczne, jak i obiegowe toposy o biblijnej lub antycznej proweniencji. Ich cechą wspólną było wychodzenie od istniejących hierarchicznych stosunków społecznych i szukanie dla
nich filozoficznej, religijnej czy też literackiej legitymacji. W piśmiennictwie XVI i XVII wieku odnajdziemy oczywiście rozmaite gatunki piśmiennictwa głoszące tezy o naturalnej równości
wszystkich ludzi czy też apelujące o zniwelowanie różnic stanowych33. Wydaje się jednak, iż wyczerpujący, krytyczny opis wykluczających, elitarystycznych narracji szlachty jest równie istot-

St. Orzechowski, dz. cyt., s. 57.
Zob. S. Baczewski, Obraz plebejusza… dz. cyt., s. 10.
33 Zob. przypis 21.
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ny dla pełnego zrozumienia kategorii wolności w (nie tylko w
dawnej) Rzeczypospolitej.
Streszczenie:
Artykuł stanowi wstępne rozpoznanie staropolskiego piśmiennictwa drugiej połowy XVI i XVII wieku pod kątem uzasadniania w nim poddaństwa chłopów i stanów plebejskich. Zarówno elitarne traktaty polityczne, jak i bardziej popularne gatunki literackie na rozmaite sposoby dowodziły, że plebejusze
nie są godni pełni wolności. Tekst prezentuje najbardziej symptomatyczne elementy tych narracji oraz stanowi próbę ich interpretacji w kontekście tradycji literackiej i filozoficznej.
Summary:
This article is a initial recognition of Old Polish literature
of the second half of the 16th and 17th centuries in view of
justifying the serfdom of the peasants and the plebeian states.
Both elitist political treatises and popular literary genres have
argued in many ways that the plebeians are not worthy of full
freedom. The text presents the most symptomatic elements of
these narratives and attempts to interpret them in the context
of literary and philosophical traditions.
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Ewelina Żuchowska

Wolność kocham i rozumiem...- aspekty wolności
w lekturach z zakresu szkoły średniej
Wstęp
„Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem …”
słowa refrenu słynnej rokowej piosenki1 doskonale oddają
istotę wolności. Według definicji encyklopedycznej wolność to
brak przymusu, sytuacja, w której można dokonywać wyborów spośród wszystkich dostępnych opcji. Współcześnie wolność człowieka jest gwarantowana prawem, rodzimy się wolni
i mamy prawo decydować o swoim losie. Każdy kto ogranicza
naszą wolność powinien zostać ukarany. Prawo do wolności
gwarantuje konstytucja: Wolność człowieka podlega ochronie
prawnej. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych.
Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie
nakazuje. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych
wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska,
zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób.
Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw2.
Wolność może być utożsamiana z jednostką lub społeczeństwem. Jest istotna dla egzystencji państw. Rozumiana
jako niepodległość i suwerenność była istotna szczególnie dla
Polaków żyjących pod zaborami. Wiek XX był okresem zagrożenia wolności wielu państw przez rozwijający się nacjonalizm i totalitaryzm.
Wolność jest atrybutem młodości, stąd moje rozważania
będą oscylowały wokół literatury dla młodzieży. W lekturach
1
2
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Zespół „Chłopcy z Placu Broni”, piosenka pt. „Wolność”.
Konstytucja RP, http://www.sejm.gov.pl, (dostęp 20.05.2017)

szkolnych odnaleźć można różne aspekty wolności: wolność
religijna, osobista, wolność wyboru wartości, wolność duchowa a także wolność w kontekście politycznym.
Analizując genezę wolności nie sposób pominąć ujęcia
judeochrześcijańskiego. Według nauk Biblii człowiek dostał
wolność od Boga. Pierwsi ludzie – Adam i Ewa zostali stworzeni jako ludzie wolni i posiadający wolną wolę. Byli nieskrępowani narzuconymi prawami, obowiązkami, konwenansami czy wstydem: Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie
odczuwali wobec siebie wstydu3. Żyli zgodnie z naturą i Bogiem.
Jednak kierowani ciekawością i kuszeni przez Szatana złamali
jedyny zakaz Stwórcy – zerwali owoc z drzewa życia: gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło4. Ściągnęli przez to na siebie tzw. grzech
pierworodny, który spowodował, że zostali wygnani z raju.
Bóg mimo to, nie zabrał ludziom najcenniejszego daru, czyli
wolnej woli. Każdy człowiek może wybierać jak chce żyć, ale
musi pamiętać o konsekwencjach swoich wyborów. Wybierając zło musimy być świadomi kary, a wybierając dobro wiemy,
że czeka nas nagroda w niebie. Jest to najpełniejsza definicja
wolności - wolność to możliwość wyboru, ale świadomego i
przyjmującego skutki. Biblia określa więc wolność, jako możliwość wyboru i decydowania o tym co jest dobre, a co złe. Nie
jest to jednak ujęcie synonimiczne do „liberalizmu” czy „samowoli”, którą utożsamia Szatan.

Rdz 2, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu [Biblia
Tysiąclecia], Pallottinum, Poznań 1998.
4 Rdz 3,5 [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu [Biblia
Tysiąclecia], Pallottinum, Poznań1998.
3
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I. Wolność religijna
Wolność religijna to swoboda wyznawania wybranej religii bądź niewyznawania żadnej, wykluczając zarówno
uprzywilejowanie jak i prześladowania czy dyskryminację na
tym tle. Wiąże się z tolerancją i szacunkiem wobec wyznawców innych religii oraz niewierzących. W sytuacji przestrzegania zasad wolności religijnej niedozwolone jest zabranianie
wiernym swobodnego uzewnętrzniania swoich przekonań
religijnych, nakłanianie do wyboru wyznania lub łamania zasad już wybranej wiary5. O prawie do wolności religijnej mówi
art. 53 Konstytucji Rzeczypospolitej: Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, 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 znajdują6.
Literacki obraz nietolerancji i ataków na wolność religijną opisuje Henryk Sienkiewicz w „Quo vadis”. Jednym z wątków powieści jest męczeństwo chrześcijan za wiarę i prześladowanie wyznawców Chrystusa za czasów panowania Nerona. Niechęć do chrześcijan zainicjował cezar rozsyłając plotki o
ich rzekomych barbarzyńskich obrzędach i wybrykach.
Oskarżano ich między innymi o zatruwanie wody w studniach, mordowanie dzieci, rozpustne życie i inne haniebne
czyny. Miało to wzbudzić ogólną niechęć Rzymian do chrześcijan, który stali się wrogami publicznymi. Eskalacja nienawiści nastąpiła, gdy Neron po spaleniu Rzymu (Mój pożar Troi nie
Hasło: Wolność religijna, https://pl.wikipedia.org, (dostęp
21.05.2017)
6 Konstytucja RP, http://www.sejm.gov.pl, (dostęp 20.05.2017)
5
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dość świeci, mój ogień nie dość parzy. Myślałem jednak, że gdy wyrównam Homerowi, to wystarczy. Pewna nieśmiałość i małe rozumienie o sobie przeszkadzały mi zawsze. Oto, gdy rzeźbiarz chce
stworzyć postać boga, szuka sobie wzoru, jam zaś nie miał wzoru.
Nie widziałem nigdy płonącego miasta i dlatego w opisie moim brak
prawdy)7 zrzucił winę za te tragedię na chrześcijan. Wtedy
wszyscy wyznawcy Jezusa zostali uwięzieni, a potem stali się
„atrakcją” igrzysk jakich dotąd oczy ludzkie nie widziały8. Ich męczeńska śmierć na oczach ludu miała być rozrywką dla rozwścieczonych Rzymian, którzy stracili w pożarze swoje domy.
Igrzyska trwały kilka dni, każdy dzień był innym rodzajem
tortur i męczeńskiej śmierci wyznawców Chrystusa. Neron
zadbał o atrakcyjność i urozmaicenie krwawych scen, żeby
Rzymianie zbyt szybko nie znudzili się widowiskiem. Jeden
dzień igrzysk wyglądał tak:
Po uprzątnięciu trupów widowisko przestało być walką, a zmieniło się w teatr, szereg mitologicznych obrazów pomysłu samego cezara.
Ujrzano więc Herkulesa płonącego żywym ogniem na górze Oeta. Winicjusz zadrżał na myśl, że na rolę Herkulesa przeznaczono może Ursusa, lecz widocznie kolej nie przyszła jeszcze na wiernego sługę Ligii,
albowiem na stosie spłonął jakiś inny, zupełnie nie znany Winicjuszowi
chrześcĳanin. Natomiast w następnym obrazie Chilon, którego cezar nie
chciał uwolnić od bytności na przedstawieniu, ujrzał znajomych sobie
luǳi. Przedstawiano śmierć Dedala i Ikara. W roli Dedala występował
Eurycjusz, ten sam starzec, który w swoim czasie dał Chilonowi znak
ryby, w roli zaś Ikara syn jego, Kwartus. Obydwóch podniesiono za
pomocą umyślnej maszynerii w górę, a następnie strącono nagle z
ogromnej wysokości na arenę, przy czym młody Kwartus upadł tak
blisko cesarskiego podium, iż obryzgał krwią nie tylko zewnętrzne ozdoby, ale i wysłane purpurą oparcie. Chilon nie wiǳiał upadku, albowiem
przymknął oczy, słyszał tylko głuche uderzenie ciała, a gdy po chwili
ujrzał krew tuż obok siebie, omal nie zemdlał po raz wtóry. Ale obrazy
7
8

H. Sienkiewicz, Quo vadis, Kraków 2007, s. 152.
Tamże, s. 190.
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zmieniały się prędko. Sromotne męki ǳiewic, hańbionych przed śmiercią przez gladiatorów poprzebieranych za zwierzęta, rozradowały serca
tłumów. Wiǳiano kapłanki Kibeli i Cerery, wiǳiano Danaidy, wiǳiano Dirce i Pasifae, wiǳiano wreszcie ǳiewczątka niedorosłe, rozrywane
przez ǳikie konie9.
II. Młodzieńcza wolność
Wolność jest przypisywana młodości, jest jej atrybutem i
przywilejem. Bywa jednak zgubna. Przekonał się o tym Ikar,
bohater mitu o Dedalu i Ikarze. Młody ateńczyk był synem
budowniczego Dedala. Obaj przebywali i pracowali na dworze króla Krety. Dedal słynął ze swych wynalazków i kunsztu
rzeźbiarskiego.
Żył na wyspie Krecie, na wygnaniu, z dala od Aten, swej ojczyzny, wielki rzeźbiarz, budowniczy i mistrz sztuk wszelakich Dedal. Sława jego rozniosła się po całym świecie. Posągi rzeźbione
przez Dedala zdobiły świątynie Hellady, a tak bardzo przypominały
żywych ludzi, że nawet znający tajemnice przyrody kapłani przywiązywali je łańcuchami bojąc się, aby im nie uciekły z ołtarzy. Sporządził również Dedal pierwszą na świecie siekierę, wynalazł piłę,
poziomnicę i wiele innych narzędzi ułatwiających pracę człowieka10.
Był także doskonałym architektem. Na zlecenie Król Minosa, wybudował labirynt, pułapkę, w której miał zamieszkać Minotaur – potworny syn króla, pół-byk i pół-człowiek. Mimo
sympatii króla i wielkiej sławy Dedal tęsknił za swoją ojczyzną –
Atenami. Król jednak, z przywiązania do przyjaciela i z obawy
przed jego wiedzą o tajemnicach państwowych, zabronił Dedalowi opuszczać wyspę. Rzemieślnik wymyślił sposób ucieczki. Z
ptasich piór sklejonych woskiem sporządził skrzydła dla siebie i
swego syna. Przed odlotem przestrzegł jednak syna, aby leciał
równo między niebem a ziemią. Ponieważ podczas zbyt wysokiego lotu wosk może się roztopić od ciepła słonecznego. Nato9

Tamże, s.235.
Dedal i Ikar, http://uranos.cto.us.edu.pl/, (dostęp 20.05.2017).
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miast kiedy będzie leciał zbyt nisko pióra nasiąkną wodą. Jednak
Ikar, zachwycony lotem, wspaniałością przygody, zapomniał o
radach ojca, wzbił się zbyt wysoko i spadł do morza, bo jego
skrzydła się rozpadły. Zrozpaczony ojciec znalazł zwłoki syna na
wyspie, którą nazwał Ikarią, a morze – Ikaryjskim. Dedal zatrzymał się na Sycylii, został tam nadwornym budowniczym. Po
kilku latach król Minos zaatakował Sycylię, upominając się o
Dedala. W walce jednak Minos poległ, a Dedal żył jeszcze długo
w poważaniu wszystkich mieszkańców.
Ikar jest symbolem młodzieńczej nierozwagi. Zachłysną się
wolnością i zapomniał o radach doświadczonego ojca, co doprowadziło go do zguby. Lot i upadek Ikara stanowią szeroko
rozpowszechniony symbol ludzkiego dążenia do realizacji własnych celów wbrew naturalnemu porządkowi świata, a jednocześnie symbol nadmiernej ambicji i radości wolnością. W przypadku tego bohatera pragnienie wolności było nieodpowiedzialne, Ikar nie przemyślał konsekwencji swoich czynów.
III. Wolność sumienia
Wolność sumienia ukazał Sofokles w „Antygonie”. Tytułowa bohaterka staje przed dylematem czy postąpić zgodnie
ze swoim sumieniem czy zgodnie z nakazem króla.
Król Kreon zakazał pochowania ciała zmarłego brata Antygony - Polinejkesa, ponieważ posądzono go o zdradę. Bohaterka z miłości do brata chce go pogrzebać mimo zakazu króla. Antygonie bardzo zależy na jego pochówku, ponieważ – zgodnie z
wierzeniami Greków – nie pogrzebanie ciała zmarłego uniemożliwiało mu podróż do Hadesu i skazywało go na wieczną tułaczkę po ziemi. Kiedy Kreon dowiaduje się, że to Antygona sprzeniewierzyła się jego zakazom nakazuje ją ukarać. Dziewczyna nie
próbuje uniknąć konsekwencji, wręcz przeciwnie – jest dumna ze
swojego czynu, gdyż dla niej prawa boskie są ważniejsze od
ziemskich. Jest gotowa przyjąć karę śmierci. Wtedy pojawia się
Ismena i bierze na siebie część winy. Gdy Antygona oczyszcza ją
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z zarzutów o współudziale w zbrodni, ta wspomina, że Antygona to narzeczona Hajmona, syna Kreona. Jednak niewzruszony
król stwierdza, że nie chce takiej żony dla syna. Następnie u króla, pojawia się Hajmon. Donosi ojcu o opiniach ludzi, u których
postawa Antygony budzi litość i współczucie. Kreon zdenerwowany, że nawet syn występuje przeciwko niemu, każe zamurować Antygonę żywcem. Nie chce splamić się zabójstwem spokrewnionej ze sobą dziewczyny, jako że mogłoby to ściągnąć na
miasto zemstę bogów. Prowadzona na śmierć Antygona, głośno
lamentuje nad okrutnym losem, jaki ją spotkał w karze za miłość
do zmarłego brata. Tymczasem u Kreona pojawia się wieszcz
Tejrezjasz. Ostrzega króla, że jego bezlitosna postawa wzbudzi
gniew bogów i sprowadzi na miasto liczne nieszczęścia:
Tak więc chorzeje miasto z twojej winy.
Bo wsze ołtarze i ofiarne stoły
Psy pokalały i ptactwo, co ciałem
Edypowego się żywiło syna.
Więc nie przyjmują już ofiarnych modłów
Bogowie od nas, ni ofiarnych dymów.
A ptak, co żłopał krew trupa zastygłą,
Już nie wydaje głosów dobrej wróżby.
Rozważ to synu: bo wszystkich jest luǳi
Błąǳić uǳiałem i z prostej zejść drogi;
Lecz mąż, co zbłąǳił, nie jest pozbawiony
Czci i rozwagi, jeżeli wśród nieszczęść
Szuka lekarstwa i nie trwa w uporze.
Upór jest zawsze nierozumu znakiem;
Ustąp ty śmierci i nie drażń zmarłego
Cóż bo za chwała nad trupem się znęcać?
Życzliwość moja tą radą ci służy,
Dobrze jej słuchać, gdy korzyści wróży11
Sofokles,
21.05.2017), s.26.
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Antygona,

https://wolnelektury.pl/,

(dostęp

Przestraszony król zmienia swoją decyzję i biegnie do
miejsca egzekucji, aby uwolnić Antygonę. Jednak przybywa
posłaniec z tragiczną wieścią, że Antygona powiesiła się, a
Hajmon z rozpaczy popełnił samobójstwo. Załamana po
śmierci syna Eurydyka również ginie śmiercią samobójczą.
Ostatnia pieśń dramatu głosi prawdę, że należy być pokornym
wobec boskich praw. Antygona aż do samego końca zachowała wolność swojego sumienia. Zapłaciła za to najwyższa karę,
ale zginęła w zgodzie z wyznawanymi wartościami, uznana
przez lud za bohaterkę.
IV. Wolność wyboru
Jednym z podstawowych elementów poczucia wolności
jest wolność wyboru, swoboda w działaniu lub też jej brak.
Przed trudnym wyborem stanął bohater utworu „Konrad
Wallenrod” Adama Mickiewicza. Tytułowy bohater, musiał
podjąć ważną, życiową decyzję. Był człowiekiem wolnym,
posiadającym prawo decydowania o własnym losie, ale stanął
przed koniecznością wyboru pomiędzy rodziną i szczęściem, a
dobrem ojczyzny. Musiał wybrać między racjami, które są dla
niego równorzędnie ważne. Wybrał dobro ojczyzny. Jego decyzja była suwerenna, wolna od wszelkich zobowiązań, nikt
nie miał wpływu na jego wybór. Wiedział, że każda decyzja,
którą podejmie, będzie dla niego tragiczna w skutkach. Konsekwencją wyboru było życie w psychicznej niewoli.
Bohater porzucił żonę, Aldonę, wkradł się w łaski zakonu, zamordował Konrada Wallenroda i wcielił się w jego osobę. W swym działaniu kierował się podstępem, zdradą i kłamstwem. Było to dla niego bardzo bolesne, ponieważ takie zachowanie hańbi honor chrześcijańskiego rycerza. Jego życie
było trudne, stał się bardzo skrytym, samotnym, i stroniący od
ludzi człowiekiem. Żył w masce, w ciągłym napięciu i obawie
o jutro. Wolność wyboru i droga, którą wybrał stały się dla
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niego udręką, przeklinał swój los i przeznaczenie, które nad
nim ciążyło i go determinowało.
Były to rzadkie chwile zapomnienia…
I wkrótce lada słówko obojętne,
Które dla drugich nie miało znaczenia,
W nim obudzało wzruszenia namiętne;
Słowa: ojczyzna, powinność, kochanka,
O krucyjatach i o Litwie wzmianka,
Nagle wesołość Wallenroda truły;
Słysząc je, znowu odwracał oblicze,
Znowu na wszystko stawał się nieczuły
I pogrążał się w dumy tajemnicze.
Może, wspomniawszy świętość powołania,
Sam sobie ziemskich słodyczy zabrania.
Jedne znał tylko przyjaźni słodycze12

V. Wolność polityczna
Wolność państwowa jest głównym tematem literatury
romantycznej. Odzyskanie niepodległości ojczyzny jest celem
bohaterów literackich zwłaszcza w twórczości Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, którzy swoją twórczością
wskrzeszali ducha narodu polskiego.
Romantyzm to okres wytężonej pracy na rzecz zachowania tożsamości narodowej Polaków. Twórcy epoki romantyzmu prowadzili zaangażowaną działalność na rzecz odzyskania niepodległości. Propagowali w swoich utworach ideę i
pragnienie wolności, które towarzyszyło głównie młodym
Polakom. W okresie zniewolenia, słowo wolność nabiera dodatkowego znaczenia, jest synonimem spokoju, poczucia bezpieczeństwa i tożsamości narodowej.
W III cz. „Dziadów” A. Mickiewicz przedstawił obraz
walki o wolność narodową i jednocześnie przykład zniewoleA. Mickiewicz, Konrad Wallenrod, https://wolnelektury.pl/,
(dostęp 22.05.2017), s. 4.
12
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nia i utraty wolności. Ukazał liczne prześladowania Polaków
oraz obraz prześladowców. Najwięcej takich opisów można
odnaleźć w scenie więziennej. Akcja tego fragmentu rozgrywa
się w Wilnie w wigilię 1823 roku, w celi więziennej w klasztorze Bazylianów. W celi Konrada-głównego bohatera spotyka
się część więźniów aby świętować Boże Narodzenie (są tam
Jakub, Żegota, Konrad, ksiądz Lwowicz, Sobolewski, Frejend,
Tomasz, Feliks Kółkowski, Suzin, Jankowski). Pilnujący ich
Kapral pozwala na spotkanie się ich w tę szczególną noc.
Współwięźniowie opowiadają różne historie. Dzięki nim
dowiadujemy się jaki jest obraz prześladowanych i prześladowców. Więźniowie są skłonni do poświęceń i zachowują się
bohatersko. Większość prześladowanych to ludzie inteligentni
i młodzi. Są wtrącani do więzień albo zsyłani na Sybir. Nawet
nie wiedzą czemu są pojmani i z jakich powodów aresztowani.
Nie znają także wyroków, jakie zapadają w sądach bez ich
obecności.Są okrutnie torturowani. Są mimo to skłonni do
większych poświęceń niż zwykle. Prześladowany staje się
każdy w kraju, lecz wszyscy się pocieszają i wyczekują na powrót pojmanych przyjaciół czy członków rodziny.
Młodzi ludzie nie mogli pogodzić się z brakiem wolności państwa, dlatego próbowali walczyć o odzyskanie niepodległości. Szerzyli polskość, ale musieli też ponieść wielką ofiarę. Umierali za ojczyznę, zniewoleni i uwięzieni przez zaborcę.
Wolność człowieka w tym momencie historycznym nierozerwalnie wiązała się z wolnością państwa. Nikt nie czuł się
wolny, kiedy Polska był pod zaborami.
VI. Wolność – anarchia
Źle pojmowana wolność bywa utożsamiana z anarchią,
bezprawiem i skrajną samowolą. Przykładem takiego ujęcia
wolności jest świat przedstawiony w dramacie „Tango” Sławomira Mrożka. Tytuł nawiązuje do argentyńskiego, bardzo
zmysłowego tańca, kojarzonego przez swą genezę (tango - to
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taniec argentyńskich biedaków wywodzi się z drugiej połowy
XIX wieku i czerpie z habanery oraz flamenco. Początkowo
uznawany za wysoce nieprzyzwoity i uwłaczający kobiecej
czci, w latach 20. XX wieku zdobył on wielką popularność w
Europie. Tańczenie tanga było nie tylko wyzwaniem rzucanym pruderyjnej mieszczańskiej moralności, ale także – z
uwagi na jego pochodzenie – całej kulturze europejskiej, obnażało bowiem prawdziwą, sensualną naturę człowieka i dawało
możliwość wyrażania potrzeb i popędów organizmu)13 z poczuciem swobody i wolności- rozumianej w sensie przekroczenia barier moralnych.
Autor opisuje dwie wizje wolności. Anarchia i wolność
przez powrót do tradycyjnych wartości okazują się być mitami, przegrywającymi w starciu z rzeczywistością, którą symbolizuje brutalne przejęcie władzy przez Edka. W finałowej
scenie Edek „porywa” Eugeniusza do la cumparsity, z tanga
wyparowuje cały sensualizm uzasadnionej biologicznie podległości. Pozostaje jedynie dyktat czystej siły fizycznej. Tym
samym tango staje się figurą uwięzienia. Uwolniona niegdyś z
konwenansów natura kończy swoje bytowanie w anarchii,
poddając się nowej hierarchii, jaką tworzy wola silniejszego,
czyli Edka. Jak mówi Stomil: Zdawało mi się, że to międzyludzkie
rządzi nami i za to ludzkie mści się, zabijając nas. Ale widzę, że to
tylko Edek14.
Relacjami rodzinnymi w „Tangu” rządzi idea pełnej, posuniętej aż do granic, czy też raczej poza jakiekolwiek granice
wolności. Urasta ona do roli absolutu, któremu z przekonania
(Stomil, Eleonora) lub z przymusu (Eugeniusz), ulegają bohaterowie dramatu. Stomil jako artysta-eksperymentator postuluje pełną wolność sztuki, Eleonora – kobieta wyzwolona, żyje
w pełni swobody obyczajowej; także ich dom poprzez panujący w nim chaos i nagromadzenie dziwacznych sprzętów pod13
14
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Hasło: Historia tanga, https://pl.wikipedia.org, (dostęp 22.05.2017).
S. Mrożek, Tango, https://wolnelektury.pl/, (dostęp 22.05.2017).

porządkowany jest zasadzie totalnej wolności. Równie
„awangardowe” jest zachowanie postaci oraz ich stroje: babcia
w dżokejce i trampkach, Eugeniusz w szortach noszonych do
staromodnego żakietu itp. Relacje między nimi zupełnie nie
pokrywają się z tymi, jakie odnajdujemy w świecie rzeczywistym: Eugenia zachowuje się raczej jak młoda dziewczyna niż
babcia, Eleonora w niczym nie przypomina statecznej matki i
żony, jaką powinna być choćby z racji wieku, podobnie Eugeniusz, który bardziej podobny jest w sposobie zachowania do
chłopca niż do szacownego wujaszka. Wszyscy oni są zdecydowanie mniej dojrzali i odpowiedzialni od najmłodszego
członka rodziny, jakim jest Artur. To on, choć ma zaledwie 25
lat, napomina i próbuje zmusić starszych, by zachowywali się
stosownie do wieku i roli społecznej, tak jak robią to rodzice
wobec niesfornego dziecka15.
Mrożek ukazuje błędne koło związane z pojęciem wolności od marzenia o niej (młodość Stomila i Eleonory), przez anarchię, jaką wprowadza jej spełnienie (dom Stomilów w pierwszym akcie), bunt przeciw pustce, jaką przyniosła absolutna
wolność (działania Artura), aż do rządów „silnej ręki” i totalitaryzmu, w którym znowu mogą się pojawić marzenia o wolności. Mit nieograniczonej swobody, któremu ulegają bohaterowie, staje się przyczyną buntu, agresji, a ostatecznie także
tragedii – śmierci Artura. Klęska ideałów, o które usiłował
walczyć, brak alternatywy i podstępny cios Edka niosą w sobie jednocześnie pewien pierwiastek oceny głównego bohatera. Na tle postaci ukazanych w Tangu (większość ustanawiająca pewną „normę”) postawa Artura, podejmowana przez niego próba przywrócenia ładu moralnego i odnowienia tradycji
wydaje się być niezwykła i oryginalna. Jego śmierć jest ostrzeżeniem przed destrukcyjnym pojmowaniem wolności takiej,
jak rozumieją ją starsi. Wolność będąca odrzuceniem praw

15

http://tango.klp.pl, (dostęp 22.05.2017).
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moralnych i prawa naturalnego, prowadzi do katastrofy. Niesie ze sobą tylko chaos i anarchię, więc jako taka nie może być
podwaliną jakiegokolwiek stabilnego systemu, jest groźna i
niebezpieczna.
VII. Wolność „Formy”
Analizując aspekty wolności w literaturze, nie sposób
ominąć kontrowersyjnej i problemowej dla wielu uczniów
lektury „Ferdydurke” W. Gombrowicza. Autor opisuje w sposób groteskowy świat człowieka, który chce się czuć wolny,
ale nie może, ponieważ osacza go „forma”. Istnienie w świecie, między ludźmi wiąże się z ugrzęźnięciem w formie. Na
tym polega dramatyczna antynomia istnienia ludzkiego, które
pozostaje między pustą wolnością, a wplątaniem w zastane
wzory kulturalne.
Gombrowicz nie tylko dostrzegł, że życie człowieka to
bezustanna walka pomiędzy pragnieniem stwarzania własnej
Formy a koniecznością bronienia się przed agresywną i zniekształcającą Formą cudzą, nie tylko zauważył, że Forma stwarza człowieka w równym stopniu co człowiek Formę, ale również ochrzcił tenże proces mianem „przyprawiania gęby” i
precyzyjnie przeanalizował jego przyczyny i skutki, celnie
opisał mechanizmy wtłaczania człowieka w Formę16.
Główny bohater- Józio poszukuje egzystencji pozbawionej konwenansów. W tym celu udaje się na wieś. Myśli, że
tam odnajdzie człowieka prostego, autentycznego, mitycznej
postaci nie uwięzionej w żadnej formie. Jak się jednak okazuje
uciekając od jednej formy wpada się w inną: Przed gębą jest
tylko ucieczka w inną gębę. Słowo "gęba" to według Gombrowicza wspomniana już maska jaką narzuca społeczeństwo, kostium społeczno-kulturowy. Celem wędrówki Józia było odnaA. Urbańska, Ferdydurke, czyli studium nad Formą – o kłopotach w
recepcji Gombrowiczowskiego dzieła i o recepcie na prawidłowe jego odczytanie, POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE,2014 • 2 (14), s. 377.
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lezienie własnego kształtu. Ale w świecie ludzi, nie można
mieć absolutnie indywidualnego kształtu. Każdy człowiek
narzuca nam jakiś element naszej formy. Jest ona uwięzieniem
dla osobowości, lecz zarazem warunkiem społecznego istnienia. Forma daje osobowość, ale i ograniczenia.
Ferdydurke jest więc zapisem walki, jednostki o zachowanie indywidualnej Formy i własnej istoty wobec opresyjnych Form cudzych, jest to walka bezkompromisowa i nabrzmiała od emocji17.
Ku podsumowaniu
Niezależność – swoboda – freedom - to najczęściej kojarzone z pojęciem wolności określenia. Każdy z nas pragnie
wolności i o nią walczy. Niektórzy muszą walczyć z bronią w
ręku, a inni na płaszczyźnie ideologicznej. Współcześnie wolność nabrała wielkiego znaczenia. XXI wiek to czas konfliktów
zbrojnych na bliskim wschodzie, wojen domowych, porwań,
ataków terrorystycznych itd. Wszystko to powoduje, że człowiek wcale nie czuje się wolny i niezależny. Boimy się podróżować i otwierać się na świat, bo może się to wiązać z dużym
ryzykiem. Omówione w tekście aspekty wolności, choć poparte przykładami literackimi są ważne także w życiu realnym.
Nie bez przyczyny prawo do wolności jest gwarantowane i
zapewniane przez państwo.
Streszczenie:
Wolność jest atrybutem młodości, stąd w artykule „Wolność kocham i rozumiem... - aspekty wolności w lekturach z zakresu
szkoły średniej” zinterpretowane zostaną wybrane teksty literatury dla młodzieży. Omówione zostaną różne aspekty wolności: wolność religijna, osobista, wolność wyboru wartości,
wolność duchowa a także wolność w kontekście politycznym.
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Tamże, s.393.
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Pragnienie wolności kierowało często losami jednostek i całych narodów. Wartość tę można pojmować jednostkowo, jako
wolność wewnętrzną człowieka i jego ducha lub wartość społeczną, polityczną. Dla narodów zagadnienie wolności obejmowało przede wszystkim swobody państwowe i było zachwiane np. podczas zaborów.
Słowa kluczowe: wolność, wolność religijna, anarchia,
wolność sumienia,
Summary:
Freedom which I love and understand ... - aspects of freedom
in high school readings”
Freedom is an attribute of youth, that is why the article
"Freedom which I love and understand ... - aspects of freedom
in high school readings" presents selected texts of youth literature. Various aspects of freedom are discussed in the article:
religious freedom, personal freedom, freedom to choice any
value, spiritual freedom, and freedom concerns political context. The desire for freedom has led the fate of individuals or
even entire nations. This value can be understood individually
as freedom of the singular person and it's spirit or social, political value. For the nations the issue of freedom has contained
all state freedom and was disturbed, for instance, during the
partitions.
Keywords: freedom, religious freedom, anarchy, freedom of conscience
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Bożena Frączek

Wykluczenie finansowe jako współczesne zagrożenie
wolności finansowej
Wprowadzenie
„Świat nigdy nie znalazł dobrej definicji dla słowa wolność” (Abraham Lincoln). Pojęcie to opisywane było przez
starożytnych Greków jako „wolność do”, np. wolność do stanowienia prawa, do sprawowania władzy, do publicznej debaty, do podejmowania decyzji. Filozofowie liberalni odróżniali ją od wolności „nowoczesnej”, czyli „wolności od” np.
wolności od władzy, wolność od jakiegokolwiek przymusu1.
Wolność odnosi się do wielu różnych sfer życia: fizycznej, duchowej, jak i materialnej (w tym finansowej).
Wolność finansowa, jako pochodna wolności gospodarczej, to swoboda życia bez obawy o środki pieniężne, to uniezależnienie się od braku pieniędzy. Za pojęcia bliskoznaczne
wolności finansowej można przyjąć niezależność finansową
oraz dobrobyt finansowy. Niezależność finansowa definiowana jest jako zdolność do realizacji założonych celów z wykorzystaniem własnych zasobów, co oznacza niezależność podejmowania decyzji dotyczących przeznaczenia środków pieniężnych2. Określana jest także przez pryzmat sposobów, któ-

1 Debata Jana Nowaka-Jeziorańskiego „O wolności człowieka”, 9
listopada 2011, Warszawa,
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/o_wolnosci_czlowieka.
pdf (dostęp: marzec, 2017).
2 F. Ivanović., Financial Independence of Central Bank through the
Balance Sheet Prism, Journal of Central Banking Theory and Practice,
2014, nr 2, s. 37-59.
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re umożliwiają jej osiągnięcie, np. poprzez wzbogacenie się3.
Niezależność finansowa wiąże się bezsprzecznie z posiadaniem kapitału oraz jego alokacją. Finansowy dobrobyt to relatywnie wysoki poziom zaspakajania wszelkich potrzeb, zarówno niższego, jak i wyższego rzędu, związanych z bytem
oraz doznaniami kulturalnymi całego społeczeństwa lub jego
jednostki. Dobrobyt finansowy może zostać zapewniony poprzez dostęp do środków finansowych. Wiąże się on często z
koniecznością oszczędzania, co może zapewnić finansowanie
zarówno przewidywalnych, jak i trudnych do przewidzenia
wydatków związanych z realizacją potrzeb zarówno bieżących, jak i przyszłych. Dobrobyt finansowy nie jest mierzony
ani dochodem, ani bogactwem, ale poprzez szczęście i zadowolenie, na które zarówno dochód jak i bogactwo mają
wpływ. W literaturze przedmiotu można znaleźć propozycje
pomiaru dobrobytu finansowego za pomocą tzw. satysfakcji
finansowej, czyli subiektywnej oceny kondycji finansowej danej jednostki4. Postrzeganie dobrobytu finansowego czy wolności finansowej jest zatem niejednakowe i zależy od wielu
czynników, do których należą:
- rodzaj potrzeb i ich zakres,
- wysokość i stałość osiąganego dochodu,
- możliwości gromadzenia i powiększania dochodu.
Biorąc po uwagę ostatni z wymienionych czynników
szczególne miejsce w osiąganiu niezależności finansowej, dobrobytu finansowego i wolności finansowej należy przypisać
swobodzie korzystania z ofert rynku finansowego, przede
wszystkim w zakresie gromadzenia i pomnażania posiadane3 I. S. Muturi, R. Zduńczyk, Wolność finansowa dzięki inwestowaniu
w nieruchomości, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009.
4 S. A. Sass, A. Belbase, T. Cooperrider, J. D. Ramos-Mercado,
What do subjective assessments of financial well-being reflect?, CRR
Working Paper 2015-3, Center for Retirement Rechearch at Boston
College, CRR , Boston 2005, s.2.
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go kapitału. W niektórych sytuacjach wolność finansową może
zapewnić pożyczenia środków pieniężnych, w innych zaś fakt
bycia dłużnikiem może tę wolność ograniczać. Należy także
zaznaczyć, że swobodne korzystanie z ofert rynku finansowego zwykle wiąże się z koniecznością posiadania rachunku
oraz przeprowadzaniem rozliczeń. Wolności finansowej
sprzyja zatem swobodny dostęp do produktów i usług finansowych, a ograniczenie tego dostępu określane jako wykluczenie finansowe stanowi ograniczenie wolności finansowej.
Celem artykułu jest przedstawienie zjawiska wykluczenia finansowego, jako niebezpieczeństwa ograniczenia wolności finansowej oraz zbadanie jego poziomu. W badaniach zostaną wykorzystane dane Banku Światowego za lata 2011 i
2014 dotyczące korzystania z podstawowych produktów i
usług finansowych przez osoby dorosłe powyżej 15 roku życia. Przedstawione zostaną takie produkty finansowe jak rachunki, oszczędności oraz kredyty/pożyczki znajdujące się
ofercie instytucji finansowych. Uwzględnione zostaną wyłącznie oferty instytucji finansowych działających w nadzorowanej
części rynku finansowego.
Istota i rodzaje wykluczenia finansowego oraz czynniki wpływające na jego poziom
Jednym z wymiarów wolności finansowej jest dostęp do
środków (ofert finansowych), które stwarzają szanse na jej
osiągnięcie. W takim znaczeniu wolność finansowa oznacza
brak ograniczeń w dostępie do produktów i usług finansowych, a wszelkie ograniczenia w dostępie do nich stanowią
zagrożenie wolności finansowej. Brak dostępu oraz niemożność korzystania z ofert instytucji finansowych określany jest
mianem wykluczenia finansowego.
W prezentowanych w literaturze definicjach wykluczenia finansowego zwraca się uwagę na różne aspekty tego zjawiska. NBP definiuje wykluczenie finansowe jako trudności w
używaniu usług finansowych, oszczędzaniu, dostępie do kon-
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ta bankowego, do kredytów i przelewów5. Z kolei Komisja
Europejska w swojej charakterystyce zwraca uwagę na brak
odpowiedniego dostępu do produktów i usług finansowych,
właściwych dla potrzeb zarówno gospodarstw domowych jak
i podmiotów gospodarczych6. Do osób szczególnie narażonych na organicznie wolności finansowej z powodu wykluczenia finansowego zaliczane są7:
• osoby o niskich dochodach oraz nieposiadające stałego zatrudnienia, bezrobotne, mieszkające małych miejscowościach oraz zamieszkujące tereny wiejskie,
• osoby, które wpadły w pułapkę zadłużeniową lub
poniosły straty w biznesie,
• osoby samotnie wychowujące dzieci,
• osoby o niskim poziomie alfabetyzacji finansowej (o niskim poziomie wiedzy, umiejętności i świadomości finansowej),
• osoby z niskim wykształceniem,
• osoby w wieku emerytalnym,
• osoby nie posiadające ważnych dokumentów identyfikacyjnych.
Zakres wykluczenia finansowego nie zawsze jest jednakowy. Wśród osób wykluczonych finansowo można wyszczególnić: osoby bez dostępu do produktów i usług finansowych,
osoby korzystające z bardzo ograniczonego ich zakresu oraz
niedoświadczonych, nowo-włączonych finansowo konsumenNBP, Wykluczenie finansowe - o utraconych zyskach – portal edukacyjne
NBP,
http://www.nbp.pl/edukacja/dodatki_edukacyjne/gazety_lokalne_fkt
/sgl_odc_10.pdf, (dostęp: kwiecień 2017).
6 Komisja Europejska (2017), Financial Inclusion: Ensuring Access to
a Basic Bank Account Joint response to Consultation Document, European
Comission, Bruksela, 2009.
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/
2009/fin_inclusion/consultation_en.pdf (dostęp: kwiecień 2017).
7 NBP (2017),…, op.cit.
5
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tów finansowych8. Ograniczenie wolności finansowej rozpatrywanej z perspektywy wykluczenia finansowego, pociąga za
sobą wiele negatywnych skutków ekonomiczno-społecznych –
por. tabela 1.
Tabela 1. Główne obszary i skutki wykluczenia finansowego
Obszar wykluczeCharakterystyka
nia finansowego
Ograniczenia w Brak rachunku umożliwiającego dokonywanie
dostępie do ra- rozliczeń, stanowi barierę w znalezieniu zatrudchunku
nienia. W przypadku seniorów brak dostępu do
rachunku utrudnia dokonywanie rozliczeń związanych z wypłatą świadczeń emerytalnych.
Ograniczenia w Brak dostępu do ofert oszczędnościowooszczędzaniu
i inwestycyjnych ogranicza gromadzenie bogacinwestowaniu
twa a tym samym zagraża bieżącemu i przyszłemu bezpieczeństwu finansowemu. Równocześnie naraża wykluczone ze systemu nadzorowanego osoby na negatywne skutki korzystania z alternatywnych, jednak mniej atrakcyjnych
ofert systemu nieregulowanego.
Ograniczenia w Ograniczone możliwości pożyczania środków
dostępie do poży- pieniężnych uniemożliwiają finansowanie realiczek i kredytów
zacji potrzeb.
Wyższe opłaty i Niektóre instytucje finansowe dyskryminują
prowizje
nieopłacalnych klientów, zniechęcając ich do
korzystania ze swoich ofert poprzez gorsze
warunki finansowe. Narażają ich tym samym
na korzystanie z mniej atrakcyjnych zarówno
pod względem warunków finansowych, jak i
bezpieczeństwa produktów i usług sektora nienadzorowanego.
Źródło: Opracowanie własne.

A. Atkinson., F. Messy, Promoting Financial Inclusion through Financial Education: OECD/INFE Evidence, Policies and Practice”,
OECD Working Papers on Finance, OECD, 2013, s. 11.
8
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Literatura wskazuje na różne źródła i przyczyny wykluczenia finansowego, które determinują jego rodzaje. Najczęściej wyszczególnia się przyczyny ekonomiczne i pozaekonomiczne, uwzględniając jednocześnie przyczyny leżące po stronie klienta oraz po stronie instytucji finansowych9. Wśród
przyczyn ekonomicznych zwraca się szczególną uwagę na :
• niski, nieregularny, nielegalny dochód lub jego brak –
jako przyczyny leżące po stronie klienta,
• nieatrakcyjne warunki ofert finansowych, nieopłacalność organizowania placówek, brak opłacalności obsługi
klientów niezamożnych bądź innej grupy klientów – jako
przyczyny leżące po stronie instytucji finansowych.
Wśród przyczyn pozaekonomicznych zwraca się szczególną uwagę na:
• samowykluczenie, kult gotówki (zwyczaje płatnicze),
niski poziom alfabetyzacji finansowej (wiedzy, umiejętności i
świadomości), brak odpowiedniego zaplecza technicznego
i/lub umiejętności posługiwania się nim (np. Internet), bariery
psychologiczne, religijne i kulturowe oraz płeć i wiek – jako
czynniki leżące po stronie klient,
• ograniczona infrastruktura lub inne przeszkody techniczne i formalne, uniemożliwiające zorganizowanie placówek
na terenach trudnodostępnych, np. na terenach peryferyjnych
lub wiejskich, brak możliwości przygotowania odpowiedniej
oferty, dostosowanej do potrzeb klienta, bądź grupy klientów

M. Iwanicz–Drozdowska, Wykluczenie finansowe – poważny problem społeczny, MBA. nr 1/ 2008, SGH, Warszawa, 2008; A. Durasiewicz., Wykluczenie finansowe gospodarstw domowych nowym paradygmatem aktywnej polityki społecznej [w:] Wdrażanie aktywnej polityki społecznej w środowisku lokalnym, red. K. Głąbicka, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie. PTPS, Warszawa, 2014;
T. Koźliński, Zwyczaje płatnicze Polaków, NBP, Departament Systemu
Płatniczego, Warszawa, 2013.
9
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– jako czynniki leżące po stronie klienta, brak lub ograniczona
przejrzystość informacji o produktach i usługach finansowych.
Poziom wykluczenia finansowego na świecie w obszarze
rachunków, oszczędności i pożyczania środków pieniężnych
Jednym z ważniejszych czynników wpływających na
poziom wykluczenia finansowego, a tym samym ograniczenia
wolności finansowej jest poziom dochodu. Stąd też prezentując poziom wykluczenia finansowego na świecie zwrócono
uwagę na grupy krajów o niskim, średnim i wysokim dochodzie w przeliczeniu na mieszkańca – zgodnie z klasyfikacją
Banku Światowego.
W przeprowadzonej analizie wykluczenia finansowego
uwzględniono następujące obszary:
• brak lub ograniczony dostęp do rachunku w instytucji finansowej - uniemożliwia bezpieczne przechowywanie
środków pieniężnych, swobodny dostęp do nich oraz utrudnia bezpieczną i szybką bezgotówkową realizację płatności.
Poziom wykluczenia finansowego w obszarze posiadania rachunku w instytucji finansowej oraz dostępu do tego rachunku (poprzez korzystanie z karty debetowej zawierają: rys.1,
rys.2, rys.5.
• brak lub ograniczony zakres korzystania z bezpiecznych ofert oszczędnościowo-lokacyjnych nadzorowanego
(bezpieczniejszego w porównaniu z nienadzorowanym) segment rynku finansowego – co utrudnia gromadzenie bogactwa i realizację potrzeb. Poziom wykluczenia finansowego w
obszarze posiadania oszczędności w instytucji finansowej zawierają: rys.3, rys.6.
• brak lub ograniczony zakres w dostępie do kredytów i pożyczek będących w ofercie nadzorowanych instytucji
finansowych – co uniemożliwia realizacje potrzeby opóźniania płatności. Poziom wykluczenia finansowego w obsza-
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rze pożyczania środków pieniężnych w instytucjach finansowych zawiera rys.4.
Rys. 1. Odsetek osób dorosłych (15+) w krajach o różnym poziomie dochodów na mieszkańca, które nie posiadają rachunku w
nadzorowanych instytucjach finansowych [w%]

*Wartości procentowe w nawiasach oznaczają udział w światowej populacji
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku
Światowego “The Little Book on Financial Inclusion”, The World
Bank Group, 2015.

Poziom wykluczenia finansowego w zakresie braku rachunku w instytucji finansowej jest bardzo zróżnicowany na
świecie i w dużym stopniu zależy od dochodu. W krajach wysokorozwiniętych społeczeństwa swobodniej i w większym
zakresie korzystają z rchunków w instytucjach finansowych i
przeprowadzają rozliczenia finansowe. W latach 2011- 2014
odnotowano zmniejszanie sie poziomu wykluczenia finansowego we wszystkich regionach świata, co oznacza pozytywne
zmiany, zmierzające w kierunku zwiększania poziomu wolności finansowej.
W ramach obsługi rachunków instytucje finansowe oferują możliwość korzystania z kart płatniczych. Najpopular-
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niejszymi kartami płatniczymi są karty debetowe. Nie wszyscy klienci posiadający rachunek korzystają z dostepu do niego za pomoca karty debetowej – por. rys.1 – rys.2.
Rys. 2. Odsetek osób dorosłych (15+) w krajach o róznym poziomie dochodów na mieszkańca nie korzystającej z kart debetowych w nadzorowanych instytucjach finansowych [w%]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku
Światowego “The Little Book ..., op.cit.

Ograniczenia w korzystaniu z rachunku, np. poprzez
brak podstawowej karty płatniczej mogą być także postrzegane jako zagrożenie wolności finansowej. W tym obszarze poziom wykluczenia finansowego podobnie jak w przypadku
posiadania rachunku jest uzależniony od dochodu, ale znane
są także inne czynniki, np. brak zaufania do nowoczesnej
technologii czy przywiązanie do gotówki.
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Rys. 3. Odsetek osób dorosłych (15+) w krajach o różnym poziomie dochodów na mieszkańca, które nie posiadają oszczędności
w nadzorowanych instytucjach finansowych [w%]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku
Światowego “The Little Book ..., op.cit.

Oszczędności są bardzo ważną grupą produktów finansowych wpływających na poziom wolności finansowej. Poziom wykluczenia finansowego w obszarze oszczędności jest
zdecydowanie wyższy niż w obszarze posiadania rachunku
we wszystkich grupach krajów. Jednak i w tym przypadku
poziom dochodu wpływa na poziom włączenia finansowego.
Brak odpowiedniego dochodu uniemożliwia gromadzenie
oszczędności, co zagraża wolności finansowej, zwłaszcza w
przyszłości – por rys.3.
Rys. 4. Odsetek osób dorosłych (15+) w krajach o różnym poziomie dochodów na mieszkańca, które nie posiadają kredytów/pożyczek w nadzorowanych instytucjach finansowych [w%]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku
Światowego “The Little Book ..., op.cit.

Kredyty i pożyczki stanowią jedne ze źródeł finansowania wydatków gospodarstw domowych. Ograniczone korzystanie z tych produktów nie zawsze oznacza brak dostępu do
nich. W wielu przypadkach gospodarstwa domowe nie korzystają z ofert kredytowych, ponieważ osiągane dochody wystarczają na pokrywanie dokonywanych wydatków. Istnieje
jednak spora grupa potencjalnych konsumentów finansowych,
która nie korzysta z ofert kredytowych, gdyż nie spełnia warunków określonych przez pożyczkodawców. W krajach wysokorozwiniętych powodem braku zainteresowania ofertami
kredytowymi może być brak konieczności ich zaciągania z
uwagi na wyższe dochody gospodarstw domowych. Pomimo
tego w tych krajach odnotowanych został najniższy odsetek
osób, które nie pożyczają środków pieniężnych. W krajach
słabo rozwiniętych główną przyczyną braku zainteresowania
ofertami kredytowymi jest brak dochodów na odpowiednim
poziomie umożliwiających spłatę pożyczonych środków oraz
brak wymaganych zabezpieczeń.
Najniższy stopień wykluczenia finansowego, a tym samym najmniejszy poziom ograniczania określonych płaszczyzn wolności finansowej występuje w krajach o wysokim

229

poziomie dochodów. Na drugim biegunie znajdują się kraje o
niskim dochodzie, a w wielu przypadkach także o średnim
poziomie dochodów przypadających na mieszkańca.
Omawiając kwestię pożyczania środków pieniężnych
należy zaznaczyć, że zarówno brak możliwości pożyczania
środków pieniężnych, jak i fakt bycia dłużnikiem może być
uznany za ograniczenie wolności finansowej.
Dalszej części badań poddano grupy krajów o średnim i
niskim dochodzie, z podziałem na regiony świata, w których
uwzględniono posiadanie rachunku oraz oszczędności w nadzorowanych instytucjach finansowych.
Rys.5. Odsetek osób dorosłych w krajach o średnim i niskim
dochodzie na mieszkańca, które nie posiadają rachunku w nadzorowanych instytucjach finansowych [w%]

*Wartości liczbowe towarzyszące poszczególnym regionom
podane w nawiasach oznaczają dochód na mieszkańca [w $]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku
Światowego “The Little Book ..., op.cit.

W dzisiejszym świecie posiadanie rachunku w instytucji
finansowej, zwłaszcza należącej do nadzorowanego segmentu
rynku finansowego jest koniecznością, a jego brak uniemożliwia korzystanie z innych produktów i usług finansowych.
Poziom ograniczenia w dostępie do podstawowego produktu
finansowego jakim jest rachunek w instytucji finansowej w
grupie krajów średnio- i słabo rozwiniętych wskazuje na po-
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ważne ograniczenia wolności finansowej w wielu regionach
świata. Można także zauważyć, że poziom dochodu (na
mieszkańca) nie jest jedynym czynnikiem ograniczającym tę
wolność. Kraje Ameryki i Azji Południowej charakteryzuje
zbliżony poziom wykluczenia finansowego w obszarze posiadania rachunku, pomimo zdecydowanie odmiennych poziomów dochodu na mieszkańca – rys.5.
Rys.6. Odsetek osób dorosłych w krajach o średnim i niskim
dochodzie na mieszkańca, które nie posiadają oszczędności w nadzorowanych instytucjach finansowych [w%]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku
Światowego “The Little Book ..., op.cit.

Gromadzenie oszczędności jest zdecydowanie trudniejsze niż otwieranie rachunków. Jest także niezwykle ważne dla
zapewnienia dobrobytu finansowego, zwłaszcza w przyszłości. Bardzo wysoki poziom społeczeństw zamieszkujących
poszczególne regiony świata o średnim i słabym stopniu rozwoju nie posiada oszczędności, co stanowi zagrożenie ich
wolności finansowej – rys.6.
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Wnioski
Wysoki poziom wykluczenia finansowego zagraża wolności finansowej. W każdym badanym obszarze (rachunki,
oszczędności, kredyty) występuje zróżnicowanie, w którym
widać zależność poziomu wykluczenia finansowego od dochodu. Jest to zależność odwrotnie proporcjonalna, tzn. im
niższy dochód, tym wyższy poziom wykluczenia finansowego, a tym samym większe zagrożenie wolności finansowej.
Poziom wykluczenia finansowego jest jednak najbardziej
zróżnicowany w zakresie posiadania i korzystania z rachunków w instytucjach finansowych,
Bardziej wnikliwa analiza przeprowadzona w krajach
średnio- i słabo rozwiniętych pozwala na zaobserwowanie, że
poza dochodem, na poziom włączenia finansowego wpływają także inne czynniki. Należy do nich zaliczyć. poziom alfabetyzacji finansowej, czynniki kulturowe i religijne, poziom rozwoju
rynku finansowego w danym kraju i wiele innych. Czynnikom
tym także należy poświęcić czas i uwagę w dalszych badaniach,
których rezultaty mogą przyczynić się do obniżenia poziomu
wykluczenia finansowego i zmniejszenia zagrożenń wpływających na ograniczanie wolności finansowej.
Streszczenie:
Wolność jest postrzegana jako brak przymusu, a więc jako sytuacja, w której można dokonywać wyborów spośród
wszystkich dostępnych opcji. Implementacja takiego rozumienia wolności do pojęcia wolności finansowej może być rozumiana jako swoboda dokonywania wyborów finansowych i
korzystania z produktów i usług finansowych. Brak możliwości swobodnego dostępu do podstawowych produktów i
usług finansowych (wykluczenie finansowe) ogranicza wolność finansową i niesie ze sobą wiele negatywnych skutków
dla indywidualnych konsumentów finansowych. Celem artykułu jest przedstawienie zjawiska wykluczenia finansowego,
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jako niebezpieczeństwa ograniczenia wolności finansowej oraz
analiza jego poziomu na świecie.
Słowa kluczowe: wolność finansowa, wykluczenie finansowe
Abstract:
Freedom is seen as a lack of coercion, and therefore is
seen as a situation in which people may decide and have a
choice. The implementation this meaning of freedom to financial freedom is the easy ability to make financial choices. The
lack of free access to financial products and services (financial
exclusion) limits financial freedom and brings many implications for individual financial consumers. The aim of the article
is to present the concept of financial exclusion as the form of
limitation of financial freedom and present the level of financial exclusion in different areas (having the account savings
and borrowing the money) all over the world.
Key words: financial freedom, financial exclusion
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Joanna Cichorska

Swoboda umów o usługi finansowe a granice wolności
konsumenta
Wstęp
W państwach demokratycznych wolność jednostki jest
postrzegana jako wartość najwyższa. Chroni ją prawo w postaci zapisu w konstytucji oraz obyczajowość wynikająca z
rozwoju cywilizacji i kultury narodów. Wolność osoby jako
niezależnego bytu przekłada się także na swobodę w działalności gospodarczej. Podmioty gospodarcze mają prawo do
podejmowania własnych decyzji, za które samodzielnie ponoszą odpowiedzialność. Prawo do wolności dotyczy także zawierania umów z partnerami. Dochodzi w nich do konfrontacji swobód dwóch niezależnych stron, z których każda legitymuje się prawem do wolności osobistej i gospodarczej. Nasuwa się jednak pytanie o granice wolności jednostki, stąd motywem przewodnim artykułu jest powszechnie znane i często
powtarzana maksyma dziewiętnastowiecznego francuskiego
socjologa i polityka Alexisa de Tocqueville: „Wolność człowieka
kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego „człowieka”1.
Celem artykułu są rozważania na temat obszaru wolności jednostki w kontekście realizacji zasady swobody gospodarczej. Autorka stawia w artykule tezę, że relatywizując prawa konsumenckie, banki naruszają granice wolności osobistej
klienta. W celu weryfikacji tak postawionej hipotezy w pierwszej części artykułu autorka charakteryzuje problem wolności
jako konstytucyjnego prawa jednostki. Następnie w drugim
punkcie zajmuje się omówieniem zasad swobody zawierania
umów gospodarczych, a następnie, w kolejnej części, opisuje
przykłady naruszania praw konsumentów w trakcie zawiera1

Konstytucja wolności, PWN, Warszawa 2006, s.65
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nia umów. W artykule została zastosowana metoda krytycznej
analizy przepisów prawa oraz statystycznej oceny skuteczności narzędzi walki z nierzetelnymi warunkami umów.
1. Wolność konstytucyjnym prawem jednostki
Wolność jest niezbywalnym prawem człowieka gwarantowanym zarówno przez prawo międzynarodowe, jak i krajowe. Oznacza brak przymusu i możliwość podejmowania
decyzji oraz dokonywania swobodnego wyboru bez ograniczeń ze strony:
− władz (wolność słowa, zgromadzeń),
− innych jednostek (pracodawca, szkoła, rodzina, bank),
− zwyczajów społecznych i warunków naturalnych.
Wśród licznych regulacji międzynarodowych najważniejsze znaczenie ma w tym zakresie, ratyfikowana przez Polskę w 1993 r. Europejska Konwencja Praw Człowieka. Mówi
ona, że każdy ma prawo do wolności i osobistego bezpieczeństwa, których może być pozbawiony tylko w uzasadnionych
przypadkach (popełnienia przestępstwa, szerzenia choroby
zakaźnej, nielegalnego wtargnięcia na terytorium państwa).2
W Polsce prawo obywatela do wolności reguluje natomiast
art. 30 Konstytucji RP, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych3.
Charakterystyka zasady wolności obejmuje interpretację
pozytywną i negatywną. W aspekcie pozytywnym wolność
odnosi się do zachowania swobody we wszystkich obszarach,
których nie zabrania prawo. W znaczeniu negatywnym zasada
2 Konwencja z 4.11.1950 r. o ochronie praw człowieka i podstawowych
wolności,
Rzym,
1950
r.,
pełny
tekst
https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawa_czlowieka/e
ts_006.pdf (dostęp 23.04.2017 r.)
3 Rozdz. II, Art. 30 i 31 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 2.04.1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz.
319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471, z 2009 r., Nr 114, poz. 946.),
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wolności oznacza natomiast, że podmiot lub jednostka nakładająca ograniczenia swobody działania ma obowiązek wskazania określonego przepisu prawa, które potwierdza to ograniczenie. Zasada wolności świadomie stanowi bowiem jedną z
klauzul generalnych, które charakteryzują sposób i kierunek
całego systemu norm i wartości.
Dopuszcza się dzięki temu pozaprawne kryteria oceny
działań i zaniechań podejmowania decyzji, nadając im pewną
elastyczność interpretacji. Mają one zastosowanie w przypadku działania w dobrej wierze, zachowania należytej staranności czy zasad uczciwego obrotu, dzięki czemu prawo jest bliższe społecznemu poczuciu sprawiedliwości, moralności i obyczajowości. W takim kontekście należy rozumieć art. 5 Kodeksu cywilnego, mówiący, że nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społecznogospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami
współżycia społecznego4. Zgodnie z tym przepisem podmiot
lub jednostka może dokonywać swobodnych wyborów w
granicach, które nie naruszają swobody innych, powodując ich
krzywdę, w tym przez narzucanie komuś swojej woli.
Prawo do wolności obejmuje wiele sfer życia i aktywności człowieka. Pochodną wolności człowieka jest wolność gospodarcza oznaczająca powstrzymanie się państwa od ingerowania w autonomię podmiotu w sposób, który zaprzeczałby
istnieniu praw i wolności obywateli. Wolność działalności
gospodarczej reguluje art. 20 Konstytucji RP. Zgodnie z nim
społeczna gospodarka rynkowa oparta na swobodzie działalności gospodarczej stanowi podstawę ustroju gospodarczego
Rzeczypospolitej Polskiej5. Jego częścią jest również prawo
konsumenta, którego wolność jako jednostki może być ograniczona tylko w przypadku wystąpienia stanu wyższej koniecz-

4
5

Art. 5 Ustawy z dnia z 23.04.1964 r. Kodeks … op. cit.
Rozdz. I, Art. 20 Konstytucji … op. cit.
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ności. Zalicza się do niego w szczególności: bezpieczeństwo,
porządek publiczny, ochronę środowiska, zdrowia i moralności publicznej, a także wolność i prawa innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw z niej wynikających. Do podstawowych przesłanek wolności konsumenta zalicza się:
− prawo do informacji,
− autonomię woli w stosunkach kontraktowych,
− możliwość kreowania zgodnie z własną wolą swojej
sytuacji prawnej,
− gwarancje swobody umów6.
Dla bezpieczeństwa konsumenta szczególne znaczenie
ma prawo do informacji. Wprowadzona w 2014 r. nowelizacja
regulacji dotyczących praw konsumenta rozszerza listę obowiązkowych informacji, które sprzedawca musi przekazać
klientowi, zaliczając do nich m.in. dane o: głównych cechach
produktu, całkowitej cenie produktu uwzględniającej wszystkie koszty dodatkowe i podatki, funkcjonowaniu mechanizmów rynkowych, oraz o możliwości złożenia reklamacji i
dochodzenia roszczeń w trybie pozasądowym. Konsument ma
prawo wglądu do regulaminu sprzedaży produktu, a także do
odstąpienia od umowy w ustalonym terminie7. W myśl tak
rozumianej wolności konsument ma również prawo do pełnej
informacji o ofercie konkurencji w celu dokonania swobodnego wyboru właściwej usługi8. W orzecznictwie Trybunału

6 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 9.03. 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827; Dz.U. 2017 poz. 683)
7 Tamże
8 C. Banasiński, M. Bychowska, Granice ingerencji organu antymonopolowego w wolność gospodarczą w kontekście regulacji dotyczących ochrony
konsumentów, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok
LXXVIII – zeszyt 3 – 2016, s. 50-51,
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Konstytucyjnego podkreślono, że informacja handlowa powinna charakteryzować się przejrzystością, jawnością i rzeczywistą dostępnością. Dostarczanie czytelnej i zrozumiałej
dla konsumentów informacji Trybunał nazwał „ochroną przez
informację”9.
2. Prawne aspekty swobody zawierania umów o usługi bankowe
W pojęciu wolności gospodarczej mieści się wolność do
sporządzania umów. Szerzej omawia ten problem art. 353 Kodeksu cywilnego. Wskazuje, że strony zawierające umowę
mogą ją ułożyć według swego uznania, byleby jego treść lub
cel mieściły się w granicach prawa i nie naruszały zasad
współżycia społecznego.10 Przyznanie podmiotom prawa do
zawierania umów i swobodnego kształtowania ich treści jest
częścią tzw. prawa zobowiązaniowego KC.
Swoboda zawierania umów obejmuje dowolność:
− decydowania o zawarciu lub niezawarciu kontraktu,
− w wyborze kontrahenta,
− formułowania treści umowy przez strony,
− wyboru formy umowy11.
Umowa musi być zawarta zgodnie z jej właściwością,
czyli cechami charakterystycznymi. Dla jej skuteczności zapisy
umowy muszą uwzględniać naturę stosunku prawnego, np.
umowa o lokatę nie może zawierać zapisu o przekazaniu
prawa własności do lokowanych środków pieniężnych na
bank, a umowa kredytowa, że kredytobiorca nie musi zwrócić
http://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/6176/64
29 (dostęp 10.05.2017 r.)
9 Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Wyrok z 21 kwietnia
2004 r. (K 33/03), A 2004, nr 4, poz. 31, LexisNexis, nr 366431
10 Art. 353 Ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 459)
11 Tamże
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pożyczonej kwoty. Konsekwencją naruszenia swobody zawierania umów może być unieważnienie niektórych jej postanowień, a w ostateczności nawet unieważnienie całej umowy12.
W ramach swobody zawierania umów strony mogą zawrzeć umowę na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z założeniem możliwości wprowadzenia pewnych
zmian, np. dodania klauzul, czy dodatkowych zastrzeżeń
umownych. Modyfikacje muszą jednak pozostawać w zgodzie
z ograniczeniami wynikającymi z art. 353 [1] KC. Oznacza to,
że umowa musi być zgodna z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, niemniej jednak w miejscach, których nie
dotyczą regulacje o charakterze bezwzględnym, ustalenia zależne są od woli stron.
Dowolność wyboru kontrahenta oznacza, że konsument
ma prawo wyboru banku, z którego usług chce skorzystać i
który w jego ocenie ma najkorzystniejszą ofertę. Bank jednak
ma prawo odmówić podpisania umowy, jeżeli klient mu z
jakichś względów nie odpowiada (np. nie spełnia kryteriów
zdolności kredytowej). Klient ma prawo negocjowania warunków umowy, dzięki czemu jej parametry są lepiej dostosowane do jego wymagań13.
Dla zachowania poprawnych relacji klienta z bankiem
konstrukcja umowy powinna uwzględniać ogólnie przyjęte
normy współżycia społecznego, których celem jest równoważenie praw i obowiązków stron i przeciwdziałanie ograniczaniu swobody w wyrażaniu potrzeb i wymagań. Zalicza się do
nich zasady:
− słuszności,
− uczciwości,

Art. 58 Ustawy z dnia z 23.04.1964 r. Kodeks … op. cit.
M. Gryber, D. Sowińska-Kobelak, Przewodnik po kredycie konsumenckim. Poradnik klienta usług finansowych, KNF, Warszawa 2014 r.,
s. 17-22
12

13
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− rzetelności14.
Względy słuszności dotyczą merytorycznego uzasadnienia racji stron, zgodnie z którym sąd bądź inny organ do
tego powołany, wydaje orzeczenie rozstrzygające spór po
rozważeniu najwłaściwszego rozwiązania sprawy. Zasady
uczciwości i rzetelności zakładają z kolei obowiązek respektowania dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym. Służą
one do korygowania obowiązującego prawa przedmiotowego
zgodnie z wypracowanymi przez społeczeństwo standardami
i wartościami etycznymi15.
Zasady współżycia społecznego mają wyraźnie charakter aksjologiczny, a jako element konstrukcji umowy o usługi
finansowe chronią klientów przed wykorzystywaniem przez
banki ich przewagi rynkowej. Działanie na szkodę klienta wynikające z naruszenia zasad współżycia społecznego może
wywołać odpowiedzialność banku i obowiązek zadośćuczynienia w postaci odszkodowania16.
3. Praktyki zawierania umów finansowych w kontekście naruszania praw konsumenta do wolności
W procesie konstruowania umowy o usługi finansowe
zderzają się ze sobą wolność gospodarcza banku z wolnością
klienta jako konsumenta i człowieka. Kolizji wolności gospodarczej z prawami konsumentów nie da się w pełni uniknąć. Wolność gospodarcza stanowiąca konstytucyjną zasadę ustroju gospodarczego, oznacza gwarancję swobody podejmowania działalności i zapewnienia prawnego bezpieczeństwa podmiotom
gospodarczym. Wolność konsumenta należy z kolei rozumieć
14 K. I. Kopaczyńska-Pieczniak, Zasada uczciwości kupieckiej jako zasada prawa handlowego, „Studia Iuridica Lublinensia, Vol.25, No 1
(2016), s.161
15 Art. 5 Ustawy z dnia z 23.04.1964 r. Kodeks … op. cit.
16 Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 22.05.2003 r. (sygn. akt II
CKN 96/01)
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jako ochronę przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. W
praktyce ochrona wolności konsumenta przejawia się przede
wszystkim w zagwarantowaniu prawa do rzetelnej informacji, co
powinno w umowie wynikać z jasno określonych obowiązków
banku jako sprzedawcy usług finansowych17.
Wolność w zakresie kształtowania warunków umowy
jako wartość nadrzędna podlega ochronie prawa po obu stronach transakcji. Nie musi to wcale oznaczać wyraźnego konfliktu interesów prowadzącego do sytuacji, w której ochrona
prawa jednej strony powoduje ograniczenie swobody partnera. Niezbędna staje się swoista relatywizacja zasad umowy
pozwalająca na optymalne w danych warunkach zaspokojenie
potrzeb kontrahentów przez odpowiednie wyważenie proporcji praw i obowiązków uwzględnionych w umowie18.
W praktyce rynkowej często dochodzi jednak do masowych, zinstytucjonalizowanych praktyk wprowadzania klienta w błąd, kamuflowania warunków umowy, wymuszania
zawarcia niekorzystnych, a nawet niepotrzebnych umów.
Zjawisko to określone mianem missellingu, czyli sprzedaży
produktów niepotrzebnych, a nawet szkodliwych podważa
zasadę swobody zawierania umów, powodując zachwianie
wolności człowieka. Nieuczciwe praktyki banku przy zawieraniu umów dotyczą najczęściej niekorzystnych warunków
oferty w obszarze poziomu generowanego przez produkt ryzyka i przewidywanych konsekwencji finansowych (kosztów
kredytów i stopy zwrotu z oszczędności). W przypadku kredytów dotyczą one w szczególności:
− stosowania wewnętrznych tabel kursowych, na które
klient nie ma wpływu i przeliczanie według nich rat kredytów,
Szerzej na temat ochrony zaufania i lojalności kontraktowej w:
J. Mojak, Ewolucja zasad współczesnego polskiego prawa cywilnego – zasada bezpieczeństwa obrotu, „Studia Iuridica … op. cit., s. 147
18 R. Alexy, Teoria praw podstawowych, Wydawnictwo Sejmowe,
Warszawa 2010, s. 78
17
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− nieprecyzyjnych i niezrozumiałych sposobów zmiany
wysokości oprocentowania,
− niewłaściwego obliczania stopy procentowej, nieuwzględniającej ujemnej wartości stopy LIBOR/EURIBOR,
− opłat (składek) z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu
własnego,
− niezgodnego z prawem sposobu waloryzowania (indeksowania) kursu walutowego,
− wysokiej różnicy między kursem kupna i sprzedaży
(tzw. spreadu),
− sprzedaży pakietowej wymuszającej na kredytobiorcy
wykup dodatkowego ubezpieczenia na życie19.
Nieuczciwe praktyki w umowach o otwarcie lokaty lub
zakup inwestycyjnych instrumentów rynku kapitałowego
przejawiają się natomiast najczęściej jako:
− sprzedaż produktów długoterminowych osobom w
podeszłym wieku,
− brak wyjaśnień o sposobach i czasie likwidacji instrumentu,
− brak informacji o konstrukcji instrumentu i strukturze
portfela inwestycyjnego,
− brak informacji o stopniu ryzyka instrumentu,
− brak informacji o sposobie obliczania dochodu klienta20.
Nierówny układ sił między bankiem i klientem widoczny jest już w samej konstrukcji umowy i używanych w niej
sformułowaniach wyraźnie dyskryminujących klienta. Bank z
reguły nie wyraża zgody na zmianę zapisów w tzw. ogólnych

19 Analiza prawna wybranych postanowień umownych stosowanych
przez banki w umowach kredytów indeksowanych do waluty obcej lub denominowanych w walucie obcej zawieranych z konsumentami, Raport
Rzecznika Finansowego, Warszawa 2016 r., s. 6
20 Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, Raport Rzecznika Finansowego cz. II, Warszawa 2016 r.
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warunkach umowy, proponując wersję powszechnie stosowaną. W umowach długoterminowych bank dopuszcza wprawdzie możliwość renegocjowania warunków przez wprowadzenie stosownego aneksu (zmiana warunków umowy dotyczy np. wcześniejszej spłaty lub wydłużenia kredytu, zmiany
jego waluty, podwyższenia kwoty, podwyższenia lub obniżenia limitu wypłat z rachunku, rezygnacji z karty płatniczej
itp.), ale najczęściej jego warunki są na tyle niekorzystne, że
konsument sam z nich rezygnuje (np. warunki przewalutowania kredytu lub wcześniejszej likwidacji z ubezpieczenia z
funduszem kapitałowym). Teoretycznie zostaje więc zachowana zasada swobody formułowania treści umowy, w praktyce jednak umowa nie ulega zmianie. Bank jako silniejsza strona w negocjacjach niechętnie zgadza się na wprowadzanie
jakichkolwiek zmian, szczególnie jeżeli nie są one dla niego
korzystne21.
W umowie o usługi finansowe oprócz praw przysługujących stronom wskazuje się także na ich zobowiązania wobec
siebie. Tu także dochodzi do nierównego traktowania stron, co
uwypuklają stosowane w umowie sformułowania. Takie określenia jak: „bank ma prawo …”, „bank może …” i „kredytobiorca ma obowiązek …” wyraźnie sugerują uprzywilejowaną
pozycję banku wobec klienta. Bank nawet przyznając klientowi prawo do zmiany parametrów umowy, wyraża to w sposób nie pozostawiający wątpliwości, do kogo ostatecznie należy podjęcie decyzji. Używa bowiem z reguły formuły: „bank
ma prawo do wyrażenia zgody na …”.
Asymetrię sił między bankiem i klientem potwierdza
także sposób egzekucji praw przez obie strony umowy. Skargi
klientów są rzadko rozpatrywane na ich korzyść, natomiast
dochodzenie swoich praw przez bank jest na ogół bardziej

M. Kryszkiewicz, Kredyty konsumenckie: słabnie ochrona klientów banków,
„Gazeta Prawna”, 9.09.2013 r.
21
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skuteczne. Wprawdzie od roku 2015 nastąpiła znaczna poprawa w zakresie orzeczeń korzystnych dla klientów. Ich
udział procentowy wzrósł prawie trzykrotnie z 12% w 2012 r.
do 31% w 2016 r., niemniej jednak nadal rozstrzygnięcia pozytywne stanowią zaledwie trzecią część wszystkich wydanych
orzeczeń. Znacznie rzadziej niż w poprzednich latach, bo tylko
w 19 przypadkach, zostały wydane ugody między stronami. O
miesiąc skróceniu uległ natomiast czas rozpatrywania wniosków, co niewątpliwie przyczyniło się do poprawy jakości
obsługi zażaleń (tabela 1).
Tabela 1. Statystyka skarg złożonych do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w latach 2012-2016

Liczba
Wniosków
Wydanych
orzeczeń
Na korzyść
klienta
Ugoda
Na korzyść
banku
Wniosków
zwróconych
lub odrzuconych
Czas oczekiwania
w
dniach

2012
1129
1049

2013
1253
1164

2014
1402
1135

2015
1301
1643

2016
1353
1383

130
(12) *
56
317

182
(16)
53
366

161
(14)
38
372

422
(26)
43
687

426
(31)
19
427

542

563

564

487

502

59

56

91

82

51

*W nawiasie procentowy udział w całości wydanych orzeczeń
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Informacja o działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w 2012 r., Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, Warszawa
2013 r., s. 2, : Informacja o działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w 2013 r., Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Ban-

245

ków Polskich, Warszawa 2013 r., s. 2, : Informacja o działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w 2014r., Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, Warszawa 2015 r., s. 2, :
Informacja o działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w 2015 r.,
Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich,
Warszawa 2016 r., s. 2, Informacja o działalności Bankowego Arbitrażu
Konsumenckiego w 2016 r., Bankowy Arbitraż Konsumencki przy
Związku Banków Polskich, Warszawa 2017 r., s. 2;
https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/sprawozdania
(dostęp 12.05.2017 r.)

Najwięcej skarg złożono na jakość obsługi w zakresie
udzielania kredytów. na kolejnych miejscach znalazły się rachunki oszczędnościowe i rozliczenia płatnicze wraz z obrotem
kartowym. Proporcje udziału produktów z tych obszarów nie
uległy w badanym okresie wyraźnym zmianom (wykres 1).
Wykres 1. Merytoryczny zakres wniosków wpływających do
Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w latach 2012-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Informacja o działalności Bankowego Arbitrażu …op.cit.

Zakończenie
Umowa gospodarcza między bankiem jako podmiotem
gospodarczym a klientem jest wyrazem woli obu stron. Obo-
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wiązujące, konstytucyjne prawo do wolności powinno im zapewnić równe prawa i obowiązki. Dzięki temu ani bank, ani
jego klient nie powinni by narażeni na nadmierne ryzyko, a
umowa powinna przynieść im określone korzyści. Okazuje się
jednak, że zasada wolności, jak i zwyczajowe normy współżycia społecznego nie są w pełni respektowane. Banki dysponujące większą siłą rynkową wymuszają na konsumencie podporządkowanie się ich warunkom. Proceder ten znany pod pojęciem missellingu doczekał się wielu opracowań i analiz władz
nadzorczych oraz rzeczników praw klienta w wielu krajach.
Stał się też przyczyną nowelizacji prawa i zaostrzenia kar za
stosowanie niedozwolonych klauzul w umowach. Całkowite
jego wyeliminowanie jest jednak niezwykle trudne, a wręcz
niemożliwe. W tym kontekście powstaje pytanie, czy nieuczciwe praktyki banków zmuszających klientów do podpisania niekorzystnej umowy, są naruszeniem konstytucyjnego
prawa wolności człowieka?
Streszczenie:
Wolność jako niezbywalne prawo człowieka gwarantuje
w Polsce konstytucja. Można ją rozpatrywać w aspekcie indywidualnych praw jednostki, jak i swobody gospodarczej, w
tym swobody do zawierania umów, która przejawia się możliwością podejmowania samodzielnych decyzji o zawarciu
kontraktu, wyborze kontrahenta, a także formy i treści umowy. W sektorze bankowym, pomimo pozornej równości, występuje jednak wyraźna asymetria praw i obowiązków stron
umowy. Banki jako silniejsza strona negocjacji niejednokrotnie
narzucają swoją wolę klientom, wbrew ich interesom i bezpieczeństwu. Praktyki takie dominują w umowach kredytowych i
w umowach ubezpieczeń na życie. Narusza to wolność konsumenta i jest niezgodne z dobrymi obyczajami handlowymi
oraz zasadami uczciwego obrotu.
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Słowa klucze: usługi finansowe, wolność konsumenta,
swoboda zawierania umów
JEL: G21, G22
Summary:
Liberty of financial services contracts and limits of consumer
freedom
Freedom as an inalienable human right guarantees the
constitution in Poland. It can be viewed in terms of individual
rights as well as economic freedom, which includes the freedom to enter into contracts with the opportunity to make independent decisions to conclude a contract and selection of
the contractor as well as the form and content of the contract.
Despite of apparent equality in the banking sector, there is,
however, a clear asymmetry of rights and obligations of contract parties. Banks as the stronger side of the negotiations,
often impose their will on clients, against their interests and
safety. Such practices are predominant in credit agreements
and in life insurance contracts. This violates consumer freedom and is incompatible with good trading habits and principles of fair trading
Key words: financial services, consumer freedom, liberty
of contracts
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Małgorzata Hala

Determinanty sukcesu przedsiębiorstw
Wprowadzenie
Wszelkie działania podejmowane przez funkcjonujące
na rynku przedsiębiorstwa mają na celu osiągnięcie sukcesu.
Jakie więc czynniki wpływają na sukces gospodarczy? W literaturze termin „sukces” definiowany jest jako „pomyślny wynik jakiegoś przedsięwzięcia, osiągnięcie zamierzonego celu”1.
Definicja ta jednak nie odnosi się wprost do przedsiębiorstwa. Wskazuje ona sukces jako jednorazowy rezultat i nie
uwzględnia perspektywy czasu, która w przypadku przedsiębiorstwa jest bardzo ważne. To, co dzisiaj można nazwać sukcesem, już w krótkim czasie może przestać nim być. Stąd też w
odniesieniu do przedsiębiorstwa odpowiednie wydaje się
utożsamianie sukcesu z procesem, działaniem na najwyższym
poziomie możliwości zmierzającym do realizacji wyznaczonych celów2.
Kryteria oceny sukcesu przedsiębiorstwa są różnorodne.
Dla pracowników sukces oznacza wysoki poziom wynagrodzenia, pewność zatrudnienia jak również wysoką jakość życia. Dla kierownictwa natomiast sukces utożsamiany jest z
wynikami finansowymi, jakością wyrobów, udziałem w rynku, poziomem zadowolenia klientów, innowacyjnością, efek-

I. Majewska-Opiełka, Sukces firmy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2007, s. 25-27
2 J. Collins, Od dobrego do wielkiego. Czynniki trwałego rozwoju i
zwycięstwa firm. MT Biznes, Warszawa, 2007, s. 15-18
1
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tywnością produkcji, kosztami wytwarzania, wizerunkiem
przedsiębiorstwa3.
Pojęcie sukces jest wielowymiarowe i kompleksowe.
Dlatego trudno go wyrazić za pomocą tylko jednego kryterium. Przedsiębiorstwo może osiągnąć sukces w jakiejś dziedzinie, natomiast w innej ponieść klęskę i wtedy jego powodzenie nie będzie pełne. Na faktyczny sukces przedsiębiorstwa składają się sukcesy odnoszone w wielu różnych dziedzinach. Podstawowym miernikiem sukcesu przedsiębiorstwa
określanym w literaturze jest osiągnięcie korzystnej pozycji w
sektorze, a nawet przewagi konkurencyjnej, a co za tym idzie
zdobycie relatywnie dużego udziału w rynku, który zapewni
bezpieczne dochody pozwalające z kolei na dalszy rozwój4.
1. Determinanty sukcesu gospodarczego
Wiele różnych czynników ma wpływ na sukces przedsiębiorstwa, występują one zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa jak i w jego otoczeniu. Poszczególne czynniki sukcesu
przedsiębiorstwa są ze sobą powiązane i nie można ich rozpatrywać oddzielnie. Dlatego też przyjmuje się, że o sukcesie
przedsiębiorstwa decyduje pewien zestaw czynników współdziałających ze sobą na zasadzie synergii5.
Autorzy wyróżniają różne koncepcje czynników sukcesu:
1. Wg Athosa i Pascala ( koncepcja 7S ) czynnikami sukcesu są: strategia, formalna struktura organizacyjna, sformalizowane procedury, styl i kultura zarządzania, stały personel,
specjalne umiejętności i kwalifikacje oraz cele i wartości wpajane pracownikom.
3 W. C. Taylor, P. La Barre, Czas reformatorów. Dlaczego w biznesie
zwyciężają najbardziej oryginalne umysły, MT Biznes, Warszawa,
2007, s. 75-77
4 Tamże, s. 78
5 R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. PWN,
Warszawa 2013, s. 25
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2. Wg T. Małkusa obecnymi czynnikami sukcesu są:
szybkość działania, elastyczność, integrowanie działalności,
innowacje.
3. Wg I. Majewskiej- Opiełka czynnikami sukcesu są:
ewolucja jakości, doinformowanie, całościowe spojrzenie,
wiedza, współzarządzanie oraz wartości w firmie.
4. Wg J. Collinsa czynniki sukcesu to: zdyscyplinowani
ludzie, zdyscyplinowane myślenie oraz zdyscyplinowane
działanie.
5. Wg W. C. Taylora i P. LaBarre najważniejszymi czynnikami sukcesu są: strategia, innowacyjność, ludzie oraz budowanie więzi z klientami6.
Jak widać autorzy wskazują odmienne czynniki sukcesu.
Można jednak w przedstawionych czynnikach odnaleźć
wspólne elementy:
- strategia przedsiębiorstwa,
- innowacyjność,
- personel: motywowanie i szkolenia,
- jakość7.
2. Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynniki
sukcesu przedsiębiorstw
Podstawowym czynnikiem sukcesu rozwoju przedsiębiorczości jest dobra strategia, obejmująca koncepcję produktu
i rynku, orientację na rynek i dochód oraz na innowacyjność.
Bardzo istotnym czynnikiem sukcesu jest marketing, badanie
rynku, produkcja i dystrybucja jako działania niezbędne dla
pomyślnego wdrażania strategii. Strategie wspomagające są
odpowiednimi systemami zarządzania, w których duże znaczenie przywiązuje się do wspólnej hierarchii wartości. Uważa
I. Penc-Pietrzak., Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie,
Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 109
7 J. Filipczuk., Analiza kluczowych czynników sukcesu przedsiębiorstwa, Wyd. PWN, Warszawa 2013, s. 13-17
6
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się , że zaangażowanie na rzecz podstawowych wartości, jakimi są filozofia i kultura przedsiębiorstwa, są często ważniejsze niż środki techniczne czy finansowe8.
Dlatego małe i średnie przedsiębiorstwa powinny skupiać się na:
– zorientowaniu działalności na rynek i otoczenie,
– zwiększeniu zainteresowania problemami przyszłości,
– podejmowaniu działań długofalowych9.
W wyniku tego menedżerowie muszą rozwiązywać coraz bardziej złożone problemy, myśleć o przyszłości, o problemach, które się jeszcze nie pojawiały oraz przede wszystkim wprowadzać zmiany i dostosowywać się do otoczenia10.
Myślę, że szczególnie istotnym zadaniem dla menedżerów jest właśnie wprowadzanie zmian. Zorientowanie na
przyszłość wymaga myślenia i działania opartego na przedsiębiorczości. Sposób rozumienia przedsiębiorczości zakreśla
obszar działań przedsiębiorczych menedżerów i powoduje, że
sukces firmy postrzegany jest z różnej perspektywy. Czynnikami sukcesu w zależności od sposobu rozumienia przedsiębiorczości są:
1. Przedsiębiorczość jako cecha – czyli koncentracja na
cechach wrodzonych i nabytych menedżera. Czynniki sukcesu
to: wyobraźnia, inicjatywa, kreatywność, wiedza, silna zdolność przekonywania, samokontrola i samoocena, elastyczność,
niezależność, potrzeba osiągnięć, skłonność do podejmowania
ryzyka w rozsądnych granicach, umiejętność komunikowania
się, zdolność rozwiązywania problemów, prowadzenia negocjacji i podejmowania decyzji.
2. Przedsiębiorczość jako funkcja – czyli koncentracja na
sposobie zachowania, sposobie pełnienia funkcji zarządzania.
J. Filipczuk., Analiza kluczowych czynników sukcesu przedsiębiorstwa, op. cit., s. 20-22
9 Tamże, s. 23
10 Tamże, s. 25-26
8
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Czynniki sukcesu to: strategiczna orientacja, tworzenie i przekształcenie struktury organizacyjnej, wykorzystanie pojawiających się szans, efektywne wykorzystywanie środków, pełna
kontrola nad posiadanymi zasobami, bezpośredni kontakt z
pracownikami i obiektami otoczenia, ekwiwalentność systemu
wynagrodzenia, stałe pobudzanie kreatywności, kształtowanie
kultury przedsiębiorczości, uwzględnianie aspektów proekologicznych. Cechy przedsiębiorczego menedżera są bardzo
ważne – zarówno te wrodzone, jak i te nabyte. Biorąc jednak
pod uwagę cykl życia organizacji, jedne z nich będą bardziej
ważne, a inne mniej. Najistotniejsza z tego punktu widzenia
jest zdolność do podejmowania ryzyka. Odnosi się to zarówno
do ryzyka tworzenia nowej firmy, ryzyka podejmowania decyzji co i jak produkować, wyboru przedsięwzięcia w warunkach niepewności i braku pełnej informacji. Niezbędna jest też
odwaga i odpowiedzialność w działaniu. Wszystkie te cechy
zorientowane są na potrzebie osiągnięcia sukcesu, potrzebie
samorealizacji, władzy i prestiżu w otoczeniu11.
Warto również zwrócić uwagę na tworzenie i przekształcenie struktury organizacyjnej, ponieważ są to równie
istotne determinanty sukcesu przedsiębiorstwa.
Ważnymi kierunkami rozwojowymi struktur organizacji są:
– spłaszczanie struktur
– skracanie zależności służbowych poprzez redukcję pośrednich szczebli hierarchii organizacyjnej, odbiurokratyzowanie struktur – sprzyja elastyczności struktur i „uwrażliwieniu” na sygnały z otoczenia,
– delegowanie zadań i odpowiedzialności na niższe
szczeble zarządzania,
– partycypowanie pracowników w decyzjach12.

I. Penc-Pietrzak, Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie, op.
cit., s. 111-113
12 Tamże, s. 116
11
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Cała struktura organizacyjna przedsiębiorstwa powinna
być tak zorganizowana, aby w rozwoju przedsiębiorstwa wykorzystywane były także inne czynniki sukcesu, np. wiedza,
przywództwo, kultura przedsiębiorcza. Aby stworzyć sprawnie funkcjonujące przedsiębiorstwo, jego struktura powinna
opierać się przede wszystkim na realizowanych strategiach
oraz osobowości menedżera, której wyznacznikiem jest jego
system wartości, postawy i motywacje, cele oraz sposób postrzegania otoczenia. Biorąc pod uwagę współczesne czasy,
zarządzanie i rozwój przedsiębiorczości małych i średnich
przedsiębiorstw realizowany jest dzięki kreatywności i innowacyjności tej części menedżerów, których określa się przedsiębiorcami13.
3. Znaczenie innowacji
Kluczem do oceny innowacyjności każdej organizacji jest
zrozumienie czym jest innowacja. Brak jednolitej definicji innowacji w literaturze utrudnia wzajemne porozumiewanie się,
określanie miejsca i roli innowacji w rozwoju organizacji, a co
za tym idzie utrudnia sprawne zarządzanie innowacjami i
przez innowacje14.
Innowacja to wdrożenie nowego lub istotnie udoskonalonego produktu, procesu, nowej metody marketingu lub nowej metody organizacji w działalności biznesowej, organizacji
miejsca pracy lub zewnętrznych kontaktach. Innowacja to
również celowe przedstawianie i zastosowanie w pracy lub w
organizacji, pomysłów, procesów, produktów lub procedur,
które są nowe dla tej pracy, zespołu roboczego lub organizacji,
a które są stworzone, aby przynosić korzyści pracy, zespołowi
P. Chmieliski., Wspieranie przedsiębiorczości w działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Przedsiębiorczość
w teorii i praktyce, red. M. Strużycki, Warszawa 2006, s. 35-40
14 J. Baruk., Model racjonalnego przebiegu procesu innowacyjnego
opartego na wiedzy, „Przegląd Organizacji”, R. 2012, nr 5, s. 5
13
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roboczemu lub organizacji. Innowacja obejmuje kreatywność,
zastosowanie jej produktów oraz efektywność15.
Przez innowację rozumie się również każdą nową ideę
lub podejście, które jest zastosowane w zasadniczo różny sposób do wytworzenia wartości dla organizacji oraz klientów,
dostawców, partnerskich organizacji, społeczności, rządu, a
także ogólnego dobra ludzkości. Innowacja jest bezpośrednio
związana z tworzeniem wartości. To proces przekształcania
wiedzy w wartość przez zastosowanie nowych lub udoskonalonych produktów, procesów i systemów16.
Ukazane definicje wskazują na to, że innowacje są bardzo szeroko pojmowane - od naukowych przełomów do
drobnych dostosowań umożliwiających tworzenie wartości.
Wspólnymi elementami tych definicji są: zmiana, nowość,
ukierunkowanie na tworzenie wartości. Zbyt ogólne pojmowanie innowacji rodzi trudności interpretacyjne i wątpliwości,
czy każda zmiana może być innowacją, jakie kryteria powinna
spełniać, jakie powodować skutki, co należy przyjąć za kryterium nowości itp. Istotne jest więc dopracowanie tej definicji i
stwierdzenie, że innowacja jest to celowo zaprojektowana
przez człowieka zmiana dotycząca: produktu (pierwsze
wprowadzenie do produkcji i na rynek nowych lub istotnie
ulepszonych wyrobów lub usług), metod wytwarzania
(pierwsze zastosowanie w produkcji metod nowych lub istotnie ulepszonych), organizacji pracy oraz produkcji (pierwsze
wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych w znaczeniu strukturalnym i procesowym lub istotnie udoskonalonych), metod zarządzania, metod marketingu, po raz pierwszy zastosowana w danej społeczności (najmniejszą społecznością jest przedsiębiorstwo) w celu osiągnięcia korzyści spoJ. Baruk., Wspomaganie tworzenia wartości i innowacji strategicznymi relacjami, „Marketing i Rynek” R. 2011, nr 10, s. 3-4
16 J. Baruk., Istota innowacji. Podatność społeczeństw na innowacje,
„Marketing i Rynek” R. 2009, nr 3, s. 2-5
15
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łeczno-gospodarczych, spełniająca określone kryteria techniczne, ekonomiczne i społeczne17.
Skutki poprawnie rozumianej innowacji są różnorodne.
Można podzielić je na wymierne i niewymierne. Prowadzą
one przede wszystkim do wzrostu ilości i jakości produkcji,
zmniejszenia materiałochłonności i energochłonności produkcji, obniżenia kosztów bezpośrednich i pośrednich produkcji,
obniżenia kosztów inwestycyjnych, uruchomienia nowej produkcji, obniżenia lub uniknięcia strat, poprawy zdrowia społeczeństwa, wzrostu bezpieczeństwa i higieny pracy, wzrostu
ochrony środowiska, dostosowania produktów do potrzeb
indywidualnych klientów, tworzenia wartości zgodnie z potrzebami indywidualnych klientów, kształtowania środowiska
doświadczeń umożliwiających współpracę klientów z pracownikami przedsiębiorstwa, generowania i wykorzystania
nowej wiedzy, wzrostu konkurencyjności organizacji, możliwości dostosowania własnego wnętrza do zmieniających się
zewnętrznych uwarunkowań i wiele innych. Stosowanie
świadomie tworzonych i wdrażanych innowacji wymaga racjonalnego podejścia do zarządzania tą kategorią aktywności
każdej organizacji, regionu, kraju, tym bardziej że jest to kategoria bardzo zaniedbana w naszym systemie gospodarczym18.
Innowacyjnością należy zarządzać tak jak każdą inną
funkcją w organizacji lub procesem. Zarządzanie działalnością
innowacyjną można pojmować jako zbiór uporządkowanych
działań, takich jak: planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie. Działania te należy
dostosować do zasobów organizacji, takich jak zasoby ludzkie,
informacyjne, rzeczowe i finansowe. Wszystko po to aby osiągnąć zamierzone cele organizacji w zakresie wyboru innowacji,
J. Baruk., Istota innowacji. Podatność społeczeństw na innowacje, op.
cit., s. 7-10
18 J. Baruk., Istota wiedzy jako źródła innowacji, „Przegląd Organizacji”, R. 2008, nr 7-8, s. 7-9
17
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które trzeba wziąć pod uwagę w określonej przyszłości, sposoby
pozyskiwania innowacji oraz ich wykorzystania w sposób
sprawny. Instrumentem umożliwiającym te działania powinna
być strategia działalności innowacyjnej. Dlatego więc w strategicznym ujęciu, zarządzanie działalnością innowacyjną obejmuje: wybór kierunków działalności innowacyjnej, sposoby pozyskiwania danych, informacji i wiedzy niezbędnych do tworzenia
innowacji, wybór sposobów pozyskiwania innowacji oraz ich
wykorzystania, z uwzględnieniem aspektów politycznych,
prawnych, finansowych, społecznych, administracyjnych, strukturalno-procesowych i środowiskowych19.
Należy również zwrócić uwagę na traktowanie zarządzania działalnością innowacyjną w sposób systemowy, ze
szczególnym uwzględnianiem określania celów działalności
innowacyjnej, opracowania strategii ich realizacji, doboru
struktury organizacyjnej sprzyjającej racjonalnemu przebiegowi procesów tworzenia innowacji i ich wdrażania, doboru
zasobów ludzkich – warunkujących sprawny przebieg działalności innowacyjnej, doboru technologii pracy umysłowej,
zapewniającej najwyższy poziom tworzonych innowacji. Aby
powstała innowacja niezbędne są odpowiednie zasoby wiedzy
nowej. Stąd też zarządzający działalnością innowacyjną powinni postępować zgodnie z wypracowanymi przez naukę
rozwiązaniami modelowymi, wiążącą zarządzanie wiedzą z
zarządzaniem innowacjami w jeden wspólny system20.
Zarządzający podejmując decyzje dotyczące działalności
innowacyjnej powinny zadbać aby były one oparte na koncepcji racjonalnego przebiegu procesu innowacyjnego. Z pewnością ułatwi to integrację takich procesów z bieżącymi i przyszłymi potrzebami samej organizacji i jej klientów oraz zapo-

19
20

J. Baruk., Istota wiedzy jako źródła innowacji, op. cit., s. 10
Tamże, s. 11-12

259

biegać będzie ponoszeniu nadmiernych kosztów dotyczących
innowacji obciążonych dużym ryzykiem21.
Wnioski końcowe
Podstawowy czynnik sukcesu organizacji powinny stanowić innowacje, wynika to ze strategii Komisji Europejskiej i
strategii polskich rządów. Jednak organizacje te muszą potrafić tworzyć innowacje oraz efektywnie je wykorzystywać w
kontekście tworzenia wartości. Poprzez swoich kierowników,
organizacje powinny prowadzić racjonalną politykę ukierunkowaną na innowacje, radzić sobie z wszelkiego rodzaju ograniczeniami, racjonalnie podchodzić do zarządzania działalnością innowacyjną, opartą na wypracowanych przez naukę
modelach, świadomie opierać się na doświadczeniach, co
sprzyja wzajemnym interakcjom z indywidualnymi klientami
wnoszącymi swoją wiedzę niezbędną do tworzenia wartości,
sięgać po zasoby rozproszone w różnych częściach świata,
które są niezbędne do sprawnego tworzenia innowacji, realizowania strategii, ukierunkowanych na tworzenie i wykorzystanie różnych form innowacji: radykalnych, usprawniających,
przyrostowych, sformalizowanych – a także innowacji zamkniętych, opartych na współpracy, innowacji otwartych i
tzw. „co innovation”, stanowiących najbardziej rozwiniętą
fazę ich rozwoju22.
Istotnym warunkiem efektywnego zarządzania działalnością innowacyjną jest więc zrozumienie przez zarządzających, czym są innowacje, jak się dzielą, jak powstają, jaką
spełniają rolę w rozwoju każdej organizacji, we wzroście jej
konkurencyjności i tworzeniu wartości. Kolejnym etapem jest
J. Baruk., Innowacje, kultura innowacyjna i poziom innowacyjności
przedsiębiorstw przemysłowych, „Gospodarka Narodowa” , R.2002, nr 1112, s. 15
22 J. Baruk., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam
Marszałek Toruń 2006, s. 7-10
21
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opracowanie strategii działalności innowacyjnej, odpowiedniej
do wewnętrznych i zewnętrznych warunków funkcjonowania
organizacji, strategii uwzględniającej odpowiednie sposoby
pozyskiwania poszczególnych kategorii innowacji i ich efektywnego wykorzystania. Istotną rolę w pozyskiwaniu innowacji spełniają klienci, którzy dzieliliby się własną wiedzą
wspomagającą tworzenie wartości tkwiących w innowacjach23.
Okazuje się, że nie wszystkie wymienione czynniki faktycznie wpływają na sukces gospodarczy przedsiębiorstw.
Zależność: więcej wskazań – wyższa klasa sukcesu widoczna
jest w przypadku następujących elementów:
- dokumentowanie, aktualizowanie i zakomunikowanie
strategii pracownikom,
- analiza działań podejmowanych przez konkurencję,
- wprowadzenie w ostatnich trzech latach co najmniej
jednej innowacji,
- skala wprowadzonych innowacji,
- współpraca z jednostkami zewnętrznymi,
- rekrutacja na stanowiska kierownicze własnych pracowników,
- częstość szkoleń,
- szkolenia dla pracowników na wszystkich szczeblach,
- charakter szkoleń,
- przeprowadzanie badań rynkowych mających na celu
rozpoznanie wymagań klientów,
- specjalne oferty dla stałych klientów,
- kontrola jakości na pojedynczym stanowisku pracy,
- identyfikacja procesów24.
Spośród wymienionych wyżej elementów czynnikami,
które najsilniej wpływają na sukces gospodarczy przedsiębiorstw są:
Tamże, s. 12
S. Marek, M. Białasiewicz (red.)., Podstawy nauki o organizacji,
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2008, s. 65-70
23
24
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- aktualizowanie strategii,
- analiza działań podejmowanych przez konkurencję,
- wprowadzenie w kolejnych dwóch latach co najmniej
jednej innowacji,
- skala wprowadzonych innowacji,
- współpraca z jednostkami zewnętrznymi w zakresie
kreowania innowacji,
- rekrutacja na stanowiska kierownicze własnych pracowników,
- szkolenia dla pracowników na wszystkich szczeblach,
- specjalne oferty dla stałych klientów,
- kontrola jakości na pojedynczym stanowisku pracy25.
Czy wymienione czynniki sukcesu faktycznie mają
wpływ na prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa?
Myślę, że należałoby przeprowadzić badania i przeanalizować
przedsiębiorstwa, które zgodnie z przyjętym kryterium sukcesu nie odnoszą26.
Istotnym czynnikiem w rozwoju małych i średnich firm
oprócz innowacji jest również przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość powoduje, że zarządzanie skierowane jest na osiąganie w coraz większym stopniu skuteczności działań poprzez
realizację zachowań przedsiębiorczych. Silną cechą małych i
średnich przedsiębiorstw działających w krajach o rozwiniętej
gospodarce rynkowej jest ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań, docenianie potencjału ludzkiego, jego twórczości i
aktywności, trwałe zaangażowanie w proces doskonalenia
organizacji. Skuteczne i konsekwentne realizowanie przedsiębiorczości w zarządzaniu stanowi gwarancję sukcesu. Wykorzystywanie przedsiębiorczości w zarządzaniu może być pod-

Tamże, s. 72-74
W. C. Taylor., P. LaBarre., Czas reformatorów. Dlaczego w biznesie
zwyciężają najbardziej oryginalne umysły, op. cit., s. 80-82
25
26
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powiedzią dla wielu małych i średnich przedsiębiorstw o niskiej efektywności27.
Streszczenie:
W artykule przedstawiono różne ujęcia sukcesu oraz przeanalizowano wybrane na podstawie przeglądu literatury czynniki sukcesu. Wyróżniono grupy czynników mające pozytywny
wpływ na osiągnięcie sukcesu rynkowego, dane dotyczące efektów działalności gospodarczej oraz czynników, które mają na nie
wpływ. Omówiono także miejsce innowacji w rozwoju organizacji, istotę innowacji, istotę zarządzania innowacjami i przez innowacje, innowacyjność polskich organizacji, rolę pracowników i
klientów w procesie tworzeniu innowacji.
Słowa kluczowe: sukces, strategia, innowacyjność, zasoby
ludzkie, jakość, zarządzanie innowacjami, wartość, wiedza
Summary:
Success factors of enterprises
In the article different takes of the success were described
and success factors chosen based on the literature review were
analysed. Groups of factors having a positive influence on the
achievement of the market success were singled out, data concerning effects of the business activity and factors which they
have to not an influence. Also a place of the innovation was discussed in the organization development. Being of the innovation,
being of managing innovations and through innovations, the
innovation of Polish organizations, the role of employees and
customers in the process for creating the innovation.
Kaywords: success, strategy, innovation, human resources, quality, managing innovations, value, knowledge.

I. Penc-Pietrzak., Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie, op.
cit., s. 87-90
27
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Mateusz Lisak

Handel niewolnikami na Oceanie Indyjskim
w Periplusie Maris Erythraei
Periplus Maris Erythraei to starożytny przewodnik żeglarski dla kupców handlujących na wodach Oceanu Indyjskiego1. Jego autor pozostaje nam nieznany, jednak na podstawie rozpoczęcia przez niego swojej narracji od egipskich
portów Berenike i Myos Hormos, jak również w związku z
napisaniem przez niego swojego traktatu w koine, wnosi, że
zapewne był Grekiem mieszkającym w na terenie Imperium
Rzymskiego, który handlował aktywnie z większością, jeśli nie
wszystkimi istotnymi portami wschodniego wybrzeża Afryki,
Półwyspu Arabskiego i zachodniego wybrzeża Indii. Informuje co prawda o terenach położonych dalej, sięgając aż za rzekę
Ganges, tam jednak jego opisy stają się niejasne i nieprecyzyjne. Tekst został skomponowany około połowy I wieku po
Chrystusie, choć zawiera wiele informacji o trudnych do zidentyfikowania datach.
Autor w swoim przewodniku wymienia szereg miejsc i
towarów handlowych, wśród których możemy znaleźć także
wzmianki o handlu ludźmi. Nie są one liczne, bowiem autor
wymienia je jako towar jedynie w kilku miejscach – jako towar
sprzedawany w dwóch portach Półwyspu Somalijskiego, kupowany przez mieszkańców wyspy Sokotra, eksportowany
przez dwa miasta perskie oraz jako przedmiot handlu z dworem Królestwa Indoscytów w Barygazie.
Z terytoriów afrykańskich Periplus wymienia jedynie dwa
porty oferują niewolników jako towar handlowy – Malaô oraz
Opônê. Pierwsze z nich to dzisiejsza Berbera (10° 26′ N, N 45° 0′
The Periplus Maris Erythraei. Text with introduction, translation, and commentary
1
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E) znajdująca się w Somalii (Somaliland). Jest to drugi w kolejności port wymieniany za cieśniną Bab el-Mandeb. Miasto
znajdowało się w strefie, w której możliwym było uprawianie
somalijskiej odmiany kadzidłowca, aczkolwiek produkcja w
tym regionie była ograniczona2. Oferuje rynek zbytu na szklane
paciorki, niedojrzałe oliwki z Diospolis, mieszane ubrania dla
„barbarzyńców”, ziarno, wino i niedużo cyny, jak również dużą
liczbę tunik, płaszcze z Arsinoe – czyste i farbowane, naczynia
do picia, miód w małej ilości, rzymskie pieniądze w małej ilości,
zarówno srebrne jak i złote. Eksportuje zaś myrrę, niedużo somalijskiego kadzidła, „szorstką” odmianę kasji, duaka, kankamon, makeir3, które są sprzedawane do Arabii, a także czasami
niewolników (σώµατα σ̟ανίως, PME 8:3.32).
Drugi z omawianych portów – Opônê, jest ostatnim
miastem wymienianym przez Periplus na liście krajów Rogu
Afryki. Co ważniejsze, znajduje się on po drugiej stronie Gees
Gwardafuy, około 85 mil na południe od przylądka. Obecnie
umiejscawia się dawną osadę w miejscowości Ras Hafun (10°
25′ N 51° 16′ E). Oprócz niewolników osada oferowała również
kadzidło, mirrę, kasję, kość słoniową, aroma, moto oraz szylkret, importowała zaś towary takie same wszystkie osady
Półwyspu Somalijskiego. Port handlował zarówno z Imperium
Rzymskim, jak i krajami południowoarabskimi jak i importowano towary z Barygazy. Port, mimo swojego znaczenia, jest
wspominany jeszcze tylko przez Ptolemeusza (Klaudiusz Ptolemeusz, Geografia 4.7). Handel z Cesarstwem występował już
w I wieku p.n.e., zaś dla II i III wieku po Chrystusie dysponujemy dowodami na istnienie żywego handlu z krajami Azji
Południowej i Zatoki Perskiej, w późniejszym zaś okresie tylko

Casson 1989a, p. 122.
Towary o nie zdefiniowanym jednoznacznie pochodzeniu. Więcej na temat niezidentyfikowanych towarów z Malaô i Opônê patrz:
Casson 1989a, 124-5, 130.
2
3
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z drugim z regionów4. Autor Periplusu informuje nas, że Opônê oferuje dużą liczbę dobrej jakości niewolników, których
większość jest sprzedawana do Egiptu5, lub też jak twierdzi
Schoff, których coraz więcej sprowadza się do Egiptu6 – „δουλικἁ κρεισσονα, ἃ εισ Αἲγυ̟τον ̟ροχωρεἲ(ν) µἂλλον”.
Jeżeli uznamy pierwsze tłumaczenie – Lionela Cassona,
oznaczałoby to, że także inni dokonują zakupu niewolników i
jest na nich duży popyt, choć większość, być może z powodów
logistycznych i zapotrzebowania, była sprowadzana do Egiptu. Tymi kupcami mogły być zarówno inne ludy Półwyspu
Somalijskiego, jednak z kontekstu wynika, że zainteresowanie
było międzynarodowe w charakterze, zatem niewolnicy byliby sprzedawani do krajów Południowej Arabii lub Indii. Jeśli
jednak uznamy tłumaczenie Schoffa, oznaczałoby to, że zjawisko wywożenia niewolników do Egiptu – Cesarstwa Rzymskiego nie tylko wzrosła znacznie w czasie trwania działalności kupieckiej autora Periplusu, ale przybrała na tyle dużą skalę, że pisarz ten zdecydował się podkreślić ów wzrost i ujął to
w kategoriach zjawiska. Nie mniej, pozostaje kwestią domysłów ze względu na niejednoznaczność tekstu.
Chcąc dopłynąć do Malaô lub Opônê w optymalnym
czasie należało wypłynąć z Egiptu w lipcu. W ten sposób żeglarze po miesiącu przepływali cieśninę Bab el-Mandeb, a następnie mieli okazję wykorzystać pierwsze wiatry monsunu
północno-wschodniego zaraz po przekroczeniu Rogu Afryki7.
Co istotne, część statków specjalizowała się w handlu z tym
regionem ekonomicznym, dla innych jednak porty te były je-

Berenike and the Ancient Maritime Spice Route, p. 188.
Casson 1989a, p. 59.
6 The Periplus of the Erythraean Sea. Travel and trade in the Indian Ocean by a merchamt of the first century, p. 27.
7 Rome and the Distant East: Trade Routes of the Ancient Lands
of Arabia, India, and China, p. 121.
4

5
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dynie stacjami pośrednimi w drodze do Barygazy lub regionu
Ariake czy Rhapty (PME 14:5.7-16).
Zwraca uwagę, że niewolnicy oferowani są jedynie w
dwóch z 6 portów handlowych Półwyspu Somalijskiego (Avalites 7:3.20, Malaô8:3.30-32, Mundu 9:4.3-5, Mosyllon 10:4.1012, Port Przypraw 12:4.27-28, Opônê 13:5.4-5). W dodatku w
Malaô niewolnicy byli towarem rzadkim, z kolei drugi z portów oferował ludzi nie tylko dobrej jakości, ale również w
znacznej liczbie (PME 13:5.4). Charakterystycznym dla tego
regionu jest wielość mniejszych portów handlowych, co jest
sytuacją odmienną względem pozostałych terytoriów opisanych przez Periplus, gdzie zwykle na jeden organizm państwowy przypada jeden port (Królestwo HimjaryckoSabanickie: Muza, Królestwo Hadramaut: Kane, IndoScytowie: Barygaza, Królestwo Ćera: Muziris, Królestwo
Pandja: Nelkynda). Zdaniem autora starożytnego traktatu
każdy z omawianych portów jest rządzony przez osobnego
władcę, nie stanowią zatem jednej wspólnoty. Każe nam to
traktować przypadek każdego portu w sposób bardziej zindywidualizowany, niż szukać jakiejś zasady rządzącej całym
regionem.
Obiecującym wyjaśnieniem dlaczego tylko określone
porty oferowały niewolników byłby konflikt między poszczególnymi plemionami, zaś jeńcy sprzedawani by byli w niewolę. Gdyby jednak miało to miejsce, wtedy zapewne wszystkie
porty oferowałyby ten rodzaj towaru, co nie ma miejsca. Wydaje się, że porty wymienione przez Periplus były w dużej
mierze odizolowane, co powodowało zarówno brak niewolników (jeńców) w ofercie, jak również brak jednego organizmu
państwowego, rozumianego nawet jako podporządkowanie
plemion. Ponad to północne wybrzeże Półwyspu Somalijskiego oddzielone jest od głębi kontynentu przez pasma gór i
wzgórz, między innymi Cal Madow, co sprzyjało izolowaniu
się osad, ale wymuszało również umiejscowienie miasta w
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pobliżu akwenów wodnych. Sytuacja ta zmienia się w regionie
Hafun, który jest bardziej płaski i zapewnia więcej otwartej
przestrzeni. Stanowi również ostatnią stację w drodze to
Rhapty, jak również posiada sprzyjające formę terenu – przylądek bowiem chroni statki przed północnymi wiatrami, przez
co był doskonały miejscem do handlu8.
Podsumowując, zarówno Malaô jak i Opônê znajdowały
się w miejscach o względnie niskiej izolacji, jak również na
terytorium pozbawionym jednolitej władzy (PME 14:5.14-16).
Można bezpiecznie przypuścić, że większość niewolników
pochodziła z walk plemiennych, była odsprzedawano lokalnym kupcom, którzy wymieniali je na inne towary, lub też za
odpowiednią cenę sprzedawano również członków własnego
plemienia. Największa jednak część zdaje się pochodzić z jeńców, o czym świadczy sformułowanie zawarte w Periplusie,
autor traktatu uważa bowiem, że niewolnicy w Opônê są dobrej jakości i dużej liczbie. Mało prawdopodobnym jest, aby
kupiec miał na myśli walory intelektualne tamtejszych niewolników. Kim jednak byli z pochodzenia – tego na podstawie
traktatu nie da się stwierdzić. Struktura handlu wskazuje jednak, że pochodzili oni raczej z południa lub południowego
wschodu, aniżeli z pozostałych portów.
W pobliżu Opônê Periplus umiejscawia jeszcze jedno
miejsce, w którym handluje się niewolnikami. Autor traktatu
mówi bowiem o wyspie Dioscuridês, znaną dzisiaj jako Sokotrę. Wspominają o niej również Pliniusz (Pliniusz Starszy, Historia Naturalna 6.32), jak i Ptolemeusz (Klaudiusz Ptolemeusz,
Geografia 6.7). Sam autor poświęca jej stosunkowo dużo miejsca, bowiem aż dwa akapity (PME 30:9.32-31:10.25). Opisuje,
iż wyspa jest mało zaludniona, a populacja skoncentrowana
jest w północnej części wyspy. W czasach autora zamieszkiwali ją Hindusi, Arabowie i Grecy (choć mniej liczni), przy czym

8 Casson

1989a, p. 132.

269

pojęcie Arabowie jest nieprecyzyjne i nie wiadomo, z którego
królestwa pochodzą ci osadnicy, czy też czy z wszystkich. Podobnież określenie Hindusów nie pozwala określić, czy pochodzili oni z Indii Północnych, Środkowych czy Wybrzeża
Malabarskiego. Bazując jednak na informacji, iż do portu docierają kupcy z Muzy, Limiryke oraz Barygazy wnosi, że mogło chodzić o przybyszów z Indo-Scytyjskiego państwa oraz
któregoś z krajów tamilskich. Pojawia się jednak kolejna nieścisłość w opisie, bowiem Periplus mówi o kupcach płynących
z tych terenów, którzy przez przypadek zostali wyrzuceni na
wyspę. Nie oznacza to jednak jednoznacznie, że są to mieszkańcy Indii. Informacja bowiem dotyczy w tym fragmencie
kupców, nie osadników, ci pierwsi zaś mogli być również
Grekami wracającymi z handlu (PME 30:9.32-31:10.25).
Wyspa nie obfitowała w liczne towary ani nie wymienia
na jej terenie autor Periplusu żadnego emporionu. Traktat informuje nas, iż wyspa była nie zagospodarowana, ani nie posiadała upraw winorośli ani ziarna – zatem podstawowych
dóbr potrzebnych do przeżycia. Mimo to uważa wyspę za
źródło różnego rodzaju szylkretu w dużych ilościach (pochodzący z gatunków morskiego żółwia szylkretowego – Eretmochelys imbricata i lądowego żółwia lamparciego – Psammobates
pardalis9) i różnych rozmiarów, jak również Sokotra była źródłem tak zwanego „cynobru indyjskiego”, który jak zauważa
słusznie autor – pozyskuje się z drzew (PME 30:9.23-30:10.18).
Nie mówi jednak o nich, jako towarach handlowych sprzedawanych na miejscu, a jedynie szylkret. W kontekście handlowym wymienia się jedynie sprzedaż towarów przez sporadycznie przypływających kupców – kupowano bowiem ryż,
zboże, bawełniane ubrania i niewolnice oraz skorupy żółwi.
Te ostatnie nie są opisane żadną więcej informacją. Nie
ma bowiem ani mowy o celu, dla którego niewolnice były ku-

9
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powane ani też dlaczego tylko i wyłącznie były to osoby płci
żeńskiej. Nieco światła na tę kwestię rzuca dalszy opis wyspy.
Mowa w nim bowiem o tym, że Sokotra jest pod władzą władcy Królestwa Hadramautów, choć we współczesnych autorowi czasach została wydzierżawiona przez królów i jest pod
strażą. Nie wiadomo co oznacza sformułowanie „wydzierżawiona” oraz przez jakich królów – prawdopodobnie bez lokalnych władców. Istotnym jest jednak to, że jej status zdaje
się być zatem specyficzny i jest traktowana nie jako integralna
część państwa Hadramautów, ale jedynie terytorium zależne.
Podobnież istotną jest informacja o utrzymywaniu wyspy w
stanie izolacji i stacjonowaniu tam garnizonu.
Ograniczona populacja, izolacja, obecność garnizonu
oraz słabe zagospodarowanie wyspy świadczą, że stanowiła
one swojego rodzaju albo stację pośrednią, na której jednak nie
odbywał się handel, albo też jej położenie służyło celom militarnym, ale nie ekonomicznym. Charakterystyka wyspy i jej
lokalizacja świadczą, że nałożenie embarga było konieczne,
zapewne z powodu możliwości handlowania poza wiedzą i
administracją państwową. Sprzedawano tam zatem jedynie
niewolnice, bez osobników męskich, na potrzeby lokalnego
garnizonu i ewentualnie przebywających tam kupców. Wyspa
była uzależniona od dostaw z zewnątrz, handel zaś niewolnicami mógł być korzystny w przypadku braku rodzimej populacji oraz faktu, że stacjonowali tam żołnierze, którzy mieli
ograniczone możliwości wydania swoich pieniędzy (PME
31:10.23). Zdaniem Cassona embargo miało charakter handlowy, za przyczynę zaś podaje chęć przewożenia towarów to
głównego portu Hadramautów w Kane. Nie wyjaśnia to jednak ograniczonego handlu na wyspie ani samego embarga, jak
również dlaczego spośród towarów w Kane sprzedawanych
Grekom nie wymienia się smoczej krwi ani szylkretu10. Co

10

Casson 1989a, p. 169-170.
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warte podkreślenia, w Periplusie Sokotra jest wymieniona na
szlaku handlowym prowadzącym z Egiptu, przez kraje arabskie, do Indii, nie zaś na trasie prowadzącej do Afryki. Handel
także odbywał się albo z kupcami Muzy, albo też tymi wracającymi (płynącymi) z portów indyjskich. Możliwe zatem, że
niewolnice oferowane wyspie były pochodzenia indyjskiego,
choć jeśli ich kupującym byli żołnierze lokalnego garnizonu, to
prawdopodobnie w zależności od podaży nie ograniczali się
tylko do wybranych nacji.
Zatoka Perska jest kolejnym miejscem, w którym odnajdujemy niewolników jako towar handlowy przedstawiony
przez Periplus. Starożytny traktat umiejscawia ich jako przedmiot wymiany w porcie Ommana (Omana) oraz Apologos.
Porty te są trudne do identyfikacji, jednak drugi z ich to najprawdopodobniej osada Ubulla – miasto portowe służące za
przystań średniowiecznej Basry. W opisie przewodnika Apologos znajduje się w niedalekiej odległości Charax Spasinu,
lokalizowanego około 30 mil na północny zachód od Basry.
Identyfikacja drugiego z miast jest trudniejsza, ponieważ Periplus określa jedynie, iż port znajduje się około 3000 stadiów od
wyspy Hormoz, nie precyzuje jednak czy na wschód czy zachód. Powoduje to niemożliwość określenia, czy miasto to
znajdowało się wewnątrz Zatoki Perskiej czy poza nią. Wiadomym jest jedynie, że Ommana była pod władaniem Persji
lub też w satrapii Persis. Lionel Casson identyfikował port
jako Chāh Bahār lub Tiz. Obydwa porty przedstawione są jako
oferujące niewolników, jednak nie tylko dla kupców z Zachodu, ale również dostarczano ich krajom Arabskim i do Barygazy (PME 35:11.25-36:12.12).
Uogólnienie „Arabowie” również tutaj jest użyte niejednoznacznie, jednak informacja o wysyłaniu przez kupców z
Omana łodzi do Kane w celu zakupu kadzidłowca pozwala
nam nadać temu sformułowaniu bardziej skonkretyzowany
charakter. Periplus zawiera również informację o wykorzysty-
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waniu przez Królestwo Hadramautów niewolników na plantacjach drzew żywicznych (PME 29:9.28). Wskazuje to być
może na handel bezpośredni dwoma towarami – niewolnikami w zamian za kadzidło, na które wiadomo, że obie strony
mają zapotrzebowanie. Nie można jednak wykluczyć, że
sformułowanie „Arabowie” nie ma charakteru tylko ozdobnego, ale oznacza aktywny handel z większą liczbą portów, niż
tylko główna przystań Królestwa Hadramautów.
Ostatnim portem handlującym niewolnikami według
Papirusu Maris Erythraei był Indo-Scytyjski port Barygaza leżący w Zatoce Combay. Służyło ono jako przystań dla śródlądowej stolicy państwa – Minnagar (Miasto Minów – Saków).
Środek ciężkości kraju został przeniesiony z wcześniejszej
miejscowości o tej samej nazwie wskutek walk Saków z IndoPartami. Z powodu zajęcia doliny zalewowej Indusu przez
tych drugich, Indo-Scytowie zostali zepchnięci do swoich terytoriów w obecnym stanie Gudżarat w Indiach11. Krajem władał wówczas król Manbanos (Nahapāna), za którego państwo
Saków zaczęło wytwarzać lepszej jakości monetę, co było
spowodowane handel srebrem z Imperium Rzymskim, a który
to surowiec występował rzadko na tamtejszych terenach12.
Ponad to ze względu na posiadanie terenów również w Indiach centralnych i północnym Konkanie, oferta portu było
bardzo urozmaicona. Port identyfikuje się obecnie z miejscowością Bharuch (Broach) u ujścia rzeki Narmada13.
Autor Periplusu wymienia dwa rodzaje dóbr wymiennych w Barygazie – te, będące przedmiotem handlu ogólnego:
onyks, agat, indyjskie stroje bawełniane, ubrania typu molochinon, duża ilość niskiej jakości ubrań, nard, korzeń Saussurea
lappa, bdellium, kość słoniową, lykion, płótno bawełniane róż11 Izydor,

Stacje partyjskie 18; McLaughlin 2014, p. 163.
Numismatic Evidence for the Roman Trade with Ancient India,
in: Reade J. (ed.), The Indian Ocean in Anitquity, p. 312-3.
13 Casson 1989a, p. 200.
12
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nego rodzaju, „chińskie” sukno, przędzę jedwabną, pieprz
długi i towary sprowadzane do portu z innych miast, w zamian za wino (italskie, arabskie i Laodycejskie), miedź, cynę,
ołów, koral, peridot, ubrania bez ozdób, wielobarwne przepaski, storax, nostrzyk żólty, surowe szkło, realgar, siarczek antymonu, rzymskie pieniądze – złote i srebrne, ale także drugi
rodzaj towarów sprzedawanych przez kupców z Imperium
Rzymskiego obejmujy dobra ujęte jako przeznaczone „dla królów”: wyroby srebrne, dobrej jakości wino, drogie ubrania bez
ozdób, wybrane maści (medykamenty?), muzycy i nałożnice
(PME 49:16.20-32).
Sformułowania użyte przez autora nie są do końca jasne.
Używa on bowiem terminu µουσκἁ, tłumaczony przez Lionela
Cassona jako „slave musician”, zaś przez Schoffa jako „singing
boys”14. Pierwsze z tłumaczeń wydaje się być mniej określone,
a przez to uniwersalne. Można bowiem bezpiecznie założyć,
że mało kto dobrowolnie chciałby przebyć Ocean Indyjski by
śpiewać na dworze nieznanego sobie władcy. Nie mógłby być
wtedy również przedmiotem regularnego handlu. Innym
przykładem przewożenia śpiewaków do Indii w celach handlowych jest wyprawa Eudoxosa w II wieku po Chr. Posiadał
on już doświadczenie w handlu z subkontynentem, w związku z czym wiedział, iż występuje zapotrzebowanie na taki
towar.
Autor Periplusu informuje nas, iż towary dla króla były
sprzedawane niegdyś, co może oznaczać, iż przeniesienie stolicy na wschód spowodowało osłabienie lub całkowity zanik
koniunktury na towary luksusowe. Nowe Minnagar znajdowało się zdaniem Klaudiusza Ptolemeusza między Barygazą a
Ozene (utożsamiane z Ujjain), na północ od rzeki Narmada,
zatem było usytuowane w niedużej odległości od portu w Ba-
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rygazie15. Świadczy to, iż problem był raczej natury ekonomicznej niż logistycznej16. Klaudiusz Ptolemeusz żyjący w II
wieku po Chr. nie wspomina o Barygazie jako porcie handlowym, ale o innym – Monoglossum17, które bardziej przystosowany port18.
O osobach z Imperium Rzymskiego opowiadają również
źródła tamilskie. Mowa w nich o ludziach z Zachodu, którzy
służyli jako strażnicy portów i byli bardzo surowi19. Wykorzystywali przy tym nieznaną tamilom maszynę, którą być może
był rzymski skorpion20. Jeśli byli to zaprawieni w bojach weteranie, o czym świadczy wykorzystywanie machiny, można
założyć, iż przybyli i służyli w Indiach dobrowolnie, nie zaś
jako niewolnicy. Niewykluczone zatem, że także część muzyków lub nałożnic szukała w ten sposób szansy na lepsze życie.
Handel ludźmi na Oceanie Indyjskim wygląda skromnie
w porównaniu procederu na Morzu Śródziemnym. Na całym
wielkim akwenie jedynie kilka portów zarówno dostarczało,
jak i kupowało niewolników. Nie są oni traktowani jako towar
atrakcyjny, chyba że w przypadkach szczególnych – piękne
niewiasty sprzedawane jako nałożnice lub młodzi śpiewający
chłopcy. Występują jedynie dwa przypadku handlu ludźmi
jako siłą roboczą – z dwóch miast położonych na Półwyspie
Somalijskim, którzy byli transportowani przez Greków do
Egiptu, oraz perski handel niewolnikami do Arabii, którzy to
prawdopodobnie służyli następnie na plantacjach kadzidłowca. W obu zatem przypadkach handel ludźmi odbywa się w
regionach, do których droga morska wiedzie wzdłuż wybrzeKlaudiusz Ptolemeusz, Geografia 7.1.63.
PME 49; McLaughlin 2014, p. 166-7.
17 Klaudiusz Ptolemeusz, Geografia 7.1.
18 McLaughlin 2014, p. 168.
19 Sillappatikaram 14.66-7; Mullaippattu 59-62; McLaughlin 2014,
p. 182.
20 McLaughlin 2014, p. 182-3; Sivakasindamani 1.101-4.
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ża. Długość żeglugi wpływa na opłacalność handlu niewolnikami zapewne w większym stopniu niż w przypadku zwykłych dóbr, niewolników bowiem trzeba napoić i nakarmić.
Jeżeli podróż z Egiptu do Indii trwa kilka miesięcy, przez cały
ten okres wymagają oni opieki. Aby koszta ich utrzymania się
zwróciły, przebicie ceny musi być wysokie, w przeciwnym
przypadku handel ten zwyczajnie się nie opłaca. Trudno jednak stwierdzić, dlaczego handel niewolnikami jako siłą roboczą nie występuje w drodze transoceanicznej do Indii, która
trwa niewiele dłużej niż trasa przybrzeżna do Półwyspu Somalijskiego.
Trudno jest to wyjaśnić zagrożeniem wynikającym z
możliwości buntu i obalenia władzy załogi – niewolnicy mieli
bowiem większe szanse na przeżycie płynąć wzdłuż wybrzeża, nie zaś na otwartych wodach. Tam zapewne nie potrafiliby
ani skutecznie nawigować statkiem i określić stałego kierunku
w ciągu nocy, lokalizacji najbliższych miast, wykorzystać wiatru monsunowego jak i ustalić własnej lokalizacji. Byli zatem
bardziej uzależnieni od swoich właścicieli, niż ci płynący
wzdłuż wybrzeża. Gdyby ryzyko buntu jako czynnik wpływający na atrakcyjność handlu istniał, wtedy faworyzowałby on
podróż transoceaniczną, nie zaś przybrzeżną. Należy zatem
szukać rozwiązania być może popycie na tanią siłę roboczą. Ta
w Cesarstwie Rzymskim była stale wysoka, jak podaje zaś
Periplus – w Królestwie Hadramautów również. Indie, prawdopodobnie ze względu na klimat i dorzecza Indusu i Gangesu, były w stanie wykarmić wystarczającą liczbę ludności, aby
problem siły roboczej nie występował. Praca niewolnika byłaby zatem niewiele tańsza od tej wykonywanej przez zwykłego
pracownika. Nawet jeśli zaś czynnik ten wpływałby na korzyść niewolnictwa, to musiałby występować w stopniu wystarczającym, by stało się opłacalnym kupno niewolnika, pokrywając tym samym koszt jego wcześniejszego zakupu,
transportu, interesu kupca i utrzymania. Taki schemat wyja-
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śniałby brak zainteresowania niewolnikami–siłą roboczą w
Indiach, jednak bazuje na założeniu, że tamtejsza populacja
występowała w wystarczającej nadwyżce, aby nie pojawiło się
zapotrzebowanie na tańszą siłę roboczą.
Drugi rodzaj handlu niewolnikami w wymieniony w Periplus Maris Erythraei dotyczył sprzedaży osób wyspecjalizowanych. Wymieniano za różne towary kobiet – na Sokotrze
(PME 30:9.23-30:10.18), piękne (wyszukane) kobiety jako nałożnice na dwór w Minnagar, śpiewający niewolnicy (chłopcy?) do stolicy Saków (PME 49:16.20-32). Pierwszy z omawianych przypadków nie stanowi towaru luksusowego i Sokotra
znajduje się w niedużej odległości od portów zarówno somalijskich jak i arabskich. Z opisu Periplusu wnosi jednak, iż Sokotra była odwiedzana od wschodu i północy, nie zaś podczas
podróży wzdłuż wybrzeża Afryki. Handel na wyspie był
ograniczony, oferowano jednak w zamian drogocenne towary.
Trudno jest określić jaką wartość mogła mieć niewolnica, jeśli
jej celem było zaspokojenie potrzeb lokalnego garnizonu lub
przebywających tam tymczasowo kupców. Była ona bowiem
bardzo subiektywizowana, jak również zależała od częstotliwości przybywania handlarzy z zewnątrz, o których wiemy
jedynie, że przypływali sporadycznie lub przypadkiem (PME
30:9.23-30:10.18).
Bardziej regularny charakter zdaje się mieć handel niewolnicami i śpiewającymi niewolnikami w Barygazie. Port ten
oferował dużą liczbę towarów różnej jakości, przez co trudno
określić na tej podstawie względną wartość tych towarów.
Zważywszy jednak, że są one przeznaczone na dwór wnosi, iż
musiałyby być cenne. Nie jest możliwym określenie zapotrzebowania na tych niewolników, choć zwraca uwagę użycie
czasu przeszłego w przypadku oferowania tego towaru przez
autora Periplusu. Podbicie stolicy państwa Saków i konieczność przeniesienia się z jednej strony mogła wiązać się z utratą
nałożnic i muzykantów, ale z drugiej spowodowała ograni-
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czenie dochodów królestwa, a przez to możliwości przeznaczenia pieniędzy na luksusy. Poprawienie się jakości monety
bitej przez Indo-Scytów w okresie omawianym przez Periplus
jak i zainteresowanie zachodnimi towarami w porcie Barygaza
każą nam jednak sądzić, że sytuacja w kraju nie była kryzysowa, a koniunktura wręcz sprzyjająca.
Handel niewolnikami opisany w Periplusie Maris Erythreai pokazuje nam obraz wyraźnego lokalnego podziału w
wymianie tym towarem. Niewolnicy nie występują jako towar
powszechny, łatwo dostępny i pożądany. W większości przypadków chodzi bowiem o konkretny ich rodzaj, w dwóch zaś
o siłę roboczą. Nawet spośród nich autor Periplusu w przypadku Zatoki Perskiej nie udziela wielu konkretów, zaś o niewolnikach pochodzących z Półwyspu Somalijskiego wiadomo
tyle, że w dużej liczbie byli oni kupowani na potrzeby Cesarstwa Rzymskiego i tylko w tym przypadku ich udział w handlu Greków był istotny. Nie mniej, przypadkowe informacje
towarzyszące opisom handlu niewolnikami i kontekst tego
handlu pozwalają nam lepiej zrozumieć okoliczności i warunki społeczne panujące w poszczególnych portach, jak również
pokazać różnice w handlu przybrzeżnym i transoceanicznym.
Streszczenie:
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki handlu niewolnikami na Oceanie Indyjskim, opisany przez Periplus Maris Erythraei. Praca skupia się na przypadkach sprzedaży i kupna niewolników, jak umiejscawia go szerszym kontekście ekonomicznym, społecznym i politycznym. Takie spojrzenie na kwestię pozwala lepiej zrozumieć zarówno proces
handlu ludźmi, jak i na jego podstawie wyciągać nowe wioski
o poszczególnych portach.
Słowa kluczowe: niewolnicy, handel, Ocean Indyjski,
Periplus Maris Erythreai

278

Summary:
The aim of this article is to present an issue of the slave
trade in the Indian Ocean, which is described in the Periplus
Maris Erythraei. The paper focuses on the cases of selling and
purchasing of slaves, as well as it place this proceeder on the
wider context – the economic, social and political one. This
look on the issue allows to better understand both the slave
trade process as well as – basing on it – to draw new conclusions about individual ports.
Key words: slaves, trade, Indian Ocean, Periplus Maris
Erythreai
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Wojciech Święch

Václav Havel, a prawa człowieka w komunistycznej
Czechosłowacji
Wstęp
Po zakończeniu II wojny światowej wydawało się, że pozycja Czechosłowacji, jako państwa demokratycznego i niepodległego w żaden sposób nie jest zagrożona. Zręczna polityka prezydenta republiki, Edvarda Beneša oraz ministra spraw zagranicznych, Jana Masaryka miała uchronić kraj przez jego włączeniem do strefy wpływów Związku Radzieckiego. Jednak w maju
1946 roku w wyborach do Zgromadzenia Konstytucyjnego zwycięstwo odnieśli komuniści, którzy uzyskując kontrolę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, poprzez szereg intryg doprowadzili do rozbicia obozu sił demokratycznych. W lutym 1948
roku Komunistyczna Partia Czechosłowacji (KSČ) przejęła faktyczną władzę w państwie. Niecałe trzy miesiące później parlament w Pradze przyjął nową konstytucję, która wprowadzała w
Czechosłowacji tzw. demokrację ludową1. Uchwalona wówczas
ustawa zasadnicza zagwarantowała obywatelom kraju wolność
światopoglądu oraz wypowiedzi. Każdy mógł w granicach prawa głosić własne poglądy w mowie i na piśmie oraz w druku.
Ponadto zapewniono prawo do petycji do wszystkich organów
władzy publicznej2. Mogło się zatem wydawać, iż Czechosłowacja jest w pełni demokratycznym państwem. Jednakże nie zaw1 Z. Zblewski, Czechosłowacja, [w:] A. Patek, J. Rydel, J. J. Węc,
Najnowsza historia świata 1945-1995, t. I, Wydawnictwo Literackie,
Kraków 1997, s. 70-73.
2 Ústavní zákon ze dne 9. května 1948. Ústava Československé republiky. Strona internetowa Parlamentu Republiki Czeskiej (Izby Poselskiej), http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1948.html dostęp 11.04.2017.
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sze wolność deklarowana w aktach prawnych jest realizowana w
rzeczywistości. Świadczy o tym życiorys Václava Havla, który
już jako nastolatek, został uznany za wroga klasowego, co spowodowało, że skreślono go z listy uczniów w szkole w Podiebradach. Po powrocie do stolicy próbował on kontynuować naukę. Jednak z powodu swojego pochodzenia był wyrzucany z
kolejnych placówek szkolnych. W tym czasie Václav Havel zaczął zajmować się poezją, co zaskoczyło jego ojca, gdyż większość męskich członków rodziny stanowili inżynierowie3.
Jednak rodzice Havla zachęcali go do rozwijania zainteresowań artystycznych. W październiku 1952 roku powstało
nieformalne koło dyskusyjne „Trzydziestoszóstkowcy” (Šestatřicátníci). Grupa skupiała ludzi, którzy urodzili się w 1936
roku, co znalazło odzwierciedlenie w przyjętej nazwie4. Martin
C. Putna określił to grono jako „tą część młodzieży z literackimi,
politycznymi oraz filozoficznymi ambicjami, która świadomie rozmijała się z literackimi, politycznymi i filozoficznymi prądami ówczesnego mrocznego okresu stalinowskich lat”5. Grupa jednoznacznie
odrzuciła jakiekolwiek próby „kokietowania” z ideą komunizmu. Jednocześnie starano się dyskutować, przygotowywać
teksty na rozmaite tematy, wykorzystując przy tym różnorodność gatunków. „Trzydziestoszóstkowcy” wydawali własne
pismo, na łamach, którego Václav Havel publikował rozprawki. Można je bez wątpienia uznać za pierwsze programowe
manifesty przyszłego prezydenta Czech. Podjął on bowiem

3 E. Kriseová, Václav Havel. Jediný autorizovaný životopis, Nakladatelství Práh, Praha 2014, s. 30.
4 M. Bankowicz, Václav Havel: niepolityczny polityk, „Poznańskie
Studia Slawistyczne”, 2014 nr 6, s. 35.
5 Cytat za: C. M. Putna, Václav Havel. Duchovní portrét v rámci české
kultury 20. století, Knihovna Václava Havla, o.p.s. Praha 2011, s. 75
(tłumaczenie własne z języka czeskiego).
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wówczas próbę sformułowania własnego światopoglądu filozoficznego6.
Jak zauważa Aleksander Kaczorowski dwa lata działalności w grupie Šestatřicátníków odegrały istotną rolę w rozwoju Havla, gdyż „zrozumiał wtedy, kim jest i co naprawdę chce
robić w życiu”7. Martin C. Putna posuwa się nawet do stwierdzenia, iż przyszły prezydent Czech „organizując Trzydziestoszóstkowców – jako alternatywną elitę kulturalną – czyni to samo, co
będzie robił w latach 60. w czasopiśmie Tvář, a w latach 70. w Karcie. I po tym wszystkim, identycznie będzie postępował w latach
90.[…]”8. Jednak udział Václava Havla we wspomnianej nieformalnej grupie można rozpatrywać również pod innym
względem. Literat w owym czasie rozpoczął kontynuowanie
rodzinnej tradycji związanej z mocnym angażowaniem się w
życie społeczne.
1. Václav Havel – od „odwilży” do Praskiej Wiosny
W 1956 roku w trakcie XX Zjazdu Komunistycznej Partii
Związku Radzieckiego Nikita Chruszczow wygłosił przemówienie, w którym skrytykował kult jednostki Józefa Stalina. Dla
wielu komunistów to był ogromny szok. W Czechosłowacji
doszło do pewnej „odwilży”, czego przejawem było danie
przez Związek Pisarzy Czechosłowacji (SČSS) możliwości wypowiedzi młodym literatom na łamach czasopisma „Květen”.
Wykorzystał to Havel, pisząc do redakcji list, w którym skrytykował ją za niewykazywanie zainteresowania m.in. Grupą 42
(Skupina 42). Korespondencja przyszłego prezydenta Czech z
czasopismem ukazała się drukiem w jednym z numerów

A. Kaczorowski, Havel. Zemsta bezsilnych, Wydawnictwo Czarne
Wołowiec 2014, s. 76.
7 Cytat za: Ibidem, s. 78.
8 Cytat za: C. M. Putna, Václav…, op. cit., s. 81 (tłum. własne z języka czeskiego).
6

282

„Května”9. Ponadto został on zaproszony na konferencję organizowaną przez SČSS. W jej trakcie Václav Havel zdecydował
się na krytyczne i odważne wystąpienia, w którym stwierdził,
że „wszelkie ograniczenia wolności w zakresie rozwoju różnorodności
opinii i wyrażania rzeczywistości mogą jedynie obciążyć naszą kulturę
oraz życie narodowe, doprowadzając do powtórzenia się błędów przeszłości i negatywnych skutków w każdym aspekcie”10.
Był to ważny moment w życiu Czecha. Zbuntował się
wówczas po raz pierwszy w życiu przeciwko matce i zrezygnował ze studiów na Politechnice Praskiej. Božena Havel nie
była zachwycona także publiczną działalnością syna i uważała, iż powinien on zająć się czymś bardziej praktyczniejszym
niż poezja11.
W latach 60. XX w. był on bardzo aktywną osobą. W tym
czasie studiował zaocznie dramaturgię12. W 1965 roku wszedł
do rady redakcyjnej pisma Związku Pisarzy pn. „Tvář”. Już
wówczas władza chciała się rozprawić z czasopismem, które
„wymknęło się spod ideowej kontroli” i „stało się bojowniczym nosicielem współczesnego klerykalizmu”13. Václav Havel w imię pluralizmu w kulturze zdecydowanie bronił czasopisma i nie dał
się przekupić komunistom obietnicą stworzenia nowego tytułu, w którym on miałby odgrywać najważniejszą rolę14.
Dramaturg był też wyrazistą postacią w trakcie Praskiej
Wiosny w 1968 roku. Po objęciu stanowiska sekretarza geneD. Kaiser, Disident Václav Havel (1936-1989), Paseka, PrahaLitomyšl 2009, s. 42.
10 Cytat za: J. Keane, Vaclav Havel: A Political Tragedy In Six Acts,
Basic Books, New York 2001, s. 128 (tłumaczenie własne z języka
angielskiego).
11 D. Kaiser, Disident…, op. cit., s. 44..
12 A. Kaczorowski, Havel…, op. cit., s. 95-125.
13 Cytat za: D. Kaiser, Disident…, op. cit., s. 57 (tłumaczenie własne z języka czeskiego).
14 J. Keane, Vaclav…, op. cit., s. 173.
9

283

ralnego Komunistycznej Partii Czechosłowacji (KSČ) przez
Alexandra Dubčeka zniesiono cenzurę, co dało szansę na
otwartą dyskusję. Pisarz, który w odróżnieniu od wielu
obrońców reform, nigdy nie należał do KSČ, nawoływał do
tego, aby nowa opozycja nawiązywała do tradycji czechosłowackiej demokracji i humanizmu15.
Po interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji Václav Havel wdał się w ostry spór z Milanem Kunderą. Zdaniem tego ostatniego, dzięki próbom stworzenia „socjalizmu z ludzką twarzą” „Czesi i Słowacy po raz pierwszy od
czasów średniowiecza znów znaleźli się w centrum świata”16, co
należy uznać za ogromny dorobek 1968 roku. Ponadto wyraził
zdanie, iż z powodu sytuacji geopolitycznej naród powinien
powrócić do tzw. czeskiego pragmatyzmu i zaakceptować
aktualną politykę władz. Václav Havel nie zgadzał się z takim
postawieniem sprawy. Nie ukrywał krytycznego stosunku do
Praskiej Wiosny. Według niego ówczesna władza zmarnowała
wtedy szansę na „moralną mobilizację” narodu. Nie zdobyła
się na heroizm, a zamiast tego stała się uległa wobec Moskwy,
co w kolejnych latach w społeczeństwo wzmocniło postawy
kapitulanckie17.
2. Początki „normalizacji”
W okresie „normalizacji” Václav Havel nie rezygnował z
konfrontacji z totalitarną władzą. Z tego powodu stał się zakazanym pisarzem we własnym kraju i był pod pilną obserwacją
komunistycznej służby bezpieczeństwa. W 1975 roku w „drugim obiegu” ukazał się polityczny esej dramaturga pt. „List
otwarty do sekretarza generalnego KPCz Gustáva Husáka”. Pisarz
Por. Ch. Sabatos, Criticism and Destiny: Kundera and Havel on the
Legacy of 1968, „Europe-Asia Studies”, 2008 nr 10, s. 1830.
16 V. Havel, Czeski los, „Karta”, 2013 nr 77, s. 31.
17 M. Simmons, Nesmělý prezident. Životopis Václava Havla, Volvox
Globator, Praha 1993, s. 98.
15
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krytykował w nim sytuację w Czechosłowacji – ograniczenie
wolności i powszechne zastraszenie społeczeństwa, w którym
władza promowała postawy egoistyczne oraz karierowiczowskie. Eda Kriseová uważa, że esej ten otworzył nowy okres w
czechosłowackiej historii18. Husák nie zareagował na list, ale w
kopiach krążył on po kraju. Ludzie czytali tekst pisarza i
uświadamiali sobie to, co po części wiedzieli już wcześniej.
Jednak prawdziwy przełom miał dopiero nastąpić. W
1975 roku praski rząd w ramach Konferencji Bezpieczeństwa i
Współpracy w Europie w Helsinkach zobowiązał się respektować prawa człowieka, wskazane w umowach uchwalonych
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. W następnym roku Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka weszły w życie w Czechosłowacji. Pomimo to totalitarny reżim zaczął prześladować
nonkonformistycznych muzyków z grupy The Plastic People
of the Universe. Zostali oni aresztowani, a ku zaskoczeniu
komunistycznych władz Václav Havel – wraz z kilkoma innymi działaczami – postanowił stanąć w ich obronie w trakcie
procesu.
Zdaniem dramaturga wśród ludzi zgromadzonych w
budynku sądu „atmosfera równości, solidarności, przyjaźni,
wspólnoty, gotowości do wzajemnej pomocy”19 udzielała się także
w następnych miesiącach, co doprowadziło do powstania niezależnej inicjatywy pn. Karta 77 (Charta 77), łączącej różne
światopoglądowo środowiska. Tekst Karty ogłoszono na początku stycznia 1977 roku. Sygnatariusze stwierdzili w niej
m.in., iż władze komunistyczne naruszają wciąż gwarantowane umowami międzynarodowymi prawa do wolności wypoE. Kriseová, Václav…, op. cit., s. 105.
Cytat za: V. Havel, Jak se rodila Charta 77, w: Charta 77 1977–
1989. Od morální k demokratické revoluci, red. V. Prečan, Československé dokumentační středisko nezávislé literatury, Ústav pro
soudobé dějiny AV ČR, Archa, Bratislava 1990, s. 17 (tłumaczenie
własne z języka czeskiego).
18

19
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wiedzi oraz religii, prawa do prywatności. Wskazano również
przypadki prześladowań z powodu głoszonych poglądów, np.
poprzez pozbawienie pracy bądź możliwości podjęcia nauki.
Václav Havel został jednym z trzech pierwszych rzeczników
Karty 77, która w swojej działalności wyraźnie wzorowała się
na polskiej opozycji demokratycznej, a w szczególności na
Komitecie Obrony Robotników (przedstawiciele obu grup
przez wiele lat spotykali się nielegalnie na granicy w Karkonoszach)20.
3. Havel a wymiar sprawiedliwości
Władze komunistyczne postanowiły zdecydowanie
działać wobec osób, biorących udział w inicjatywie. Represje
nie ominęły także Václava Havla, którego przyłapano na próbie przesłania do Stanów Zjednoczonych pamiętników Prokopa Drtiny21. Przyszły prezydent Czech starał się przed sądem
wykazać, iż wspomnienia byłego czechosłowackiego ministra
sprawiedliwości (opisujące wydarzenia sprzed 30-40 lat) stanowią ważne źródło historycznych badań naukowych, a ich
publikacja nie wyrządziłaby szkody Czechosłowacji. Havel
podkreślił także, że zgodnie z art. 19 ust. 2 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych każdy człowiek
ma prawo rozpowszechniać informacje i poglądy, bez względu na granice państwowe, w jakikolwiek sposób według własnego wyboru22. Pomimo to, w październiku 1977 roku sąd
skazał dramaturga na czternaście miesięcy w zawieszeniu za
szkodzenie interesom państwa za granicą.

M. Bankowicz, Václav…, op. cit., s. 38.
T. D. Jones, Human Rights: Group Defamation, Freedom of Expression,
and the Law of Nations, Nijhoff, The Hague, Boston, London 1998, s. 32.
22 V, Havel, Závěrečné slovo, 18. 10. 1977. Strona internetowa Biblioteki
Václava
Havla,
https://archive.vaclavhavellibrary.org/Functions/show_html.php?id=156875 dostęp 12.04.2017.
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Jednak to nie zniechęciło pisarza do dalszego działania. W
kwietniu 1978 roku Václav Havel znalazł się w gronie założycieli
Komitetu Obrony Niesprawiedliwie Prześladowanych (VONS)23.
W tym samym roku dramaturg opublikował esej pt. „Siła bezsilnych” („Moc bezmocnych”), w którym dokonał analizy funkcjonowania komunistycznego reżimu i przedstawił swoje moralne
przesłanie. Od listopada 1978 roku służba bezpieczeństwa zastosowała wobec Václava Havla areszt domowy. Po kilku miesiącach znalazł się on w areszcie śledczym. Wówczas zaczął powstawać zbiór pt. „Listy do Olgi” („Dopisy Olze”), który według
Martina C. Putny stał się „refleksją każdodniowego osobistego doświadczenia, prowadzącą do uświadomienia sobie sensu przynależności
do jedności ludzkości i kosmosu oraz zdania sobie sprawy z odpowiedzialności za to, co dzieje się na świecie”24.
W lecie 1979 roku Václav Havel miał szansę wyjść na
wolność. Wtedy otrzymał zaproszenie do Nowego Jorku na
premierę swojej sztuki. Służba bezpieczeństwa była gotowa
zgodzić się na wyjazd do Stanów Zjednoczonych, ale postawiła jeden warunek – dramaturg nie powróci do Czechosłowacji25. Havel nie przystał na propozycję komunistów. Pod koniec roku stanął on przed sądem w związku ze swoją aktywnością w VONS. W trakcie procesu starał się wykazać, iż Komitet Obrony Niesprawiedliwie Prześladowanych jest nieformalną grupą, skupiającą obywateli o różnych poglądach. Zasadniczym celem Komitetu, jak stwierdził pisarz w mowie
obrończej, „było zwracanie uwagi na przypadki niesprawie-

23 1977–1988 Charta 77 a VONS, Strona internetowa Biblioteki Václava
Havla,
http://www.vaclavhavel-library.org/cs/vaclavhavel/zivotopis/1977-1988 dostęp 10.11.2015.
24 Cytat za: C. M. Putna, Václav…, op. cit., s. 184 (tłum. własne z
języka czeskiego).
25 1977–1988 Charta 77…, op. cit.
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dliwości w postępowaniu karnym”26. Zdaniem Havla VONS
można zaliczyć do spontanicznych mechanizmów społecznej
kontroli organów władzy. Dysydent argumentował przed
praskim sądem, iż VONS działał legalnie na podstawie art. 29
Konstytucji Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, zgodnie z którym „obywatele i organizacje mają prawo zwracać się
do zgromadzeń przedstawicielskich i do innych organów państwowych z projektami, wnioskami i skargami”27. Podkreślił
ponadto, że zgodnie z art. 104 i 106 ustawy zasadniczej, prawo
to może być realizowane również poprzez prokuraturę, która
winna funkcjonować, opierając się na inicjatywie obywateli i
na ich wnioski badać sprawy, nawet jeżeli są one już zakończone prawomocnym wyrokiem28.
Havel, występując przed stołecznym sądem, zauważył
także, że Konstytucja Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, jak i zresztą żadna inna ustawa nie pozbawia przecież obywatela prawa do publicznych wystąpień oraz uczestnictwa w życiu społecznym. Przypomniał też, że w art. 28
ustawy zasadniczej w Czechosłowacji zapewniono obywatelom wolność wypowiedzi. Stwierdził nadto, iż Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka, będące częścią czechosłowackiego porządku prawnego, nakładają nie tylko na organy państwowe, ale również na wszystkich obywateli obowiązek śledzenia, czy w ich krajach są respektowane prawa, zagwarantowane w tychże umowach międzynarodowych. Václav Havel
oświadczył, że on, jako obywatel Czechosłowacji podjął się
Cytat za: V. Havel, O lidskou identitu: úvahy, fejetony, protesty, polemiky, prohlášení a rozhovory z let 1969-1979, Rozmluvy, cop., Praha
1989, s. 336 (tłum. własne z języka czeskiego).
27 Konstytucja Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej z 11 lipca
1960 roku (tłum. W. Sokolewicz), [w:] Konstytucje europejskich państw
socjalistycznych: zbiór tekstów, pod red. A. Burdego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław – Warszawa – Kraków 1967, s. 88.
28 V. Havel, O lidskou …, op. cit., s. 336.
26
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tego zadania, gdyż wierzy, iż ludzka godność i wolność oraz
sprawiedliwość są w istocie sprawą całego społeczeństwa.
Wszyscy ludzie bez wyjątku winni bowiem troszczyć się o te
wartości. Zatem każdy ma prawo zwrócić uwagę na jakiekolwiek przypadki, które stanowią zagrożenie dla wspomnianych podstawowych wartości29. Jednakże sąd nie podzielił
zdania dysydenta. W październiku 1979 roku pisarz został
skazany na cztery i pół roku więzienia za antypaństwową
działalność wywrotową.
Dysydent odsiadywał wyrok w więzieniu w Pilźnie,
gdzie zachorował na zapalenie płuc i opłucnej. Wkrótce trafił
do szpitala w Zakładzie karnym Praga-Pankrác. Wówczas
organizacja Amnesty Internation podjęła zdecydowane działania zmierzające do uwolnienia „więźnia sumienia” za którego uznano Havla. W sprawie dramaturga interweniowano
nawet u prezydenta Czechosłowacji. Ostatecznie czechosłowackie władze na początku roku 1983 roku zwolniły pisarza z
więzienia. Warto wspomnieć, iż Amnesty International uważało, że uwięzienie Havla stanowi naruszenie jego prawa do
wolności wypowiedzi30.
Dramaturg był jeszcze niejednokrotnie zatrzymywany
przez służbę bezpieczeństwa, m.in. w 1985 roku, kiedy to odbywał podróż po całej Czechosłowacji, aby odwiedzić osoby,
które podobnie tak jak on były prześladowane. W II połowie
lat. 80. ubiegłego wieku dramaturg zaangażował się w wydawanie czasopism w ramach „drugiego obiegu” – znalazł się w
radach redakcyjnych takich tytułów jak: „O divadle” oraz „Li-

29 V. Havel, Vlastní obhajoba, 23.10.1979. Strona internetowa Biblioteki
Václava
Havla,
https://archive.vaclavhavellibrary.org/Functions/show_html.php?id=156898 dostęp 12.04.2017.
30 Výstava Amnesty International v Československu před rokem 1989.
Storna
internetowa,
https://www.amnesty.cz/data/file/3117ai_vystava_final.pdf?version=1483479687 dostęp 13.04.2017.
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dové noviny”. W listopadzie 1988 roku stał się członkiem Czechosłowackiego Komitetu Helsińskiego31.
Ostatni raz Havla aresztowano w styczniu 1989 roku,
kiedy to wraz z innymi osobami próbował złożyć kwiaty na
placu Wacława w Pradze, aby uczcić 40. rocznicę dokonania
aktu samospalenia przez Jana Palacha. Wkrótce pisarz stanął
przed sądem. W mowie obrończej wspomniał wówczas o
działalności Karty 77. Wytknął wówczas władzom państwowym, iż łamią one prawa człowieka, zagwarantowane w
umowach międzynarodowych przyjętych przez rząd w Pradze, a nawet wynikające z Konstytucji Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej. Wskazał rozbieżności pomiędzy przyjętymi przez Czechosłowację zobowiązaniami na arenie międzynarodowymi, a rzeczywistą praktyką organów władzy32.
Dramaturg został skazany na dziewięć miesięcy więzienia za
nawoływanie innych osób do popełnienia przestępstwa oraz
utrudnianie wykonywania czynności funkcjonariuszowi publicznemu33. Jednak pod naciskiem międzynarodowej opinii
publicznej pisarza warunkowo zwolniono z więzienia w maju
tego samego roku. Václav Havel miał do czynienia ze służbą
bezpieczeństwa jeszcze w październiku 1989 roku, kiedy został na krótko zatrzymany34. Władza nie była już w stanie powstrzymać Aksamitnej Rewolucji i upadku reżimu komunistycznego w Czechosłowacji, do czego w dużej mierze doprowadził swoją działalnością Václav Havel.

1977–1988 Charta 77…, op. cit.
V. Havel, Závěrečná řeč před Obvodním soudem pro Prahu 3,
21.02.1989. Strona internetowa Biblioteki Václava Havla,
https://archive.vaclavhavellibrary.org/Functions/show_html.php?id=157099 dostęp 13.04.2017.
33 Výstava Amnesty…, op. cit.
34 M. Bankowicz, Václav…, op. cit., s. 39.
31
32
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Podsumowanie
Komuniści po przejęciu władzy w Czechosłowacji w lutym 1948 próbowali stwarzać pozory, że w państwie przez
nich rządzonym panuje demokracja, a obywatele cieszą się
pełnią praw, które zostały zagwarantowane w ustawach zasadniczych – w 1948 i 1960 roku. W latach 70. XX w. częścią
czechosłowackiego porządku prawnego stały się nawet Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka. Jednak obywatele nie
mogli się cieszyć pełnią praw, które były im teoretycznie zapewnione w aktach prawnych, niekiedy tych o randze umów
międzynarodowych.
Absurdy życia społecznego pod rządami komunistów
ukazywał Václav Havel, nie tylko we własnych sztukach teatralnych, ale także w trakcie swojej dysydenckiej działalności.
Pisarz zaczął się udzielać publicznie już w latach 50. XX w. i z
biegiem czasu stał się jedną ze znaczących postaci w środowisku opozycji antykomunistycznej. W swoich esejach i mowach
na salach sądowych bez problemu wykazywał on, że sam fakt
gwarantowania wolności w aktach prawnych nie może w pełni zabezpieczyć praw człowieka. Prawa zapisane w konstytucji lub umowach międzynarodowych mogą stać się jedynie
„pustymi słowami”, za którymi nie idzie rzeczywista ochrona
obywateli. Działanie organów władzy w praktyce zmierzało
do tego, aby chronić ustrój, który nie był oparty na demokratycznych zasadach. Jeszcze w 1989 roku Václav Havel stanął
przed sądem, choć wydarzenia w Bloku Wschodnim wskazywały już na to, że jego mieszkańcy dążą do wolności, która
naprawdę mogłaby im zapewnić prawa człowieka. Walka
dramaturga z reżimem komunistycznym w Czechosłowacji
trwała kilkadziesiąt lat. Jednak każda władza, która nie respektuje demokratycznych zasad, wcześniej czy później musi
się liczyć z oporem społecznym i upadkiem.
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Streszczenie:
Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, że komunistyczna Czechosłowacja pomimo oficjalnych deklaracji nie
respektowała podstawowych praw człowieka. W 1948 roku
władzę w Czechosłowacji przejęli komuniści, a parlament
uchwalił nową konstytucję. Ustawa zasadnicza zagwarantowała obywatelom państwa prawo do głoszenia własnych poglądów. Jednak w rzeczywistości wolność słowa została ograniczona. Dopiero w II połowie lat 50. XX w. na krótko można
było sobie pozwolić na krytykę panującej rzeczywistości (na co
zdecydował się m.in. Václav Havel). Otwarta dyskusja była
ponownie możliwa w czasie Praskiej Wiosny. Jednak Václav
Havel był krytyczny wobec niej. Kontynuował on walkę z
komunistycznym reżimem także w latach 70. XX w., angażując
się m.in. w niezależną inicjatywę pn. Karta 77. W czasach władzy Gustáva Husáka dramaturg był niejednokrotnie więziony,
choć walczył on o podstawowe prawa człowieka gwarantowane w konstytucji Czechosłowacji i międzynarodowych
umowach, które stały się częścią czechosłowackiego porządku
prawnego.
Słowa kluczowe: Václav Havel, komunistyczna Czechosłowacja, prawa człowieka, Karta 77, wymiar sprawiedliwości.
Summary:
Václav Havel and human rights in communist Czechoslovakia
The purpose of this article is to demonstrate that communist Czechoslovakia, despite official declarations, did not
respect fundamental human rights. In 1948 the Communists
took power in Czechoslovakia and a new constitution was approved by parliament. The set of laws and principles guaranteed for citizens the right to express their own views freely.
However, in reality freedom of speech has been limited. It was
only in the second half of the 1950s that one could afford a criticism of the prevailing reality (as decided by Václav Havel). The
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open discussion was again possible during the Prague Spring.
However, Václav Havel was critical to the reforms during this
period. He continued his struggle with the communist regime
also in the 1970s – a playwright, for example, took part in independent initiative Charter 77. During the governments of
Gustáv Husák, Václav Havel was often imprisoned, although
he fought for the fundamental human rights guaranteed by the
Czechoslovak constitution and international covenants that
were part of the legal order of Czechoslovakia.
Keywords: Václav Havel, communist Czechoslovakia,
human rights, Charter 77, administration of justice.
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Dawid Lis

Sędzia w procesie kanonicznym strażnikiem i gwarantem
poszanowania prawa
Na samym początku rozważań objętych treścią niniejszego opracowania warto wyjaśnić czym w ogóle jest proces
kanoniczny. Otóż terminem tym najczęściej określa się rozpoznanie i rozstrzygnięcie sporu przez sędziego kościelnego
przed sądem kościelnym, który powstaje między danymi
stronami procesowymi o rzecz podlegającą jurysdykcji tegoż
sądownictwa1. W innym ujęciu można wskazywać, że jest to
seria aktów i norm kończących się wypełnieniem aktu końcowego jakim jest rozstrzygnięcie sporu będącego przedmiotem
rozpoznania przez sąd kościelny2. Iudicium, bo także tym łacińskim terminem, z uwagi na szerokie podobieństwa określany jest proces kościelny stanowi podstawę dochodzenia lub
obrony praw zarówno osób fizycznych jak też prawnych, ma
za zadanie stwierdzenie danych faktów prawnych, ustalenie
czy doszło do popełnienia przestępstwa kościelnego w celu
Por. M. Greszata, Iudicium cum principiis. Kodeksowa weryfikacja
wybranych zasad procesowych w kanonicznych sprawach o nieważność
małżeństwa, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu,
Lublin 2008, s. 77 – 170.
2 Gwoli porównania nadmienić warto, iż kanonista R. Sobański
twierdzi, że wyrok co do zasady jest wynikiem procesu poznawczego, tj. rozpoznawania sprawy. Rozpoznaje żywy sędzia i z tej przyczyny rozpoznanie sprawy zawsze posiadać będzie cechy subiektywności. Normy proceduralne natomiast mają tę subiektywność
wyeliminować, względnie mocno ograniczyć, jednakże całkowite jej
wyeliminowanie nie jest możliwe. Por.:. R. Sobański, O etosie stosowania prawa, [w:] M. Andrzejewski, L. Kociucki, M. Łączkowska, A.
N. Schulz (red.), Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego,
Wyd. „Dom Organizatora”, Toruń 2008, s. 919
1
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wymierzenia, bądź stwierdzenia kary3. Oprócz tego, celem
procesu kanonicznego jest rozwiązywanie sporów powstałych
wskutek wydania aktów kościelnej władzy administracyjnej4.
Elementy strukturalne samego procesu to zapewne jego
przedmiot, który wskazany został powyżej, strony, skład
orzekający w postaci sędziego lub sędziów- w zależności od
typu sprawy oraz przepisy prawne, które bezpośrednio
wpływają na sposób postępowania stron i sędziego w korelacji
z przedmiotem sporu, albowiem relacje te nawiązują się od
momentu złożenia skargi, czyli tzw. formuły sporu czy też
formuły wątpliwości. W dalszym etapie postępowania, po
jego zainicjowaniu opisując sprawę w telegraficznym skrócie
następuje część zwana dowodzeniem, następnie dyskusja
sprawy i wyrokowanie oraz ostatni element, tj. zaskarżenie
wyroku. Stwierdzić trzeba, iż generalnie celem kanonicznego
procesu sądowego jest rozstrzygnięcie sporu zgodnie z normami prawa formalnego i materialnego, czyli orzekanie dla
przyszłości o ludzkich działaniach, które z kolei dokonane
były w przeszłości5.
Biorąc zaś pod uwagę powyższe informacje wyjaśniające
przedmiot i cel samego procesu można z całą pewnością wyodrębnić jego rodzaje do których najczęściej zalicza się proces
sporny i karny, proces zwyczajny i nadzwyczajny, a także
proces pisemny i ustny6 .

Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Paulii PP. II promulgatus (25.01.1983), AAS 75 (1983) pars II, 1 – 317; tekst polski w: Kodeks
Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallotinum, Poznań 1984 (dalej: CIC), c. 1400 § 1.
4 CIC, c. 1400 § 2.
5 Por. M. Greszata-Telusiewicz, Sędzia i obrońca węzła w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa wyrazicielami prawdy o małżeństwie, „Pedagogika Katolicka” 2015 (17), s. 33,
6 Por. M. Greszata, Iudicium cum principiis, s. 77 – 170.
3
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W tak, po krótce przedstawionym zarysie procesu kanonicznego oraz jego istotnych elementach zasadnym jest przejście do głównego wątku opracowania, a mianowicie wyjaśnienia roli sędziego. Wskazuje się, iż jest to bardzo ważny
urząd kościelny ustanowiony na mocy prawa kościelnego do
wykonywania kościelnej władzy sądowniczej. Osoba piastująca to stanowisko ma obowiązek i prawo rozstrzygania sporów
kościelnych między wiernymi, czyli zaprowadzania sprawiedliwości i pokoju we wspólnocie Ludu Bożego, zgodnie z
prawem kościelnym7. Z całą stanowczością można dodać, że
urząd sędziego kościelnego jest urzędem publicznym, ponieważ służy dobru wspólnemu Kościoła. Sam zaś sędzia ma stać
na straży praworządności w życiu społecznym i umacniać
sprawiedliwość, jako podstawę stosunków międzyludzkich8.
W efekcie bowiem urzędowej działalności sędziego możliwe
jest przywrócenie naruszonego porządku prawnego oraz
obrona prawa do życia w sprawiedliwości i słuszności. Przy
czym sędzia w tychże sferach nie działa na mocy własnego
autorytetu, ale na podstawie jurysdykcji sądowej otrzymanej
wraz z pełnią władzy rządzenia9 lub też wraz z urzędem10.
T. Pawluk, Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II, Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 2010, s. 182; por. A.
Dzięga, Władza sędziego kościelnego, [w:] T. Rozkrut (red.), Urzędy
sądowe – władza i służba. Materiały z ogólnoplskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 11 – 12
października 20014 roku, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, Tarnów 2005, s. 24.
8 R. Sztychmiler, Sądownictwo kościelne w służbie praw człowieka, Olsztyn 2000, s. 58.
9 CIC c. 135 § 1; por. R. Sobański, Władza rządzenia, Tytuł VIII, [w:]
J. Krukowski (red.), Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, Tom I,
Księga I, Normy ogólne, Pallotinum, Poznań 2007, s. 220 - 222. Jedynie
Biskup Kościoła Rzymskiego posiada władzę, którą może wykonywać zawsze w sposób nieskrępowany, co można wskazać, jako zasadę wolności religijnej. Zob. L. Adamowicz, Lex natura Ecclesia. Mię7
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Wprawdzie każdemu sędziemu w ramach danego procesu
przysługuje wolność decyzji przyznana przez prawodawcę
kościelnego, jednakże wymaga on od niego odpowiednich
kwalifikacji i kompetencji, precyzyjnego zachowania danej
procedury oraz prawidłowego administrowania sprawiedliwością, a także moralnej pewności w zakresie wyrokowania.
Wyjaśnić także trzeba, że sam Kodeks Prawa Kanonicznego
nakłada na sędziego obowiązek szybkiego zakończenia sprawy w pierwszej i drugiej instancji, aczkolwiek rozstrzygnięcie
nie powinno doprowadzać do sytuacji ze szkodą dla sprawiedliwości i stron procesu, a także wspólnoty, której osoby te są
członkami11. Co istotne sędzia kościelny obowiązany jest każdą przedstawioną mu wątpliwość rozstrzygnąć zgodnie z wynikami zebranego materiału dowodowego12, normami prawnymi i wewnętrznym przekonaniem. W tym celu sędzia dysponuje szeregiem środków oraz rozwiązań. Przede wszystkim
obecny kształt procesu kanonicznego nakłada większy nacisk
dzyreligijne, międzywyznaniowe i międzyobrządkowe normy prawa kodeksowego Kościoła katolickiego, Wydawnictwo Polihymnia Sp. Z o. o.,
Lublin 2004, s. 77; por. CIC c. 331.
10 CIC, c. 1421 § 1; por. Pontificium Consilium De Legum Textibus,
Instructio „Dignitas connubii” servanda a tribunalibus dioecesanis et
interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii (25 I 2005).
Communicationes 37 (2005), s. 11 – 89 (dalej DC), art. 43 § 1.
11 T. Rozkrut, Jan Paweł II do Roty Rzymskiej (1979 - 2003), Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, Tarnów 2003, s. 97.
12 Współcześnie, przy zbieraniu materiału dowodowego można
się posłużyć międzynarodową współpracą między sądową. Na ten
temat szerzej zob. R. Sztychmiler, Rekwizycje sądowe, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 14 (2004), nr 17, s. 64 – 67. Szerzej
na temat struktury etapu dowodowego zob. Z. Grocholewski, Struktura etapu dowodowego procesu, [w:] A. Dębiński, E. Szczot (red.), Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM z okazji 65 rocznicy urodzin, Wydawnictwo
KUL, Lublin 2000, s. 355 - 378.
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na uwzględnianie prawdy materialnej, a nie jak to było dawniej prawdy formalnej, same natomiast normy prawa kanonicznego mają większą elastyczność. Oba zaś te czynniki mają
na celu przyspieszenie wyjaśnienia samej sprawy. Normy
uwzględniające te nowe elementy weszły do nowego prawa
kanonicznego po uprzednim sprawdzeniu ich w praktyce systemu Common Law lub w Rocie Rzymskiej. Wynikają one
również z nadrzędnego celu prawa kościelnego, czyli salus
animarum13. Nie sposób pominąć także definicji sędziego, którą
zaproponował abp. Andrzej Dzięga. Jego zdaniem: „sędzia
kościelny jest to osoba duchowna, wyjątkowo osoba świecka,
ale zawsze nienaruszonej sławy i fachowo przygotowana, powołana decyzją biskupa diecezjalnego do przyjmowania, wyjaśniania i rozstrzygania sporów między wiernymi w sposób
zgodny z przepisami prawa procesowego”14.
Idąc dalej wyjaśnić trzeba, że w każdej diecezji i dla
wszystkich spraw, które nie zostały wyraźnie wyłączone przez
normy Kodeksu Prawa Kanonicznego, sędzią w pierwszej
instancji jest biskup diecezjalny, który władzę tę wykonywać
może osobiście lub poprzez innych15. Można więc stwierdzić,
iż rolą biskupa diecezjalnego jest przede wszystkim powołanie
poszczególnych urzędów sędziego do istnienia, zadbanie o to
by urzędy te powierzone zostały osobom kompetentnym oraz
osoby w ten sposób powołane działały i wykonywały zadania
z związane z tym urzędem. Jak się zdaje, oczywistym jest, że
sama dynamika wykonywania powierzonego urzędu zależy
od predyspozycji osobowościowych konkretnego kandydata
13 R. Sztychmiler, Ochrona praw człowieka w normach kanonicznego
procesu spornego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Olsztyn 2003, s. 34.
14 A. Dzięga, Strony sporu w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa, Warszawa 1994, s. 19.
15 15 CIC, c. 1419; por. Litterae Apostolicae Motu Proprio Mitis
Iudex Dominus Iesus (08.09.2015) (dalej MP Mitis Iudex), c. 1673 § 1.
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na jego piastowanie16. Uwzględniając fakt, iż istnieją różne
stopnie i rodzaje trybunałów, mianowanie na sędziego, niezależnie od instancji, pociąga za sobą wyposażenie go w identyczną władzę sądowniczą o tych samych skutkach prawnych
i mocy17. Oznacza to, że sędzia w trybunale I instancji ma tę
samą władzę w zakresie rozpoznawania i rozstrzygania, co
sędzia w II instancji, jak również w Rocie Rzymskiej. Stąd na
biskupach ciąży niesłychanie ciężkie zadanie wyboru sędziów
dobrze przygotowanych, nienagannych i dbałych o sprawiedliwość. Wszakże każdy sędzia kościelny wyposażony jest
także w specyficzną niezawisłość, co tłumaczyć należy w ten
sposób, że biskup ma prawo ingerencji wyłącznie w sposób
wykonywania i zachowywania prawa przez sędziego, ale nie
może on ingerować w wydawane decyzje, mające charakter
rozstrzygający oraz nie może ingerować w rozpoznanie sporu
(np. wyznaczanie terminów, dobór dowodów), albowiem stanowiłoby to destabilizację kompetencji samego sędziego. W
sytuacji, gdy dany sędzia dopuszcza się natomiast uchybień w
pełnieniu swojego urzędu tylko właśnie biskup może go
upomnieć, co wynika także z hierarchicznego podporządkowania w życiu konsekrowanym Kościoła katolickiego18.
Konkludując powyższe rozważania nadmienić trzeba, iż
bardzo ważnym jest, aby w każdym sądzie diecezjalnym pracowała odpowiednia ilość sędziów, którymi powinni być duchowni19. Mogą nimi być nie tylko duchowni z własnej diecezji, lecz także z innych diecezji lub zakonu, oczywiście za zgodą ich biskupów diecezjalnych lub przełożonych zakonnych.
16 M. Greszata, Kanoniczne procesy małżeńskie. Pomoc dla studentów,
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Lublin 2007,
s. 115 – 116.
17 CIC, c. 1421.
18 M. Greszata, Kanoniczne procesy małżeńskie, s. 115 – 116; por. MI,
art. 1673 § 2
19 CIC, c. 1421 § 1.
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Zgodnie z zaleceniami nowego Motu Proprio Mitis Iudex
Dominus Iesus Papieża Franciszka w sprawach o nieważność
małżeństwa w kolegium orzekającym sędzią przewodniczącym powinien być duchowny, natomiast pozostałymi sędziami mogą być także osoby świeckie20.
Wspomnieć także warto, iż w ogólnych normach procesowych niezmieniony pozostał przepis wskazujący, że to Konferencja Episkopatu może zezwolić na to, by sędziami byli
także świeccy, ale tylko jeśli zajdzie taka konieczność, a także
instrukcja, aby jedna osoba świecka tworzyła trybunał kolegialny wraz z dwoma duchownymi21. W tym zakresie głównymi przymiotami, którymi winni odznaczać się pretendujący
do tego urzędu świeccy jest nienaruszona sława oraz tytuł
doktora lub co najmniej licencjat z zakresu prawa kanonicznego22. Rozważania te prowadzą do wniosku, że urząd sędziego
kościelnego pozostaje w relacji szczególnej służby wobec
przepisów prawa procesowego, zasad prawa procesowego
oraz innych urzędników sądownictwa kościelnego i uczestników procesu. W zakres jego kompetencji wchodzi również
relacja do obrońcy węzła jako tego, który staje na przeciwległym polu działania. Sędzia, bowiem działa w strukturze kanonicznego procesu o nieważność małżeństwa zmierzając do
jego rozstrzygnięcia. Obrońca węzła, zaś w ramach powierzonego mu urzędu stara się ten proces „nieco utrudnić”, działając nieustannie w służbie zasady poszukiwania prawdy obiektywnej. Jego zadaniem w procesie jest wskazanie swoich uwag
odnośnie sprawy podlegającej rozstrzygnięciu, a także pośrednio dążenie do uważnienia- o ile jest możliwe- samego

MP Mitis Iudex, c. 1673 § 3.
CIC, c. 1421 § 2.
22 CIC, c. 1421 § 3.
20
21
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małżeństwa oraz pojednania stron, których interesy najczęściej
są rozbieżne23.
W tym miejscu na szerszy komentarz wymaga także
cnota, którą winien posiadać każdy sędzia- nie tylko kościelny. Chodzi oczywiście o sprawiedliwość. Jednakże wskazać
trzeba, że w procesie kanonicznym chodzi o ustalenie prawdy
obiektywnej, niezależnie od żądań stron czy ich interesów- jak
to z reguły ma miejsce choćby w zakresie procesów cywilnych,
zatem sprawiedliwość oczywiście posiada fundamentalne
znaczenie we wszystkich procesach, ale niejako w procesie
kanonicznym spychana jest na boczny tor, kosztem prawdy
obiektywnej osiągniętej przez sędziego kanonicznego wskutek
pewności moralnej, co do wydanego osądu o danej sprawie.
Trafnie ujął to prof. R. Sobański: „Kto domaga się sprawiedliwości, a nie wymaga jej też od siebie, jest obłudny, niesprawiedliwy. Co więcej, zaprzecza samemu sobie, gdyż nie może
„stać się sprawiedliwość”, jeśli ten jeden, domagający się jej,
też nie będzie sprawiedliwy. A może być i tak, że to właśnie
krzyczący o sprawiedliwość jest zakałą stojącą na przeszkodzie sprawiedliwości! Bywa tak zazwyczaj wtedy, gdy owo
domaganie się sprawiedliwości rozlega się szczególnie hałaśliwie. Ten hałas to przeważnie zasłona dymna, nie o sprawiedliwość wtedy chodzi, a już na pewno nie o taką, jak ją się
rozumie w kulturze europejskiej, gdzie pojmuje się ją w
pierwszym rzędzie jako cnotę”24.
Przywołać tutaj należy stanowisko wyrażane już przez
starożytnych prawników rzymskich, którzy w swych wypowiedziach wskazywali jedynie na pewne elementy pojęć prawo (ius) i sprawiedliwość (iustitia). Najbardziej znane określenie pochodzi od Publiusa Juventiusa Celsusa, które zostało
M. Greszata-Telusiewicz, Sędzia i obrońca węzła w kanonicznym
procesie, s. 34-35.
24 R. Sobański, Cnota sprawiedliwości, „Gość Niedzielny” 1999, nr
44, s. 29.
23
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przekazane przez prawnika Ulpiana: „nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi”25. Zgodnie z powołaną
łacińską paremią prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i
słuszne.
Z kolei sprawiedliwość to według przekazu Ulpiana:
„constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi”26,
czyli stała i niezmienna wola przyznawania każdemu należnego mu uprawnienia. Iustitia jest więc pojęciem ogólnym, ale
to właśnie ze sprawiedliwości Rzymianie wywodzili pojęcie
prawa27. Zdaniem Javiera Hervady tak jak wszystko, co odnosi
się do działań człowieka, gwarantowanie każdemu, co mu się
należy, wymaga wiedzy oraz chęci. Wiedza to sztuka prawa,
inaczej sztuka tego, co sprawiedliwe. Kiedy wola zdradza
skłonność gwarantowania każdemu tego, co do niego należy,
czyli kiedy wykazuje stałą gotowość do czynienia tak, by zagwarantować każdemu to, co mu przysługuje, mówimy, że
odznacza się cnotą sprawiedliwości. Chodzi o cnotę, gdyż ona
określa nawyki oraz skłonności duszy do czynienia dobra, a
nazywamy ją sprawiedliwością, gdyż jest cnotą prawa. Sprawiedliwość jest cnotą zapewnienia każdemu tego, co mu się
należy. Można ją zdefiniować jako skłonność woli, by gwarantować każdemu jego prawo, czyli to, co do niego należy28. Jeżeli akt sprawiedliwości polega na zapewnieniu każdemu tego, co mu się należy, na zagwarantowaniu mu jego prawa,
sprawiedliwość można wykonać tylko tam, gdzie podmioty
mają swoje rzeczy. Sprawiedliwość nie przypisuje rzeczy, ale
pojawia się wtedy, gdy już zostały przypisane. Sam w sobie
akt przyznania podmiotowi rzeczy, która nie była mu przypiDigesta Iustiniani Augusti, Mediolani 1960, D. 1, 1, 1.
Tamże, D. 1, 1, 10.
27 Por. M. Kuryłowicz, A. Wiliński, Rzymskie prawo prywatne. Zarys
wykładu, Warszawa 2008, s. 21.
28 J. Hervada, Introducción crítica al derecho natural, Pamplona 1994,
s. 19–21.
25

26
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sana, nie stanowi aktu sprawiedliwości. Może to być akt dobrych obyczajów lub np. dobrej administracji. Sprawiedliwość
ma sposobność działania wtedy, gdy coś komuś zostało przypisane. Akt sprawiedliwości jest aktem wtórnym, zależnym od
pierwotnego, który poprzez przyznanie rzeczy kreuje prawo,
coś czyjegoś. Hervada twierdzi: „aby dobrze zrozumieć sprawiedliwość, trzeba mieć na uwadze następującą zasadę podstawową: sprawiedliwość jest następstwem prawa. Akt sprawiedliwości nie może zaistnieć tam, gdzie nie ma tytułu do
rzeczy, tam, gdzie rzecz nie jest – na podstawie określonego
tytułu – czymś należnym, prawem. Sprawiedliwość to cnota
przestrzegania oraz poszanowania prawa, nie zaś cnota jego
tworzenia”29 .
Omawiając cnotę sprawiedliwości, nie możemy zapomnieć o dwóch cnotach, które jej towarzyszą: prawości i miłosierdzia. Mówiąc o człowieku, że jest prawy, wskazywać to
będzie coś więcej niż uczciwy i coś innego niż sprawiedliwy.
Określenie „prawy”, podobnie jak „sprawiedliwy”, zawiera w
sobie element rozwagi, ale zawiera też bardziej ogólną cechę
dobroci czy nieskazitelnego charakteru. Jak zauważa Marta
Soniewicka: „powiemy, że człowiek sprawiedliwy rozstrzyga
spory w sposób słuszny, człowiek prawy nikogo nie skrzywdzi, natomiast człowiek uczciwy nikogo nie oszuka. W
krzywdzie zawiera się oszustwo, ale nie każda krzywda musi
polegać na oszustwie. W słuszności zawiera się sprawiedliwość, ale nie wszystko, co podlega ocenie z punktu widzenia
słuszności, będzie też podlegało ocenie z punktu widzenia
sprawiedliwości. […] Sprawiedliwość nie sprowadza się tylko
do poziomu przestrzegania przyjętych reguł. Możemy powiedzieć, że sędzia nie jest człowiekiem prawym (choć nieskazi-
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Tamże, s. 26.

telność charakteru «przysługuje» sędziom z ustawy), ale sądzi
sprawiedliwie (wydaje wyroki zgodnie z literą prawa)”30.
Warto także przytoczyć nauczanie zawarte w Katechizmie Kościoła Katolickiego, który przypomina: […] sprawiedliwość jest cnotą moralną, która polega na stałej i trwałej woli
oddawania Bogu i bliźniemu tego, co im się należy. Sprawiedliwość w stosunku do Boga nazywana jest „cnotą religijności”. W stosunku do ludzi uzdalnia ona do poszanowania
praw każdego i do wprowadzania w stosunkach ludzkich
harmonii, która sprzyja bezstronności względem osób i dobra
wspólnego. Człowiek sprawiedliwy, często wspominany w
Piśmie Świętym, wyróżnia się stałą uczciwością swoich myśli i
prawością swojego postępowania w stosunku do bliźniego.
„Nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz
sądził bliźniego” (Kpł 19, 15). „Panowie, oddawajcie niewolnikom to, co sprawiedliwe i słuszne, świadomi tego, że i wy
macie Pana w niebie” (Kol 4, 1)”31.
Święty Jan Paweł II stwierdził, iż jest czymś koniecznym,
by ci, którzy administrują w Kościele sprawiedliwość, byli
zdolni, dzięki nieprzerwanej rozmowie z Bogiem na modlitwie, dojrzeć piękno32. Jego zdaniem prawo kościelne stara się
ochraniać prawa każdego w kontekście obowiązków wszystkich względem dobra wspólnego, co znalazło także odzwierciedlenie także w nauce Katechizmu Kościoła Katolickiego,
kiedy stwierdza, że sprawiedliwość „w stosunku do ludzi
uzdalnia do poszanowania praw każdego i do wprowadzenia
w stosunkach ludzkich harmonii, która sprzyja bezstronności
względem osób dla dobra wspólnego”33. Instrumentalizacja
M. Soniewicka, Granice sprawiedliwości, sprawiedliwość ponad granicami, Warszawa 2010, s. 89–90.
31 Katechizm Kościoła katolickiego [dalej: KKK], 1807.
32 Por. T. Rozkrut, Jan Paweł II do Roty Rzymskiej, s. 162.
33 KKK, 1807.
30
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sprawiedliwości w interesie poszczególnych osób lub pewnych form duszpasterstwa nieoparta na prawdzie konsekwentnie doprowadzi do sytuacji społecznych oraz kościelnych charakteryzujących się brakiem zaufania, w których
wierni będą wystawieni na pokusę walki między interesami
rywali, a nie wspólnego wysiłku, aby żyć według prawa i
sprawiedliwości34. Celem każdego poszukiwania procesowego
jest splendor veritatis i splendor iustitiae. Są to rzeczywistości,
których potrzebuje współczesny świat, i równocześnie fundamenty dla życia małżeńskiego i rodzinnego, a w konsekwencji
dla życia społecznego35. Przypomnieć także trzeba stanowisko
Jana Pawła II wyrażonego w kolejnym przemówieniu do Roty
Rzymskiej z dnia 29 stycznia 2005 roku gdzie powiedział, że
kryterium inspirującym deontologię sędziego jest umiłowanie
prawdy. Musi on zatem być przede wszystkim przekonany, że
prawda istnieje. Dlatego należy jej szukać, kierując się szczerym pragnieniem jej poznania, nie zważając na żadne niedogodności, jakie z tego poznania mogą wyniknąć. Sędzia nie
może ulegać lękowi przed prawdą, który może niekiedy rodzić się z obawy, by nie zranić osób. Sędzia, który naprawdę
działa jako sędzia, to znaczy kieruje się sprawiedliwością, nie
dopuszcza, aby powodowały nim fałszywe współczucie dla
osób ani błędne sposoby myślenia, nawet jeśli są rozpowszechnione w danym środowisku. Wie on, że orzeczenia
niesprawiedliwe nie są nigdy prawdziwym rozwiązaniem
duszpasterskim i że dla wieczności liczy się to, jak Bóg osądzi
jego działania36. Sędzia musi też stosować się do prawa kanonicznego poprawnie interpretowanego. Nie powinien zatem
nigdy zapominać o ścisłym związku norm prawnych z naAd Romanae Rotae iudices et administros coram admissos (die
28 Ianuarii 1994), AAS 86 (1994), 949, nr 3.
35 Por. T. Rozkrut, Jan Paweł II do Roty Rzymskiej, s. 164–165.
36 Ad Tribunal Rotae Romanae iudiciali ineunte anno, (die 29 Ianuarii 2005), AAS 97 (2005), nr 5, s. 165.
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uczaniem Kościoła. Czasem bowiem próbuje się oddzielać
prawa Kościoła od nauczania Magisterium, jak gdyby chodziło o dwie różne sfery, z których tylko to, co należy do pierwszej, miałoby moc prawnie wiążącą, druga natomiast zawierałaby jedynie ogólne wskazania i zalecenia. Takie podejście –
zdaniem papieża – jest przejawem mentalności pozytywistycznej, pozostającej w sprzeczności z najlepszą tradycją
prawniczą, zarówno klasyczną, jak i chrześcijańską.
Ważnym etapem poszukiwania prawdy jest etap instrukcji sprawy. Może on stracić rację bytu i zostać zredukowany do czystej formalności, jeśli wynik procesu jest z góry
przesądzony. „To prawda, że także dążenie do wymierzania
sprawiedliwości bez zwłoki jest konkretną formą służby
prawdzie, do której ludzie mają prawo. Jednakże pozorne
przyspieszenie procesu, uzyskane kosztem prawdy, jest jeszcze poważniejszym wykroczeniem przeciw sprawiedliwości”37. Z kolei papież Benedykt XVI w przemówieniu do
członków Roty Rzymskiej z dnia 29 stycznia 2010 roku także
odniósł się wprost do posługi sędziów, która polegać ma
przede wszystkim na posłudze sprawiedliwości. Jak wyjaśniał: „biorąc za punkt wyjścia wyrażenie „zarządzanie sprawiedliwością”, chciałbym przede wszystkim przypomnieć, że
wasza posługa jest głównie dziełem sprawiedliwości – cnoty,
która polega na stałej i trwałej woli oddawania Bogu i bliźniemu tego, co im się należy – i że odkrywanie na nowo jej
ludzkiej i chrześcijańskiej wartości, również w obrębie Kościoła, jest rzeczą niezwykle ważną. Prawo kanoniczne bywa niedoceniane, jak gdyby było ono zwykłym narzędziem technicznym w służbie wszelkiego subiektywnego interesu, również wtedy, gdy nie ma on oparcia w prawdzie. Trzeba natomiast, by prawo to było zawsze postrzegane w jego zasadniczym odniesieniu do sprawiedliwości, ze świadomością, że w

37

Tamże, nr 6.
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Kościele celem działalności prawniczej jest zbawienie dusz i że
stanowi ona szczególne uczestnictwo w misji Chrystusa Pasterza. W tej perspektywie trzeba mieć na uwadze, niezależnie od
sytuacji, że proces i wyrok związane są w sposób zasadniczy
ze sprawiedliwością i pozostają w jej służbie. Proces i wyrok
mają wielkie znaczenie zarówno dla stron, jak i dla całego Kościoła, a nabiera to szczególnej wartości, gdy chodzi o orzekanie o nieważności małżeństwa, które dotyczy bezpośrednio
ludzkiego i nadprzyrodzonego dobra małżonków, a także
publicznego dobra Kościoła”38. Poza tym aspektem istnieje
jeszcze inny, nieodłączny od niego, a bezpośrednio dotyczący
pracowników kościelnego wymiaru sprawiedliwości, wśród
nich także i sędziów. Papież podkreśla, że w szczególny sposób „powinni oni odznaczać się ludzkimi i chrześcijańskimi
cnotami, zwłaszcza roztropności i sprawiedliwości, ale także
męstwa. Ta ostatnia nabiera większego znaczenia, kiedy wybór niesprawiedliwości wydaje się najłatwiejszą drogą, ponieważ odpowiada pragnieniom i oczekiwaniom stron albo
uwarunkowaniom środowiska społecznego. W tym kontekście
sędzia, który pragnie być sprawiedliwy i chce stosować się do
klasycznego paradygmatu żywej sprawiedliwości, odczuwa
wielką odpowiedzialność wobec Boga i ludzi za pełnioną
funkcję, z czym wiąże się również odpowiednia i właściwa
długość w każdej fazie procesu: quam primum, salva iustitia”39. Każdy więc kto ma bezpośredni lub pośredni związek z
prawem, winien kierować się sprawiedliwością40.
Papież zauważa także, że działanie tego, kto wymierza
sprawiedliwość, nie może być oderwane od miłości. Benedykt
XVI zwraca uwagę, iż w każdym dziele miłości zawarte jest
Ad sodales Tribunalis Romanae Rotae (die 29 Ianuarii 2010),
AAS 102, (2010), s.111.
39 Tamże.
40 R. Kantor, Zasada sprawiedliwości w posłudze sędziego kościelnego,
Studia Socialia Cracoviensia 4 (2012) nr 2 (7), s. 69.
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odniesienie do sprawiedliwości: „Miłość Boga i bliźniego winna kształtować wszelką działalność, również tę pozornie najbardziej techniczną i biurokratyczną. Spojrzenie i miara miłości pomogą pamiętać, że zawsze mamy do czynienia z osobami dotkniętymi problemami i cierpieniami. Również w tej
szczególnej dziedzinie, jaką jest posługa pracowników wymiaru sprawiedliwości, aktualna jest zasada, że miłość jest większa od sprawiedliwości. W związku z tym podejście do osób,
chociaż jego specyfika związana jest z procesem, należy dostosować do konkretnego przypadku, aby z delikatnością i właściwą troską ułatwić stronom kontakt z kompetentnym trybunałem. Jednocześnie jest rzeczą ważną, by ilekroć pojawia się
nadzieja, że może się to udać, faktycznie dokładać starań, by
doprowadzić małżonków do ewentualnego uważnienia małżeństwa i do wznowienia wspólnego życia małżeńskiego. Nie
należy również zaniechać wysiłków, aby zaprowadzić między
stronami klimat ludzkiej i chrześcijańskiej dyspozycyjności,
oparty na poszukiwaniu prawdy. W każdym dziele prawdziwej miłości zawiera się nieodzowne odniesienie do sprawiedliwości. Miłość to nadzwyczajna siła, która każe osobom odważnie i ofiarnie angażować się w dziedzinie sprawiedliwości
i pokoju. Kto kocha z miłością bliźniego, jest przede wszystkim sprawiedliwy wobec innych. Sprawiedliwość nie tylko nie
jest obca miłości, nie tylko nie jest drogą alternatywną albo
paralelną w stosunku do miłości: sprawiedliwość jest nieodłącznie związana z miłością, jej towarzyszy”41. Miłość bez
sprawiedliwości nie jest sobą, lecz tylko falsyfikatem, ponieważ miłość domaga się typowej dla sprawiedliwości obiektywności, której nie powinno się mylić z nieludzką oziębłością.
Sędzia powinien zawsze wystrzegać się ryzyka niewłaściwie

Ad sodales Tribunalis Romanae Rotae (die 29 Ianuarii 2010),
AAS 102, (2010), s. 112.
41
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pojmowanego współczucia, które może przerodzić się w sentymentalizm, tylko pozornie będący troską duszpasterską.
Marek Safjan stwierdził, iż sylwetka idealnego sędziego
mieści się w twierdzeniu, że musi on być człowiekiem o możliwie najgłębszym poczuciu słuszności i sprawiedliwości42.
Przeto o jakości wymiaru sprawiedliwości decydują przede
wszystkim sędziowie. Rozstrzyganie przez nich spraw wymaga obok elementów proceduralnych także osobistego namyślenia i decyzji. Problematyka cech osobistych sędziego zwykle traktowana jest w sposób ogólny, przy użyciu kategorii
pozaprawnych typu: godność, uczciwość, sumienność i gorliwość, prawość, wierność obowiązkom, odpowiedni poziom
moralny, nienaruszona sława, bycie poza wszelkim podejrzeniem43. Sprawiedliwość jest niejako synonimem sędziego i
wiąże się z wymogiem posiadania nienaruszonej reputacji,
stanowiąc dodatkowe zabezpieczenie, iż osoba ta jest prawą i
dbając o poznanie prawdy, będzie zatroskana o dobro Kościoła i o dobro każdej z osób występujących w sądzie. Sędzia sam
rozwija i kształtuje te właściwości w toku edukacji i pracy zawodowej, w życiu osobistym oraz publicznym. Stąd płynie też
zachęta dla sędziów, by permanentnie doskonalili się pod
względem moralno-ascetycznym i doktrynalnym44. Sprawiedliwość to cnota polegająca na uszanowaniu godności każdego człowieka. Każdy człowiek ma prawo do życia, do rozwoju, do wolności sumienia, do dobrego imienia. Dlatego zapewnienie sprawiedliwości przez sędziego wymaga jego wysokiego poziomu etycznego, wyrażającego się w postępowaniu zgodnym z sumieniem, co z kolei ma zapobiec próbom
42 Por. M. Safjan, Etyka zawodu sędziowskiego, [w:] Ius et lex, Księga
jubileuszowa ku czci profesora Adama Strzembosza, red. A. Dębiński, A. Grześkowiak, K. Wiak, Lublin 2002, s. 267.
43 Por. S. Pikus, Niezawisłość sędziego kościelnego, LublinSandomierz 2009, s. 270.
44 Por. tamże, s. 273.
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oddziaływania na niego przy pomocy różnych środków, podejmowanych świadomie lub nieświadomie. Sędzia sprawiedliwy musi być wierzącym i miłosiernym ministrem. Stwierdzenie tych przymiotów osobistych uprawnia biskupa do
mianowania sędziego45.
Od sędziego kościelnego wymaga się nie tylko kwalifikacji intelektualnych i odpowiedniego doświadczenia w
sprawach sądowych, ale także szczególnych predyspozycji
psychologicznych i etycznych. Jak zauważa S. Pikus, „te specyficzne uwarunkowania do wykonywania urzędu sędziego
polegają zwłaszcza na umiłowaniu prawdy, sprawiedliwości,
prawości charakteru, umiejętności logicznego myślenia,
sprawności w analizie sytuacji i podejmowaniu decyzji oraz
roztropności”46. Prawość sędziego w postępowaniu oraz sumienność w wypełnianiu jego urzędu jest wzmocniona obowiązkiem złożenia przysięgi wobec biskupa lub jego delegata,
iż należycie i wiernie wypełni swoje zadania47. W przypadku
niewłaściwego wykonywania urzędu i braku troski o zgodne z
prawem wykonywanie wymiaru sprawiedliwości, sędzia może zostać ukarany. Co do rodzaju i wysokości kary, ustawodawca określa tylko jej górną granicę, tj. pozbawienie urzędu
sędziego. Kan. 1457 nie określa organu, który jest kompetentny do ukarania sędziego. Należy sądzić, iż jest nim jego bezpośredni przełożony48. Same zaś orzeczenia sędziego to rezultat pewnego procesu myślowego polegającego na przypoOsobom, które nie przyjęły sakramentu chrztu świętego, oraz
tym, którzy otrzymali kary kościelne, nie można powierzać tego
urzędu. Tamże.
46 Tamże, s. 274.
47 Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1454; Papieska Rada ds.
Interpretacji Tekstów Prawnych, Instrukcja Dignitas connubii, 35.
48 J. Krukowski, Komentarz do kan. 1457, [w:] Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. V, Księga VII Procesy, red. G. Erlebach, A. Dzięga, J. Krukowski, R. Sztychmiler, Poznań 2007, s. 81.
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rządkowaniu stanu faktycznego oraz przepisów prawa. Przy
czym stan faktyczny trzeba poznać, a przepisy prawa zrozumieć, co należy do głównych zadań sędziego. W każde, więc
orzeczenie sędzia angażuje siebie, swoją wiedzę, osobowość.
Trafnie ujmuje to profesor Sobański, kiedy stwierdza: „sędzia
zabierający się do rozpatrywania sprawy to nie tabula rasa. On
zna prawo, prawo to narzędzie, jakim się posługuje. Sędzia nie
jest jednak automatem, on nie funkcjonuje jak mechanizm zaprogramowany do stosowania sylogizmu ani jak robot zatrudniony jako usta ustawy. Sędzia ius dicit, ale wbrew pierwotnemu programowi pozytywizmu nie występuje on jedynie
jako la bouche de la loi. Stosujący prawo daje coś z siebie – w
każdym wyroku, decyzji, głosowaniu. Ma swoją wiedzę
wstępną, uprzednią, ona wpływa na proces poznawczy, ocenianie faktów, interpretacje norm, przyporządkowanie faktów
i norm. Jeśli sędzia uważa, że tak nie jest, ulega złudzeniu”49.
Remigiusz Sobański porusza jeszcze jeden ważny problem związany z „realizacją” sprawiedliwości w orzeczeniach
sędziowskich. Chodzi mianowicie o to, że sędzia, iustus iudex
to w jednej osobie pastor bonus. Sędzia kościelny wykonuje
swą misję w duchu kapłańskim, dzięki czemu jest w jednej
osobie kapłanem i duszpasterzem. Sędzia jest bezstronny –
podaje Sobański – otwarty na argumenty, które jednak ocenia,
korzystając ze swego doświadczenia życiowego i stosując
wskazania prawa. Bada spójność dowodów, rozróżnia fakty i
opinie.[…] Nie dąży do osiągnięcia pewności właściwej naukom przyrodniczym, lecz do pewności moralnej, co znaczy,
że nie wymaga, by zeznania świadków brzmiały tak, jakby
były relacjami o wydarzeniach przyrodniczych. Ale przecież
wie, że zeznania zawierają elementy subiektywne, a on ma
orzekać o prawdzie obiektywnej. To orzeczenie jest wynikiem
rozumowania oceniającego. Ocenie podlegają dowody – sę-
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dzia ocenia je w swoim sumieniu (z zachowaniem norm dotyczących skuteczności niektórych dowodów – kan. 1608 § 3).
Właśnie w tym momencie znajduje swe echo tzw. wiedza
wstępna i odzywa się pasterz”50.
Odnieść się także należy do zadania sędziów kościelnych w zakresie oceny zgromadzonego w danej sprawie materiału dowodowego. W historii procesu kanonicznego, co do
zasady istniały dwa sposoby oceny środków dowodowych,
które były sobie przeciwstawne. Pierwszym z nich była materialna teoria dowodowa w której zastosowanie miała zasada
swobodnej oceny dowodów. To sędzia oceniał ich siłę na podstawie słuszności, doświadczenia i własnej świadomości przy
zastosowaniu także logicznego myślenia. W takim wypadku
sędzia wolny był od wszelkiego przymusu ustawowego i kierował się własnym sędziowskim przekonaniem51. Zasada ta
spotykana była już w procesie rzymskim, lecz w swej czystej
formie stosowana była dopiero w okresie Republiki Rzymskiej. Natomiast w okresie późnego Cesarstwa Rzymskiego
pojawiły się przepisy prawne w postaci reguł dowodowych,
które poniekąd ograniczyły wykorzystanie zasady swobodnej
oceny sędziowskiej stając się początkiem powstania ustawowej oceny środków dowodowych52. Z kolei bezpośrednim
powodem porzucenia ustawowej teorii dowodowej i wprowadzenia do sądownictwa zasady swobodnej oceny był czynnik w postaci sędziów przysięgłych. Proces kanoniczny zawsze stawiał na pierwszym miejscu materialną teorię dowodową, dopiero w okresie średniowiecza- pod wpływem prawa
germańskiego- do procesu wprowadzono więcej reguł dowo-

Tamże, s. 14.
R. Pajszczyk, Dowód ze świadków w postępowaniu kanonizacyjnym:
studium historyczno-prawne, wyd. UAM Poznań 2006, s. 161.
52 T. Pawluk, Ocena sędziowska środków dowodowych w procesie kanonicznym, „Prawo Kanoniczne” 12 (1969), nr 1-2, s. 148.
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dowych, które były charakterystyczne dla ustawowej teorii
dowodowej.
Drugą z reguł stanowiła formalna teoria oceny środków
dowodowych nazywana też zasadą ustawowej teorii dowodowej. Generalnie pozbawiała ona sędziego możliwości swobodnej oceny opartej na własnym przekonaniu. Sędzia stawał
się biernym rzecznikiem ustaw prawa procesowego53. W
ustawowej teorii środki dowodowe podzielone zostały na pełne, półpełne i niepełne. Ustalone zasady prawne z góry określały, jakim środkom dowodowym sędzia może dać wiarę i
jakie można z nich wyciągnąć konsekwencje prawne, niezależne od osobistego przekonania sędziego, co doprowadziło
do uczynienia z osoby oskarżonej przedmiotu o ograniczonej
możliwości prawa do obrony, a w ręku sędziego złączony został urząd śledczego i wyrokującego.
W korelacji z powyższym stwierdzić należy, iż prawidłowa ocena zgromadzonych dowodów stanowi zagadnienie
bardzo ważne i niesłychanie trudne. Właściwe bowiem osądzenie dowodów uzyskanych drogą dochodzenia prawnego
wyklucza arbitralność i samowolę sędziego. Przy czym co
istotne osąd dowodów musi być obiektywny, ponieważ tylko
taka interpretacja środków dowodowych prowadzi do uzyskania przez sędziego koniecznej do wydania wyroku- pewności moralnej54. Jak wspomniano w sądzie kościelnym sędzia
nie musi trzymać się sztywno i formalistycznie norm kościelnego prawa procesowego, gdyż są one ustanowione, aby pomóc w dojściu do prawdy obiektywnej55. Pius XII rozważając
problem swobodnej oceny zgromadzonych dowodów w odniesieniu do formalizmu prawnego stwierdził, że dylemat jest
R. Pajszczyk, Dowód ze świadków, s. 161.
Z. Grocholewski, Pewność moralna jako klucz do lektury norm
prawnych, „Ius Matrimoniale” 3/9 (1998), s. 34.
55 Pius XII, Allocutio, die 1 Octobrii 1942, [w:] AAS 34 (1942), nr 3,
s. 341.
53
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pozorny i łatwy do rozwiązania. Wskazywał wszakże, że istnieje tylko jedna obiektywna prawda, a tym samym istnieje
tylko jedna pewność moralna osiągnięta obiektywnie, która
jest wymagana jako stan świadomości umysłowej w osobie
sędziego. Papież nakazuje, aby sędzia w czasie analizy środków dowodowych, gdy zachodzi wątpliwość lub sprzeczność
wykonał dalsze i dokładniejsze badania prowadzonej sprawy
sądowej. Wymaga tego przede wszystkim cel procesu jakim
jest dojście do obiektywnej prawdy56. Reasumując Pius XII
uważa, że taka sytuacja powstaje wskutek niedokładnego
zbadania sprawy, niewłaściwej oceny dowodów oraz niepoprawnego zastosowania norm prawa57.
Prawodawca w kanonie 1608 § 3 jasno opowiada się za zasadą swobodnej oceny sędziowskiej procesowych środków dowodowych. Zgromadzony w trakcie przewodu sądowego materiał dowodowy sędzia zobowiązany jest ocenić według własnego
sumienia, to znaczy zgodnie ze swoim wewnętrznym przekonaniem, uwzględniając przepisy prawne o skuteczności dowodów58. Wskazuje się, że zasadne przekonanie sędziowskie ma
miejsce wtedy, gdy subiektywne poczucie pewności sędziego co
do prawdziwości lub nieprawdziwości konkretnego faktu, wypływa z prawidłowego poznania rzeczywistości, które składa się
na treść rozpoznawanej przez sąd sprawy. Powinno być ono w
jego świadomości prawidłowym odzwierciedleniem zgroma-

Pius XII, Allocutio, die 1 Octobrii 1942, [w:] AAS 34 (1942), nr 4,
s. 341; por.: R. Sobański, Prawda jako entelechia procesu o nieważność
małżeństwa w świetle przemówień Piusa XII do Roty Rzymskiej, “Ius
Matrimoniale” 13/19 (2008), s. 35-36.
57 Tamże, s. 342.
58 W. Szafrański, Pewność moralna w kościelnym wyroku sądowym,
„Prawo Kanoniczne” I (1958), nr 1-2, s. 301; por. E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, T. 4, Warszawa 1986, s. 395.
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dzonych faktów obiektywnych59. Wyrobienie zaś wewnętrznego
przekonania wymaga od sędziego wiedzy prawniczej, doświadczenia pracy sądowej, solidnej pracy, dużej kultury, znajomości
zagadnień życiowych, wiedzy o człowieku, samokrytycyzmu i
wolności od uprzedzeń. Nie może zostać powołana na urząd
sędziego osoba nieodpowiedzialna i nieodpowiednia60. Stosując
bowiem normy i zasady procesowe, sędzia musi mieć świadomość, że są one jedynie środkami do osiągnięcia celu, jakim jest
pewność moralna61.
Prawodawca domaga się od arbitra moralnej pewności dotyczącej rzeczy będącej przedmiotem rozstrzygania, opierającej
się na wszechstronnym rozważeniu całego pozyskanego materiału dowodowego62. Generalnie sędzia nie powinien przyjmować informacji zawartych w aktach sądowych w sposób bezkrytyczny. Winien on natomiast wytworzyć w swoim umyśle ogólne przekonanie pod kątem tego co wnoszą dowody dla rozpatrywanej sprawy63. Przeto same środki dowodowe nie mogą
powodować skutków automatycznych. Każdy natomiast zgromadzony dowód winien być sprawdzony przez sędziego oraz
oceniony w korelacji z okolicznościami dotyczącymi danej sprawy. Uzyskanie zatem przekonania sędziowskiego jest zadaniem
trudnym i skomplikowanym, składającym się z kilku etapów.
Pierwszym z nich jest zaznajomienie się ze zgromadzonymi
środkami dowodowymi. Następnie dokonuje się ich analizy i
sprawdzenie wiarygodności. Wówczas winny zostać wyjaśnione
R. Sobański, Uwagi o tożsamości sędziego kościelnego, „Prawo Kanoniczne” 45 (2002), nr 3-4, s. 10.
60 T. Pawluk, Ocena sędziowska…, s. 154.
61 Pius XII, Allocutio, die 1 Octobrii 1942, [w:] AAS 34 (1942), nr 1,
s. 338.
62 CIC, c. 1608, § 1-3; por. CIC/17, c. 1869, § 1-4.
63 W. Wenz, Tytuł X. Decyzja sędziego, [w:] Komentarz do Instrukcji procesowej „Dignitas connubii”, red. T. Rozkrut, Sandomierz
2007, s. 228.
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wszelkie wątpliwości, niejasności i sprzeczności. Tak powstała
wstępna ocena stopniowo wraz z rozwojem procesu musi zostać
zweryfikowana, sprawdzona i rozważona jeszcze raz w oparciu
o całokształt sprawy odrzucając to co nieistotne, wątpliwe,
sprzeczne, przypadkowe, a przyjmując to co zostało ponad
wszelką wątpliwość potwierdzone i wiarygodne. Przekonanie
sędziowskie powstaje tylko wówczas, gdy wszystkie wnioski
wysnute z poszczególnych wiarygodnych środków dowodowych stanowią jedną, logiczną całość. Obowiązkiem więc sędziego jest wykonanie oceny materiałów dowodowych pod kątem wartości dowodowej i znaczenia dokumentalnego. Trzeba
ustalić jaką siłę dowodową można przypisać zgromadzonym
dowodom64.
Wszechstronne rozważenie środków dowodowych nie
ogranicza się do oceny w granicach zebranych materiałów, lecz
także obejmuje stronę czynną sędziego wyrażającą się poprzez
możliwość uzupełnienia materiału dowodowego. Kanoniczne
prawo procesowe nakazuje sędziemu sporządzenie uzasadnienia
wyroku, co z kolei gwarantuje, że przy swobodnej ocenie środków dowodowych wykluczona jest dowolność sędziego. Umotywowanie wyroku obliguje sędziego do poddania wnikliwej
analizie każdego środka dowodowego i okoliczności sprawy
oraz do krytycznego ustosunkowania się do wyciągniętych
wniosków. Wymogi dotyczące sprawiedliwości oraz dążenia do
prawdy winny zostać odzwierciedlone w przepisach procesowych. Ich celem natomiast jest ochrona przed „arbitralnością i
nonszalancją”, które nie mogą mieć miejsca w sądownictwie Kościoła katolickiego65. Gdyby sędzia jeszcze przed rozpatrzeniem
sprawy miał już wyrobione zdanie o słuszności lub niesłuszności
faktów przedstawionych w sądzie przez strony nie można byłoW. Szafrański, Pewność moralna w kościelnym wyroku sądowym, „Prawo Kanoniczne” I (1958), nr 1-2, s. 302.
65 Jan Paweł II, Allocutio ad Romane Rotae iudices, die 10 Decembris 1995, [w:] AAS 87 (1995), nr 7, s. 1013.
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by mówić o przekonaniu sędziowskim, lecz wyłącznie o uprzedzeniu, co wyklucza obiektywne rozpatrzenie sprawy i dojście
do prawdy obiektywnej.
W tym miejscu należy poświęcić uwagę pojęciu pewności w kontekście procesu kościelnego. Przyjmuje się, iż termin
ten oznacza stan umysłu sędziego pozwalający na przeświadczenie, że na podstawie informacji uzyskanych w toku prowadzonej sprawy ustalił obiektywną prawdę. Uzyskanie takiego stanu konsekwentnie wymagane jest w obrębie procesu
kanonicznego. Wskazać warto, że słowo „pewność” przybiera
różne znaczenia w zależności od kontekstu. Najczęściej wyróżnia się trzy pojęcia pewności: w ujęciu filozoficznym, teologicznym i kanonicznym. Pierwsze z tych pojęć wyklucza
całkowicie obiekcje i zastrzeżenia, jest sądem spekulatywnym,
a jej przedmiot tkwi w prawdzie. Dla pewności filozoficznej
wystarczająca jest sama oczywistość prawdy tak by umysł
został poruszony do koniecznego wyrażenia zgody. W pewności kanonicznej natomiast oczywistość prawdy jest tylko
częściowa, stąd też konieczny jest tu także akt woli66. Zatem w
ujęciu filozoficznym pewność kanoniczna uważana byłaby za
opinię lub prawdopodobieństwo. Co zaś tyczy się pewności
teologicznej to jej przedmiotem jest analiza pewności w odniesieniu do oceny moralnej ludzkich zachowań67. Wedle tejże
zasady w wielu przypadkach wystarczająca byłaby mniejsza
pewność czy prawdopodobieństwo. Pewność teologiczną cechuje poznanie prawdy bez roztropnej obawy o błąd. Zasadza
się na prawdopodobieństwie. Kanoniczne natomiast rozumie66 W. Szafrański, Pewność moralna w kościelnym wyroku sądowym, s.
290-292.
67 M. Lega, V. Bartoccetti, Commentarius in iudica ecclesiastica iuxta
Codicem Iuris Canonici, vol. II, Romae 1950, s. 940; por.: A. BrzemiaBonarek, Dopuszczalność dowodów zdobytych w sposób niegodziwy w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, Wyd.: Time Warner Paperbacks 2007, s. 30.
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nie pewności istnieje w prawodawstwie kościelnym od stosunkowo niedawna, tj. od wejścia w życie Kodeksu Prawa
Kanonicznego z 1917 roku. Kanon 1869 § 1 powoływał się na
ten termin w odniesieniu do stanu umysłu sędziego koniecznego do wydania wyroku. Polega ona na wykorzystaniu naturalnej zdolności poznawczej przy uwzględnieniu oceny
wszystkiego, co zostało przedstawione w czasie procesu. W
tym przypadku mówi się o sądzie intelektu w którym uważa
się wysunięty osąd za pewny przy braku jakiejkolwiek uzasadnionej wątpliwości. Mając tym samym na uwadze powyższe wyjaśnienia skonstatować należy, iż pewność moralna jest
czymś pośrednim między pewnością absolutną, a prawdopodobieństwem. Pewność moralna w ujęciu pozytywnym wyklucza uzasadnioną i rozumną wątpliwość, a rozważana od
strony negatywnej nie wyłącza możliwości czegoś przeciwnego, co różni ją od pewności absolutnej68.
Kodeks prawa kanonicznego z 1917 roku w kanonie
1604 § 1 wyklucza by informacje, które nie zostały przedstawione i przedyskutowane w czasie procesu mogły być źródłem pewności moralnej. Podstawowym czynnikiem, który
gwarantuje uzyskanie pewności moralnej jest przede wszystkim przygotowanie merytoryczne sędziego, co tłumaczyć należy jako posiadanie odpowiednich kwalifikacji do wykonywania urzędu oraz odpowiednie zdolności i cechy charakteru.
Papież Pius XII wskazał, że sędzia musi w sumieniu przestrzegać norm prawa procesowego. Jeśli natomiast przepisy
prawa procesowego przeszkadzają w odkryciu prawdy obiektywnej istnieje możliwość odwołania się do prawodawcy kościelnego i przedstawienia zaistniałego konkretnego problemu
prawnego69. Sędzia powinien uznać wagę swego urzędu, znaczenie swojej odpowiedzialnej autonomii sądu oraz zgodności
Z. Grocholewski, Pewność moralna jako klucz do lektury norm
prawnych, s. 21.
69 Pius XII, Allocutio, die 1 Octobrii 1942, s. 341-342.
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z prawem Kościoła katolickiego i troski o zbawienie człowieka70. Dla prawidłowej więc oceny sprawy konieczna jest sędziemu mądrość w rozumieniu prawa kanonicznego, umiejętność jego interpretacji, gorliwość w obronie tegoż prawa, roztropność w interpretacji, a także umiejętność wyrażenia i
uczciwość w stosowaniu prawa71. Co ważne, wszyscy biorący
udział w procesie mają obowiązek współpracować ze sobą
pozytywnie i aktywnie w celu wykrycia i ujawnienia prawdy.
Cały zatem proces ukierunkowany jest na osiągnięcie celu
jakim jest prawda72.
W niektórych jednakże sytuacjach może się zdarzyć, że
sędzia postawiony zostanie przed zadaniem oceny dowodów i
uzyskanie pewności moralnej dysponując jedynie dowodami i
poszlakami, które osobno w myśl norm kościelnego prawa
procesowego nie stanowią pełnego dowodu. Na takie sytuacje
rozwiązanie przedstawia Pius XII, który stwierdza, że jeżeli
zgromadzone dowody i poszlaki nie stanowią pełnego dowodu w sprawie, gdy są rozpatrywane pojedynczo i nie pozwalają dojść do pewności obiektywnej, wówczas na zgromadzone
dowody i poszlaki należy spojrzeć całościowo. Jeżeli nie powstanie rozumna wątpliwość, która uniemożliwiałaby uzyskanie stanu pewności moralnej73. Rozwiązanie to potwierdzone zostało także w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983
roku. W kanonie 1608 § 2 zaznaczono, że sędzia winien uzyskać pewność moralną na podstawie twierdzeń, zaprzeczeń,
Jan Paweł II, Allocutio ad Sacrae Romane Rotae Tribunalis
Praelatos Auditores, Officiales et Advocatos coram admissos, die 28
Ianuarii 1982, [w:] AAS 74 (1982), nr 8, s. 452-453.
71 Jan Paweł II, Allocutio, die 2 Octobrii 1944, [w:] AAS 36 (1944),
nr 2, s. 283-288.
72 Pius XII, Allocutio, die 2 Octobrii 1944, w: AAS 36 (1944), nr 2,
s. 283-288.
73 Pius XII, Allocutio, die 1 Octobrii 1952, w: AAS 34 (1942), nr 2,
s. 340.
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żądań w odniesieniu do dowodów, jakie zostały mu przedstawione w czasie procesu oraz z dowodów w sprawie- analizując je całościowo74.
Kontynuując dalsze rozważania nie sposób pominąć
także zagadnienia dotyczącego kwintesencji całego procesu,
czyli poznania i ujawnienia prawdy. W ujęciu teologicznym
pojęcie to odnosi się do Trójjedynego Boga jako źródła. Kryterium prawdy w tym ujęciu jest zgodność z Objawieniem Bożym, zawartymi w nim i przekazywanymi przez Kościół treściami wiary75. Wszakże osoba ludzka stworzona przez Boga,
nie może zwodzić i oszukiwać innych swoim postępowaniem
i mową. Zobowiązana jest do poszanowania prawdy76. Każdy
człowiek ma obowiązek być szczerym i prawdomównym w
swoim działaniu i mówieniu oraz szanować prawdę i podporządkować się wymogom, jakie ona mu stawia77. Osoba stworzona przez Boga, ze swej natury dąży do prawdy78. Jak ważną i fundamentalną wartością życia ludzkiego jest prawda
uświadamia w swoim nauczaniu Jan Paweł II, który stwierdza, że człowiek żyje prawdą, nie może żyć przeciw prawdzie
oraz że nie może żyć bez prawdy79.

CIC, c. 1608 § 2.
Autor hasła, hasło, [w:] Leksykon teologii fundamentalnej, red.
M. Russecki, s. 1317.
76 S. Olejnik, Teologia moralna życia społecznego, Włocławek 2000, T.
III, s. 136.
77 KKK, nr 521. „Każda osoba jest powołana do szczerości i prawdomówności w swoim działaniu i mówieniu. Każdy ma obowiązek
poszanowania prawdy i przylgnięcia do niej oraz podporządkowania całego swego życia wymaganiom prawdy (…)”; por. S. Olejnik,
Teologia moralna życia osobistego, T. II, Włocławek 1999, s. 140.
78 J. Trigo, Kłamstwo, prawda, miłość, „Communio” 115 (2000), nr
1, s. 28.
79 Z. Grocholewski, Refleksje na temat prawa. Prawo naturalne, filozofia prawa, Wyd.: Homo Dei 2009, s. 26.
74
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Powyższe wywody w sposób jednoznaczny wskazują
więc, iż każdy proces kościelny obwarowany jest szeregiem
czynników, które w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniają się do wyjaśnienia danej sprawy poprzez ujawnienie
prawdy, która stanowi główny cel całego postępowania. Gospodarzem zaś i strażnikiem poszanowania norm prawnych,
czuwającym nad właściwym i rzeczowym ustaleniem faktów
jest sędzia, który winien posiadać odpowiednie predyspozycje
ku temu, a także posiadać odpowiednie doświadczenie. Jedynie zaś w efekcie żmudnie przeprowadzonych analiz materiału dowodowego w ujęciu całościowym możliwe jest dojście do
prawdy obiektywnej. Dlatego też to na arbitrze spoczywa szereg obowiązków i wymagań, których spełnienie daje gwarancję poszanowania prawa.
Streszczenie:
Celem opracowania jest ukazanie istotnych przymiotów
jakie winien posiadać każdy sędzia kościelny w procesach
kanonicznych. Kolejnym omawianym zagadnieniem będzie to
w jaki sposób cechy te wpływają na bezpieczeństwo jego
uczestników poprzez gwarancję poszanowania norm prawa
materialnego jak też formalnego. Bowiem głównie sam sędzia
winien dążyć do osiągnięcia pewności moralnej w zakresie
prezentowanej oceny sprawy, a także być przede wszystkim
sprawiedliwym strażnikiem norm prawnych. Niniejszy artykuł przedstawi także stanowisko wybitnych kanonistów, jak
też najwyższych hierarchów Kościoła katolickiego, które poszerzone będzie o bogate pozycje literatury dotyczącej omawianej problematyki. Dlatego też sam tekst stanowi doskonałe
źródło poszerzenia wiedzy na temat choćby specyfiki pracy
sędziego kanonicznego oraz powagi wykonywanego urzędu,
dając jasny przekaz w tym zakresie.
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Słowa kluczowe: proces kanoniczny, sędzia kościelny,
zasady procesu kanonicznego, sprawiedliwość, pewność moralna, prawda obiektywna.
Summary:
The aim of the study is to present the key qualities that
every ecclesiastical judge in canonical trials should possess.
The next issue will be the way in which the attributes influence the safety of the participants by respecting the substantive and the formal law. Since, mainly the judge needs to
achieve the moral reliability in terms of the case assessment,
but also be primarily a fair guard of the acts. The following
article will depict the formal position of the prominent canonists and the supreme hierarchs of the Catholic Church by the
reference to the literature related to the discussed issue. The
text itself constitutes the source of broadening the knowledge
of not only ecclesiastical judge's specificity of work but also
the dignity of holding the office, conveying a clear message in
this regard.
Key words: canonical trial, ecclesiastical judge, principles
of canonical trial, justice, reliability of morals, objective truth.
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Jakub Mazur

Cyrus Wielki, podczas swojego panowania, i jego wpływ
na rozwój wolności i praw człowieka na Bliskim Wschodzie
Pojęcia wolność i prawa człowieka ewoluowały na przestrzeni wieków, w zależności od kultury, czasu oraz miejsca w
którym się tworzyły. Za ich ostateczną formę można przyjąć
obecnie jedno z największych osiągnięć ludzkości: Powszechną
Deklarację Praw Człowieka uchwaloną przez Organizację Narodów Zjednoczonych w dniu 10 grudnia 1948 roku. Niniejszy
projekt podejmuje próbę scharakteryzowania postrzegania
Cyrusa Wielkiego przez różne źródła antyczne i jego stosunku
do „wolności i praw człowieka” na Bliskim Wschodzie rozumianych w kontekście starożytnym; władcy państwa perskiego, który zapoczątkował panowanie dynastii Achemenidów
na Bliskim Wschodzie.
W analizie będą wykorzystane zachowane źródła, charakteryzujące i opisujące stosunek króla do swoich poddanych. Zostaną one omówione osobno a pod koniec będzie
przedstawiona próba ich podsumowania. Pierwszym źródłem
są Dzieje, Księga Pierwsza, napisane przez greckiego historyka
Herodota w V w. p. n. e., w około 80 lat po śmierci króla, i
uznawane za dzieło historiograficzne. Drugim źródłem jest
Wychowanie Cyrusa (Cyropaedia), napisana przez Greka Ksenofonta i uznawana przez większość historyków za romans historyczny. Jej powstanie jest datowane na IV w. p. n. e. Trzecim źródłem jest Księga Ezdrasza, wchodząca w skład Starego
Testamentu, uznawana za źródło biblijne. Została spisana w
języku aramejskim i hebrajskim1 między V a IV w. p. n. e.,
choć dokładna data określenia jej powstania pozostaje dyskuR. Rumianek, Interpretacja Edyktu Cyrusa, Warszawskie Studia
Teologiczne, XIX/2006, s. 155.
1
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syjna. Czwartym źródłem jest Cylinder Cyrusa, jedyne źródło
dokumentarne zachowane z czasów panowania Cyrusa Wielkiego, opisujące jego politykę wobec narodów wchodzących w
skład państwa perskiego, a datowane na 539 r. p. n. e., spisane
w języku akadyjskim. Został on znaleziony w 1879 roku na
terenie obecnego Iraku.
Cyrus II, zwany również jako Cyrus Wielki (w języku
nowo perskim nazywany kurosie bozorg) urodził się ze związku dwojga rodziców należących do różnych plemion. Jego
matka pochodziła ze szlachetnego rodu Medów, a ojciec był
Persem2. W taki sposób przedstawia Herodot, ojciec historii,
narodziny najważniejszego władcy starożytnej Persji, założyciela dynastii Achemenidów.
Godnym zauważenia jest mowa Cyrusa przed jego rebelią skierowaną przeciw Astiagesowi i Medom. Zawiera ona
zarówno słowa odwołujące się do posłuszeństwa wobec Cyrusa, jak i jego boskości: „Persowie, wasza sprawa tak się przedstawia: jeżeli zechcecie mnie posłuchać, to zawsze będzie wam
tak dobrze i jeszcze tysiąc razy lepiej, bo nie zaznacie niewolniczego trudu; jeśli zaś nie zechcecie mnie posłuchać, to czekają was niezliczone trudy, podobne do wczorajszego. Słuchajcie
mnie teraz i zdobądźcie wolność. Ja sam bowiem, który żyję z
boskiego zrządzenia, postanawiam ująć to w moje ręce, i uważam, że wy ani pod innymi względami, ani w sprawach wojennych nie jesteście gorsi od Medów”3. Po udanym buncie
władca Persów nie mści się na pokonanym rywalu, lecz pozwala mu żyć aż do końca swoich dni4. Chociaż ten kazał
zgładzić Cyrusa, kiedy był niemowlęciem5.
Krezus, władca Lidii, wyrusza na czele swojego wojska
przeciw Cyrusowi. Jego armia zostaje jednak rozbita, a on sam
Hdt. I 91.
Hdt. I 127.
4 Hdt. I 131.
5 Hdt. I 108-110.
2
3
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dostaje się do niewoli króla perskiego. Podczas gdy Krezus ma
być spalony żywcem na stosie wraz z czternastoma innymi
chłopcami lidyjskimi, uwaga Cyrusa kieruje się na wypowiedziane, niezrozumiałe słowa byłego władcy Lidii, który opowiada o wizycie u siebie w pałacu, Solona, jednego z mędrców
Ateńskich. Będąc pod wrażeniem opowieści, władca perski
daruje życie Krezusowi, który imponuje mu ponownie gasząc
ogień modląc się do boga Apollona. Od tego czasu Cyrus traktuje Krezusa z szacunkiem. Na pytanie Krezusa, co się dzieje
w Sardes, stolicy Lidii. Cyrus odpowiada, że jest właśnie pustoszone przez wojska perskie. Krezus odpowiada, że miasto
nie należy już do niego, a do władcy perskiego i tym samym
Cyrus wyrządza teraz sobie krzywdę, bo grabi swoje mienie6.
Inny fragment Dziejów Herodota mówi o dylemacie jaki ma
Cyrus z pokonanymi Lidyjczykami. W obecności Krezusa wyraża on opinię, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby
wszyscy zostali niewolnikami7. Obawia się on, że Lidyjczycy
będą przysparzać zarówno jemu jak i innym wiele kłopotów8.
Jednak w tym momencie zwraca się do niego władca Lidii i
przekonuje go jak powinien postąpić wobec pokonanych. Cyrus słucha z uwagą swojego byłego wroga, który opowiada o
tym, aby zostało przebaczone Lidyjczykom to, że wystąpili
przeciw niemu. Zwraca on uwagę na to, aby władca perski
zakazał im nabywania broni wojennej i aby zalecił im kształcić
dzieci w grze na cydrze, w tańcu i w handlu9. Tym samym
otrzyma on mężów, którzy nie będą występować przeciwko
niemu. Po jego radach Cyrus odstępuje od gniewu i oświadcza, że posłucha rady Krezusa10.

Hdt. I 87-90.
Hdt. I 155-157.
8 Hdt. I 155.
9 Hdt. I 156.
10 Hdt. I 157.
6
7
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Ciekawym opisem polityki Cyrusa podawanym przez
Herodota jest jego polityka wobec Greków jońskich. Choć autor Dziejów przyznaje, iż Jonia po raz drugi poszła w niewolę,
jednak uczyniła to zawierając przymierze z samym Cyrusem
żyjąc w pokoju: „Milezyjczycy zaś, jak już przedtem wspomniałem, zawarli z samym Cyrusem przymierze i żyli w spokoju. Tak to Jonia po raz drugi poszła w niewolę. A skoro
Harpagos Jonów na lądzie stałym dostał w swą moc, Jonowie
na wyspach, tego samego obawiając się losu, dobrowolnie
poddali się Cyrusowi”11.
Ostatnim ważnym wydarzeniem o którym pisze Herodot jest zajęcie Babilonu przez Cyrusa. Władca perski czyni to
bezkrwawo, gdyż podstępem zdobywa miasto, gdy jego
mieszkańcy obchodzą święto: „Persowie zaszli ich całkiem
niespodziewanie. Z powodu wielkości miasta, jak donoszą
tamtejsi mieszkańcy, najdalsze jego części były już w ręku
wroga, a Babilończycy mieszkający w środku nic jeszcze o tym
nie wiedzieli, lecz (ponieważ właśnie obchodzono u nich święto) tańczyli w tym czasie i zabawiali się, aż wreszcie, i to nazbyt dokładnie, o tym się dowiedzieli. I tak Babilon wtedy po
raz pierwszy zdobyto”12.
Chodź Cyrus jest przedstawiany przez Herodota jako
władca rozsądny i słuchający nawet swoich pokonanych wrogów, często zmieniający pod ich wpływem zdanie, to nie ulega
wątpliwości iż jest to obraz jego osoby nie do końca prawdziwy, wręcz wyidealizowany. Najprawdopodobniej dialog pomiędzy Cyrusem a władcą Lidii był wymysłem Herodota a
miał on na celu ukazać co wpłynęło na zmianę decyzji Cyrusa.
Podobnie można odnieść się do zajęcia Babilonu przez wojska
Cyrusa, które nie mogło odbyć się tak po prostu bez uprzednich negocjacji. Warto dodać, że wojska perskie w brutalny

11
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Hdt. I 169.
Hdt. I 191.

sposób obeszły się z greckimi miejscami kultu, które zniszczenia są potwierdzone przez badania archeologiczne13. Choć
sam Cyrus nie brał udziału w ich zniszczeniu to jest wielce
prawdopodobne, że Harpagos dokonał tego na jego rozkaz.
Ludzie nie łatwo przyjmują zwierzchnią władzę, gdyż występują przeciwko tym, którzy próbują nimi rządzić14. Jednak
słuchają tego, o kim mogą sądzić, że rozumie ich bardziej niż oni
sami siebie15. W taki sposób wprowadza czytelnika do swojej
opowieści o Cyrusie II - Wychowania Cyrusa (Cyropaedii) - Ksenofont, jeden z najwybitniejszych pisarzy epoki klasycznej.
Ksenofont będąc pod wrażeniem władcy perskiego, który włączył pod swoje panowanie wiele państw, ludów i miast
uznał, iż sprawowanie władzy nad nimi nie było zadaniem ani
trudnym ani nie nieosiągalnym, pod warunkiem, że ktoś byłby w stanie czynić to dobrze16. Tym kimś był właśnie Cyrus,
który dzięki wielkiemu szacunkowi zdobył władzę nad olbrzymim obszarem; rządził narodami, których języków nie
znał, a te narody same nawzajem się nie znały17. Co więcej, był
w stanie wzbudzić „tak przemożne pragnienie pozyskania
swoich względów, że zawsze uchodziło za godne podlegać
rządom sprawowanym podług jego woli”18. Wszyscy lękali się
go i nie występowali przeciwko mu zbrojnie19. Ponadto, najważniejszym czynnikiem do okazywania posłuszeństwa była
dla Cyrusa pochwała dla tego, kto przestrzega jego prawa, a
nagana i kara dla tego, kto go nie przestrzega.
Von der Spek J.R., Cyrus the Great, Exiles, and Foreign Gods: A
Comparison of Assyrian and Persian Policie on Subject Nations, „Studies
in Ancient Oriental Civilisation”, 68, (2014), str. 236.
14 X. Cyr. I 1.3.
15 X. Cyr. I 6.21.
16 X. Cyr. I 1.3.
17 X. Cyr. I 1.5.
18 X. Cyr. I 1.5.
19 X. Cyr. I 1.5.
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Jako dowódca, pełnienie służby wojskowej zaczynał od
składania ofiar bogom20. Ksenofont zwraca uwagę na pobożność Cyrusa i jego oddanie sprawiedliwości. Jeśli wrogowie
wyrządzali krzywdę, a przyjaciele wzywali go aby przybył i
im pomógł, on sam tak czynił, gdyż uznawał za cnotę obronę i
niesienie pomocy przyjaciołom w potrzebie21. Po powrocie z
jednej z kampanii do ojczystej krainy Persów, Cyrus modlił się
zarówno do swoich ojczyźnianych bogów jaki i innych22. W
trakcie kampanii wojskowej oddawał cześć wszystkim bogom:
„Cyrus najpierw złożył ofiarę Zeusowi Królowi, a następnie
innym bogom, których wzywał pokornie i prosił, by byli łaskawymi przewodnikami dla wojska oraz dobrymi towarzyszami broni i sprzymierzeńcami, którzy doradzą to, co dobre”23. Im bardziej sprzyjał mu los tym bardziej stawał się pobożny24. A kiedy wyruszał na wyprawę wojenną przeciw
wrogom widać było błyskawice i słychać grzmoty – traktowane jako pomyślny omen25. Nie opierał się o rady bogów przez
interpretujących ich ludzi, lecz odczytywał je sam26.
Ksenofont podaje, że Cyrus wysyłał posłańca z rozkazami do nieprzyjaciół. Sądził bowiem, że było to posunięcie
bardziej honorowe w przeciwieństwie do wymarszu wojsk
bez uprzedzenia. Należy dodać, że wydawał rozkazy wojsku,
aby nie wyrządzało nikomu krzywdy przed ostateczną bitwą
z wrogiem27. Żołnierzom rozkazywał, aby nie czynili gwałtów
a zachęcali ludność wroga do dostarczania pożywienia i wo-

X. Cyr. I 5.6.
X. Cyr. I 5.12.
22 X. Cyr. I 6.1.
23 X. Cyr. III 3.21.
24 X. Cyr. VIII, 1.23.
25 X. Cyr. I 6.1.
26 X. Cyr. I 6.1.
27 X. Cyr. II 4.32.
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21
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dy28. Ponadto, czasami okazywał przewagę przybywając z
wielką armią, podczas, gdy wróg nie zebrał jeszcze wojska29.
Po wygranej bitwie oswobodził pokonanych i oznajmił, iż nie
wszczynał wojny, aby nieść zagładę wrogowi, ale aby zapanował pokój pomiędzy zwaśnionymi stronami konfliktu30.
Dając wybór pokonanym: czy chcieliby wojować z Persami,
czy zostać ich sojusznikami31.
Najistotniejszym elementem polityki Cyrusa, jak podaje
Ksenofont, było zarządzanie wieloetnicznym państwem. Władca
perski zajmując wzgórza, dzielące dwa kraje (Armenię i krainę
Chaldajów- nie jest to prawdą historyczną, a jedynie tłem wydarzeń dla Ksenofonta), należące do dwóch zwaśnionych ludów
pod swoją opiekę oznajmia, iż aby zapobiec konfliktom między
nimi będzie ich strzegł na wypadek, jeśli jedna ze stron skrzywdzi drugą32. Co więcej obie strony są od siebie niezależne, możliwe jest zawieranie pomiędzy nimi małżeństw, wzajemne
uprawianie gruntów i wypasanie bydła oraz wspólny sojusz
wojskowy na wypadek, gdyby jakiś inny lud zaatakował jedną
ze stron33. Po zajęciu Babilonu Cyrus wzywa Babilończyków do
uprawy ziemi, płacenia podatków i opiekowania się tymi, którym władzy podlegają34. Ponadto udaje się wraz ze sprzymierzeńcami i Persami z procesją do świętych miejsc, aby oddać
cześć bóstwom i aby złożyć im ofiary35.
Spisanie praw przez Cyrusa miało służyć, jak podaje
Ksenofont, ludziom, aby stawali się lepszymi niż byli, a dobry

X. Cyr. II 4.32.
X. Cyr. III 1.19.
30 X. Cyr. III 2.12.
31 X. Cyr. III 2.13.
32 X. Cyr. III 2.22.
33 X. Cyr. III 2.23.
34 X. Cyr. VII 5.36.
35 X. Cyr. VIII 3.1.
28
29
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władca miał być „żywym prawem”36 bowiem jest w stanie
zaprowadzić ład w państwie i karać nieposłusznych37. Według
Ksenofonta Cyrus wymagał od siebie bardzo wiele twierdząc,
że jeśli on sam nie będzie odpowiedzialnym władcą, to nie
pociągnie za sobą pozostałych w kierunku szlachetnych i dobrych czynów38. Istotnym i godnym zauważenia jest, według
Ksenofonta, ogólna dostępność Cyrusa, jako władcy, który
wkrótce po zdobyciu Babilonu nie izoluje się od ludzi, lecz
wychodzi do nich i rozmawia z nimi39. Może to świadczyć o
tym, iż był człowiekiem otwartym na bezpośrednie poznawanie swoich poddanych.
Ksenofonta nie interesują fakty historyczne, ponieważ
nie taki był cel jego dzieła. Chciał natomiast przedstawić
władcę wyjątkowego, unikalnego. Z tego powodu zarówno
opis Cyrusa jaki i wydarzeń przedstawionych w Cyropaedii jest
wyidealizowany. Zarówno Herodot jak i Ksenofont widzą we
władcy państwa perskiego wielkiego zdobywcę i przywódcę o
wielkiej charyzmie, litościwego władcę, który humanitarnie i z
szacunkiem traktuje pokonanych przeciwników. Podobnie jak
u Herodota, u Ksenofonta występują dialogi pomiędzy różnymi osobami, które wydają się być wymysłem autora w celu
przekazania jego wyobrażenia o Cyrusie Wielkim. Należy
zaznaczyć przy tym, że zarówno Herodot jaki i Ksenofont wykorzystywali w swoich dziełach przekazy ustne, które, spisali
na własne potrzeby i w odpowiadający im sposób. Tak więc
można uznać po części ich opowieści odnoszące się do Cyrusa
jako legendy a po części dopisane historie w postaci dialogów
jako interesujące i dopełniające dodatki.
W pierwszym roku swojego panowania (chodzi tutaj o
rok 538 r. p. n. e. wedłu Biblii Tysiąclecia) Cyrus, zgodnie z
X. Cyr. VIII 1.21.
X. Cyr. VIII 1.21.
38 X. Cyr. VIII 1.11.
39 X. Cyr. VII 5.37- 5.40.
36
37
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Księgą Ezdrasza, natchniony duchem bożym obwieścił w swoim państwie, również na piśmie, że Żydzi mogą odbudować
zniszczoną przez Babilończyków świątynię w Jerozolimie.
Oznajmił, że wszystkie kraje dał mu pod władanie Bóg niebios. Ten Bóg niebios nakazał mu zbudować dla siebie dom w
Jerozolimie w Judzie. Według Księgi Ezdrasza każdy miał ofiarować złoto, srebro, sprzęt oraz bydło – łącznie z darami dobrowolnymi ofiarowanymi domu bożemu w Jerozolimie. Wobec tego naczelnicy rodów Judy i Beniamina, kapłani i lewici,
w których sercach był duch boży, udali się w drogę, aby odbudować świątynię. Wszyscy sąsiedzi ich wsparli: złotem,
sprzętem, bydłem i kosztownościami, ponad to otrzymali oni
jeszcze dary dobrowolne. Cyrus wydał im to, co należało do
świątyni Boga Izraela, a co zostało zabrane przez Nabuchodonozora i zostało złożone w jego świątyni w Babilonie. Cyrus
wydał to swojemu skarbnikowi, który przekazał je Szeszbassarowi księciu judzkiemu. A były to: ”czasz złotych - trzydzieści,
czasz srebrnych - może tysiąc dwadzieścia dziewięć, pucharów złotych - trzydzieści, pucharów srebrnych - około czterystu dziesięciu, innych sprzętów - tysiąc; wszystkich sprzętów
złotych i srebrnych - pięć tysięcy czterysta. To wszystko przyniósł Szeszbassar, gdy przyprowadził wygnańców z Babilonii
do Jerozolimy”40. Cyrus wydał dekret pozwalający Żydom na
powrót do Jerozolimy i Judy. Każdy miał wrócić do swojego
miasta z którego pochodził.
Powyższy fragment Księgi Ezdrasza dowodzi tego jaki
był stosunek Cyrusa wobec części ludności zdobytego Babilonu. Jest to źródło biblijne, a zatem opisujące tylko jedną z wielu grup religijnych żyjących pod panowaniem babilońskim.
Księga Ezdrasza należy do tak zwanego Dzieła Kronikarskiego,
które zdaniem Jelonka przedstawiała dzieje Izraela w celu

40

1 Es.9-11. Cyt. [w:] Biblia Tysiąclecia.
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„umocnienia poczucia tożsamości narodowej”41. Akt prawny
Cyrusa został spisany w dwóch wersjach i językach: hebrajskiej (1 Es. 1,2-4) i aramejskiej (1 Es. 6,3-5)42. Świadczy on o
niezwykłej postawie władcy perskiego, który był uważany
przez niektórych jako wyzwoliciel zarówno Babilonu jaki i
Żydów, znajdujących się w niewoli babilońskiej.
Na uwagę zasługuje dokładny opis inwentarza zrabowanych skarbów ze świątyni jerozolimskiej przez Nabuchodonozora, które przekazuje on najpierw swojemu skarbnikowi
a później oddaje księciu judzkiemu który zabiera je ponownie
do Jerozolimy. Zwycięskim władcom w starożytności zależało
na grabieży skarbów pokonanych przeciwników, więc postępowanie Cyrusa należy zaliczyć do bezprecedensowych.
Ponadto ofiarowuje ludowi żydowskiemu złoto, srebro,
potrzebny sprzęt oraz trzodę kończąc w ten sposób niewolę
babilońską oraz wspiera odbudowę świątyni w Jerozolimie.
Zgodnie z tym, co podaje Ackroyd odbudowa świątyni w Jerozolimie dokładnie odpowiadała ówczesnej polityce prowadzonej przez władze perskie43. Jednak stanęła ona w miejscu z
powodu niezadowolenia Samarytan, którzy nie zostali dopuszczeni przez Żydów do dzielenia się świątynią. Konsekwencją tych działań była zwieńczona sukcesem interwencja
Samarytan u władz perskich i u samego Cyrusa a następnie
wstrzymanie budowy domu modlitwy na prawie sto lat (na
pewno nie były one prowadzone za panowania Cyrusa Wielkiego)44. Nie należy obwiniać za ten fakt tylko Samarytan, ale

T. Jelonek, Kultura Perska a Biblia, Kraków 2010, s. 45.
Rumianek, Interpretacja, s. 155.
43 P. Ackroyd, Exile and Restoration, Westminster 1968, s. 195.
44 E. S. Gerstenberger, Israel in the Persian Period: The Fifth and
Fourth Centuries B.C.E., Boston 2012, s. 5
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część Żydów, którzy na pierwszy plan postawili sobie za cel
budowę pałaców i domów45.
Edykt Cyrusa miał bezpośredni związek z perskim
usposobieniem religijnym, unikalną tolerancją na starożytnym
Wschodzie oraz roztropnością polityczną46. Persowie stali się
następcami monarchii babilońskiej a pozwalając na powrót
przesiedlonym ludom do ziemi skąd one pochodziły, zyskiwali w oczach tych ludów przyjaciół. Dzięki takiemu nastawieniu
i postępowaniu znacznie ułatwili sobie podporządkowanie
całego państwa. Jest to obraz idealny manifestu władcy do
jednej z grup religijnych nie podparty jednak faktami historycznymi. Samarytanie, urażona ludność miejscowa, wchodzą
w konflikt z żydowskimi repatriantami. Dotknięta ludność
zamieszkująca królestwo północne Judei pragnęła zmniejszyć
zapał Żydów poprzez dawanie łapówek wysokim urzędnikom króla za panowania Cyrusa Wielkiego i Dariusza47; powracający Żydzi nie mogli dojść do porozumienia z Samarytanami. Ponadto pozwolenie władcy perskiego na rekonstrukcję świątyni było zadaniem trudnym do zrealizowania. Kiedy
Szeszabassar, komisarz perski, sprawował władzę zapoczątkowano w prawdzie budowę świątyni, jednak nie posunięto
się dalej z jej odtworzeniem. Być może powodem były warunki ekonomiczne. Niezależnie od tego, jakie były przyczyny,
należy wziąć pod uwagę to, że Cyrus mógł nie być w stanie w
tak niedługim okresie czasu opanować w pełni sytuacji politycznej w dopiero co zdobytych dla olbrzymiego państwa perskiego terytoriach48.
45 H. Langkammer, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w
przekładzie z języków oryginalnych. Księga Ezdrasza. Księga Nehemiasza.
Lublin. 2000. s. 59.
46 Jelonek, Kultura, s. 48.
47 M. Wróbel, Księga Ezdrasza. Księga Nehemiasza. Nowy Komentarz
Biblijny, Częstochowa 2010, s. 81.
48 Langkammer, Pismo, s. 46.
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Na uwagę zasługuje to, iż w państwie perskim uprzywilejowaną rolę, już za czasów Cyrusa Wielkiego, mieli Medowie. Jak twierdzi Olbrycht: „w strukturze imperium Achemenidów Medowie zajmowali pozycję niemal równą Persom i w
porównaniu z innymi ludami byli wyraźnie uprzywilejowani”49. Nie sposób się nie zgodzić z tym twierdzeniem, gdyż na
płaskorzeźbach w ruinach pałacu w Persepolis Medowie stoją
obok Persów, co może świadczyć o ich wysokiej pozycji społecznej w państwie Achemenidów.
Cyrus powalił wszystkie wojska Medów do swoich stóp.
Wyznaczył sobie za cel bycie sprawiedliwym i prawym wobec
ludzi których miał pod swoją opieką. Marduk spostrzegł wielkie czyny Cyrusa, jego prawdziwe serce i rozkazał mu, aby
udał się do Babilonu. Jak podaje Cylinder Cyrusa: Marduk, bóg
babiloński poprowadził Cyrusa do zwycięstwa i zajęcia Babilonu wołając go po imieniu, głosząc jego panowanie nad
wszystkimi ludami. Jego armia, która była tak niezmierzona,
jak woda w rzece, maszerowała ze swoim rynsztunkiem wojennym. Cyrus Wielki wkroczył do Babilonu i ocalił miasto.
Nabonid, król, który nie oddał mu honorów poddał się woli
Cyrusa. Wszyscy mieszkańcy Sumeru i Akadu, dobrze urodzeni i zarządcy kłaniali się przed nim i całowali jego stopy,
ciesząc się z panowania Cyrusa. A twarze ich błyszczały.
Cyrus tak mówi o sobie:” jestem Cyrus, król wszechświata, wielki król, król Babilonu, król Sumeru i Akadu, król
czterech stron świata, syn Kambyzesa, wielki król, król miasta
Anshan (miasto w prowincji Pars, dawnej kolebki Persów),
wnuk Cyrusa I, wielki król Anshan, potomek Teispesa, wielki
król, wieczne panowanie, którego hegemonia była uwielbiana
przez Bela (Marduka) i (jego syna) Nabu”50.

M. Olbrycht, Aleksander Wielki i Świat Irański, Rzeszów 2004, s. 71.
A. Kuhrt, The Persian Empire. A Corpus of Sources from the Achaemenid Period, The Cyrus Cylinder. Translation: ANET, 315-16 (lacking
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Zgodnie z tym, co jest napisane na Cylindrze Cyrusa:
liczne wojsko Cyrusa weszło pokojowo do Babilonu a cały
Sumer i kraj Akad nie miały się czego obawiać, gdyż Cyrus
zabronił czynić jakiekolwiek nieprawości w tych krainach.
Władca perski otoczył opieką miasto Babilon i wszystkie jego
miejsca święte. A ludność Babilonu uwolnił z jarzma. Marduk,
wielki Pan, cieszył się z jego dobrych czynów i pobłogosławił
Cyrusa, króla. A wszyscy królowie, którzy zasiadali na tronach przynieśli mu trybut i ucałowali jego stopy.
Zebrał wszystkie ludy i pozwolił im powrócić na wcześniejsze miejsce zamieszkania (przed przesiedleniem) oraz
bogów krainy Sumeru i Akadu, które Nabonid – ku wściekłości Pana bogów (chodzi tutaj o bóstwo Marduka) – przyprowadził. Pozwolił im powrócić (na rozkaz Marduka) w nienaruszonym stanie do świątyń. Na koniec życzy sobie, aby
wszyscy bogowie, którym pozwolił na powrót do miejsc świętych, obdarzyli go długim życiem i wspominali jego dobre
uczynki. Według końcowej noty Cylindra Cyrusa ludność Babilonu nazwała błogosławieństwem jego panowanie a on sam
ustanowił pokój we wszystkich krainach swojego państwa.
Cyrus Wielki – zgodnie z tym, co pisze Blenkinsopp utrzymywał, że wznowił kult boga Marduka w Babilonie po
tym, jak był on zaniedbany za panowania króla Nabonida51.
Ponadto, uczynił to samo z kultem boga księżyca Sin w Ur, w
południowej Mezopotamii.
Zgodnie z prowadzoną przez siebie polityką wobec ludów wchodzących w skład państwa perskiego, Cyrus Wielki
wraz ze swoimi urzędnikami wspierał lokalne kulty. Oprócz
tego, był zainteresowany, aby rytuały odbywały się w odpowiedni sposób, a więc aby nie dochodziło do nadużyć w pothe final lines); TUAT I/4, 407-9; Lecoq 1997: 181-5; Brosius 2000, no.
12; Tavernier, no. 4.
51 J. Blenkinsopp, A History of Prophecy in Israel, Westminster 1996,
s. 547.
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staci łapówek czy korupcji, które zaczynają się pojawiać się już
od zajęcia Babilonu przez Cyrusa Wielkiego52. Nie jest to do
końca obraz prawdziwy, gdyż Cylinder Cyrusa zawiera nazwy jedynie części krain Mezopotamii a nie całego państwa
Achemenidów, którymi wyjątkowo interesowali się Persowie53. Poza tym został on napisany w języku akadyjskim przez
Babilończyków po wkroczeniu wojsk Perskich do Babilonu, co
świadczy o tym, iż Cyrusowi Wielkiemu zależało na zjednaniu
sobie mieszkańców tego miasta i tym samym uprawomocnieniu swojej władzy, a im samym na pokojowym, bezkrwawym
układzie. Zajęcie triumfalne Babilonu miało miejsce trzy razy:
przez Sargona II w 710 r. p. n. e., przez Cyrusa Wielkiego w
539 r. p. n. e. i przez Aleksandra Wielkiego w 331 r. p. n. e., a
poprzedziły je negocjacje pomiędzy władcą a elitą kapłańską
Babilonu a w konsekwencji jej akceptacja54. Tak mogło być
również w przypadku Cyrusa, który podobnie jak Aleksander
Wielki, był w stanie dyplomatycznie negocjować zajęcie Babilonu z kapłanami Marduka.
Religia i państwo w starożytności nie istniały niezależnie
od siebie jako oddzielne instytucje, co więcej były traktowane
jako niezwykle ważny element życia codziennego ludów na
Bliskim Wschodzie i nie tylko. W czasach antycznych, kiedy
zwycięzca dyktował warunki pokonanemu ograbiając go ze
wszystkiego, co posiadał, kiedy ludność podbita popadała w
niewolę (np. niewola babilońska i zniszczenie świątyni w Jerozolimie 587 r. p. n. e. przez Nabuchodonozora), gdzie przesiedlenia były praktykowane na szeroką skalę, a prawo wojny
wszechobecne, bezkrwawe zajęcie Babilonu przez Cyrusa
Wielkiego wydało się być wydarzeniem niezmiernie ważnym.

J. Blenkinsoop, The Mission of Undahorresent and Those of Ezra
and Nehemiah, „JBL”,106 (1987): s. 413.
53 Von der Spek, Cyrus, s. 235.
54 K. Nawotka, Aleksander Wielki, Wrocław 2004, s. 329.
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Choć nie obeszło się bez rokowań i układów, to sam fakt zajęcia Babilonu przez Cyrusa nie był czymś wyjątkowym.
Autorzy greccy, którzy korzystali w znacznej mierze ze
źródeł ustnych spisując je wiele lat po panowaniu Cyrusa
Wielkiego potwierdzają pozytywny wizerunek tego władcy,
jaki jest zaprezentowany w Księdze Ezdrasza i Cylindrze Cyrusa.
A jest to obraz człowieka o silnej osobowości, wyrozumiałego,
zdolnego polityka, a co najbardziej warte podkreślenia, natchnionego przez siłę wyższą, boską: żyjący z boskiego zrządzenia – fragment z Herodota, Cyrus modlił się zarówno do
swoich ojczyźnianych bogów jak i innych – fragment z Ksenofonta, Cyrus natchniony duchem bożym obwieścił w swoim
państwie- fragment ze Starego Testamentu z Księgi Ezdrasza,
Marduk spostrzegł wielkie czyny Cyrusa, jego prawdziwe
serce i rozkazał mu, aby udał się do Babilonu – fragment z
Cylindra Cyrusa napisany przez kapłanów boga Marduka.
Powyższe fragmenty potwierdzają niezwykły szacunek
jakim został otoczony król perski przez różne kultury i religie.
Wartym jest podkreślenia, co zarówno potwierdza Herodot
jak i Ksenofont, iż żaden inny władca perski nie był tak bardzo
wychwalany przez Greków jak Cyrus II bowiem Persja była
odwiecznym wrogiem Greków. Nie ulega wątpliwości, iż był
to władca, który dbał o swój wizerunek, nawet jeśli jest to obraz wyidealizowany przez cztery źródła i nie do końca odpowiadający prawdzie. To, co zostało zawarte w tych czterech
źródłach może świadczyć o niezwykłym szacunku jakim był
obdarzony przez trzy odmienne od siebie kultury.
Cyrus sam przyznaje w spisanym przez kapłanów boga
Marduka Cylindrze Cyrusa iż uwolnił wszystkie ludy i pozwolił im powrócić na wcześniejsze miejsce zamieszkania oraz,
aby ich bogowie wrócili na swoje uprzednie miejsca sprzed
przesiedleń. Jednak nie były to wszystkie ludy, a tylko ich
niewielka część. Należy zwrócić uwagę na postępowanie Cyrusa, który po zajęciu Babilonu nie plądruje go, ale wręcz po-
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zwala ,między innymi, ludności żydowskiej na powrót do
Judei i odbudowę świątyni, której konstrukcja jednak zostaje
wstrzymana. Ponadto, oddaje on Żydom zrabowane przez
Nabuchodonozora przedmioty oraz złoto i srebro. Takie rzeczy były prawie niespotykane w starożytności, gdzie zwycięzca z reguły był bardzo brutalny i dyktował niezmiernie surowe warunki ludności podbitej nie mówiąc już o oswobodzeniu
ludności ciemiężonej przez innego władcę.
Streszczenie:
Cyrus Wielki odegrał ważną rolę w rozwoju wolności i
praw człowieka na Bliskim Wschodzie. Jego dziedzictwo zostało zapisane przez cztery różne źródła pochodzące z trzech
odmiennych od siebie kultur. Herodot pisał o nim w Dziejach,
Ksenofont w Wychowaniu Cyrusa, Żydzi w Księdze Ezdrasza a
Babilończycy na Cylindrze Cyrusa. Ta praca próbuje podjąć się
zbadania opisu Cyrusa Wielkiego, który został zawarty w tych
źródłach.
Abstract:
Cyrus the Great, During His Reign, and His Influence on Development of Freedom and Human Rights in the Middle East
Cyrus the Great played an important role in development of freedom and human rights in the Middle East. His
legacy was recorded by four different sources coming from
three dissimilar cultures. Herodotus wrote about him in the
Histories, Xenophon in the Cyropaedia, Jews in the Book of Ezra
and Babylonians on the Cyrus Cylinder. This work tries to explore them and look at the image of Cyrus the Great, which
was created by them.
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Dorota Kozioł

Walka Tadeusza Kościuszki o wolności osobiste
Wstęp
W doktrynie trwają spory, co do określenia jak daleko
sięgają korzenie idei praw człowieka. Według jednych źródeł
tych trzeba szukać w starożytności, w poglądach stoików czy
wczesnych chrześcijan. Pozostali zaś forsują pogląd, iż pierwsza koncepcja praw jednostki jest wyłącznym tworem kapitalizmu. W toku rewolucji burżuazyjnej ukształtowała się koncepcja praw człowieka wyrażająca się w konstrukcji teoretycznej, która:
• kompleksowo ujmuje pozycje jednostki w państwie,
• wyodrębnia jednostkę ludzką z uwagi na przynależności do ludzkiego gatunku i zabezpieczała jej pozycje w przysługujących danej jednostce prawach,
• prawa jednostki miały stanowić instytucję prawną, bez
której nie może się odbyć sprawiedliwy system prawa1.
Prawa człowieka, jako koncepcja ideowa i politycznoprawna, często jest łączona z konkretnymi aktami prawnymi
takimi jak: Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych
(1776 r.), Konstytucja Stanów Zjednoczonych (1787 r.), francuska Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela (1789 r.), Konstytucja 3 Maja z 1791 roku, Karta Narodów Zjednoczonych (1945
r.) oraz Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (uchwalona
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948 r.)2. Mówiąc o prawach człowieka, przypisujemy je do dziedziny uprawnień,
Z. Kędzia, Burżuazyjna koncepcja praw człowieka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1980, s. 10-11.
2 P. Łyżwa, Obywatel w teoriach prawa natury, [w:] Historia i filozofia
praw człowieka, pod red. A. Florczaka, B. Bolechowa, Wydawnictwo
Adam Marszałek, Toruń 2006, s.35
1
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czyli tego co jednostce jest przynależne i niezbywalne, których
źródłem obowiązywania jest przyrodzona godność ludzka.
Prawa człowieka mają charakter: powszechny, przyrodzony,
niezbywalny, nienaruszalny, naturalny oraz niepodzielny3.
Według Zdzisława Kędzia koncepcja praw człowieka
jest wynikiem myśli ludzkiej czerpiącej z zastanej wiedzy.
Zawsze jest kontynuacją zastanych poglądów bądź to poprzez
ich potwierdzenie i rozwinięcie bądź ich zaprzeczenie. Formułowane wcześniej hipotezy, twierdzenia, prawidłowości odrzucano bądź adaptowano do aktualnych i przewidywalnych
potrzeb tworząc własne poglądy oraz idee4.
Podejmując problem praw człowieka w ujęciu historycznym warto przybliżyć starania Tadeusza Kościuszki o
prawa i wolności jednostki. Thomas Jefferson nazwał go najczystszym spośród synów wolności, wolności dla wszystkich
nie zaś tylko dla nielicznych bogaczy5. Kościuszko postrzegał
wolność jako „potrzebę moralną duszy, tak wpływającą do
szczęścia człowieka, jak czyste powietrze do zdrowia”6.
Kościuszko utożsamiał się z rewolucją amerykańską,
gdyż postrzegał ją jako walkę dla dobra człowieka. Jej stawką
była bowiem wolność dla ludzi z wszystkich klas społecznych.
Był wielkim bojownikiem o prawa uciemiężonych, rdzennych
Amerykanów, Żydów i ludzi wszelkich ras. Kierował się empatią w stosunku do angielskich jeńców wojennych, czego
przejawem było dzielenie się z nimi swoimi skąpymi racjami7.

K. Rogaczewska, Prawa człowieka i obywatela do Wielkiej Rewolucji
Francuskiej, [w:] Historia i filozofia…, op. cit., s.7-8.
4 Z. Kędzia, Burżuazyjna koncepcja…, op. cit., s. 11.
5 A. Storozynski, Kościuszko: książę chłopów, Wydawnictwo W.A.B.,
Warszawa 2011, s. 318.
6 H. Mościcki, Tadeusza Kościuszki Wskazania obywatelskie, Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, Warszawa 1946, s. 4.
7 A. Storozynski, Kościuszko…, op. cit., s. 110.
3
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Ponadto uważał, iż niewolnicy powinni móc zaciągnąć się do
wojska, w którym mogliby wywalczyć sobie wolność8.
Przebywając w Paryżu czytał prace Monteskiusza, Voltaire'a oraz Jeana-Jacquesa Rousseau. Według Monteskiusza o
jakości państwa stanowi gwarantowanie przez nie wolności
obywateli, którą zapewnia ograniczenie władzy, a zwłaszcza
jej podział. Natomiast Voltaire był uznawany za obrońcę wolności słowa oraz tolerancji dla różnych światopoglądów. Wolność polityczna, jak sądził Rousseau, to ekspresja obywatelskiego statutu jednostki, przejawiająca się w realnej możliwość
aktywnej partycypacji we władzy sprawowanej przez zbiorowość. Zatem wolność to nie tylko uprawnienie przyrodzone,
ale także oznaka statutu człowieka oraz źródło prawa9. Za
Rousseau Kościuszko wzywał, by w Polsce tworzono narodowe instytucje ponad podziałami społecznymi10.
Podziwiał również przedstawicieli szkoły fizjokratycznej, którą stworzył François Quesnay. Traktowali oni ziemię
jako źródło bogactwa, a rolnictwo jako klucz do dobrobytu.
Chcieli zniesienia przymusowej pracy poddanych i zapewnienia wolnego rynku, wolności osobistych oraz bezpieczeństwa
ekonomicznego. Nadto chcieli, aby chłopi mieli prawo do migracji zarobkowej. Fizjokratyzm zasadniczo zakładał zniesienie feudalizmu11. Fizjokraci krytykowali narzucanie podatków
na właścicieli ziemskich i twierdzili, że podstawą wolności
jednostki i bezpieczeństwa ekonomicznego będzie wolny rynek różnych towarów. Za Quesnay’em Kościuszko uznał,

Ibidem, s. 59
P. Łyżwa, Obywatel w teoriach…, op. cit., s. 67.
10 G. Nash, G. Hodges, Przyjaciele wolności: Tadeusz Kościuszko,
Thomas Jefferson, Agrippa Hull, Świat Książki, Warszawa 2009, s. 41.
11 M. Indan-Pykno, Fizjokratyzm oczyma polskich przedstawicieli myśli polityczno-prawnej, „Annales Universitatis Mariae CurieSkłodowska Lublin – Polonia. Sectio G” 2011, vol. LVIII, z. 2, s.118.
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chłopów za fundament bogactwa, a ich humanitarne traktowanie uważał za obowiązek.
Stosunek Kościuszki do niewolnictwa
Kościuszko nie miał uprzedzeń wobec czarnoskórych. Co
więcej interesował się żywo losem niewolników. Pierwszą okazję
do zapoznania się z nieludzkim losem Afrykanów uprowadzonych z rodzinnych wiosek i siłą transportowanych na statkach, a
następnie wystawianych na sprzedaż jako niewolnicza siła robocza, miał we francuskich koloniach na Karaibach12. W czasie pobytu w USA Kościuszce przydzielono murzyńskiego niewolnika
Agrippa Hulla zwanego Grippy13. Tenże niewolnik głosił, iż jest
synem afrykańskiego księcia. Podczas pobytu w West Point zorganizował przyjęcie dla pozostałych niewolników, gdy Tadeusz
Kościuszko dokonywał przeglądu pozycji nad rzeką Hudson.
Polak po powrocie zastał świętujących czarnoskórych w swoich
kwaterach. Choć mógł, to jednak nie ukarał Grippy’ego. Co więcej zaprowadził go do generałów oraz innych oficerów i tam
przedstawił go jako księcia afrykańskiego. Polak zaprzyjaźnił się
potem z Hullem14. Ofiarował mu nawet jedną ze swoich bezcennych pamiątek tj. pistolet skałkowy wykonany dla królewskich
kadetów przez jednego ze znamienitych polskich rusznikarzy15.
Po zakończeniu wojny o niepodległość Agrippa Hull kupił ziemię i zbudował dom w Stockbridge w stanie Massachusetts.
Po zakończonych walkach Kościuszko był gościem honorowym pożegnania oficerów z naczelnym dowódcą wojsk
(w czasie rewolucji amerykańskiej) Georgem Washingtonem.
W dowód uznania dla służby Polaka w Armii Kontynentalnej
naczelny dowódca sprezentował Kościuszce dwa pistolety i
G. Nash, G. Hodges, Przyjaciele wolności…, s. 13.
L. Pastusiak, Kościuszko, Pułaski i inni, Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń cop. 2003, s. 44.
14 G. Nash, G. Hodges, Przyjaciele wolności…, s. 24.
15 A. Storozynski, Kościuszko…, op. cit., s. 112-113.
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szablę z wyrytym po łacinie napisem: Americacum Vashington suo Amico T. Kosciuconi i na rewersie Mater Deiora pro
nobis16. Kościuszkę spotkało wówczas niebywałe wyróżnienie,
gdyż Washington ściągnął z palca pierścień z kameą, który
otrzymał jako członek Towarzystwa Cyncynatów i wsunął go
na palec Polaka. Stowarzyszenie to stworzyli najbardziej zasłużeni oficerowie armii amerykańskiej. Obdarowując Kościuszkę pierścieniem i szablą z inskrypcją, Washington symbolicznie „przekazał pałeczkę” kolejnemu generałowi rolnikowi, który w imię wolności miał poprowadzić swój naród do
walki przeciw obcym najeźdźcom17.
Kongres Kontynentalny (najwyższa władza ustawodawcza na terenach Stanów Zjednoczonych przed uchwaleniem
Konstytucji) był winien Kościuszce zaległy żołd za 7,5 roku
służby w armii kontynentalnej. Generał został bez grosza, nie
mógł wrócić do domu. Kongres wystawił mu certyfikat na 12
tys. 280 dolarów oprocentowanych na 6% począwszy od 1
stycznia 1784 r.18. Nadto Polakowi przyznano 500 akrów ziemi
nad rzeką Scioto (obecnie teren Ohio)19.
W trakcie pobytu w Ameryce Kościuszko zaprzyjaźnił
się z Chaimem Solomonem. Polski Żyd jako bankier i główny
finansista rewolucji amerykańskiej wspierał karierę ludzi o
oświeconych poglądach, przekazując fundusze na ręce m.in.
ojców założycieli (Jamesa Madisona i Thomasa Jeffersona).
Solomon pożyczył również Kościuszce 142 dolary, umożliwiając mu powrót do Europy. Oddanie finansisty amerykańskiej
rewolucji utwierdziło Kościuszkę w przeświadczeniu, że Żydzi są gotowi włączyć się do walki o wolność przeciwko monarchii i dawnemu systemowi rządów20.
Ibidem, s. 167.
L. Pastusiak, Kościuszko…, s. 43.
18 A. Storozynski, Kościuszko…, op. cit., s. 167.
19 L. Pastusiak, Kościuszko…, s. 44.
20 A. Storozynski, Kościuszko…, op. cit., s. 81.
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Walka o wolności osobiste chłopów i Żydów
Po powrocie do Polski w 1774 r. na swoich włościach w
Siechanowiczach Kościuszko wiódł życie wiejskiego szlachcica. Przy czym majątek rodzinny, jaki zastał po przyjeździe był
już częściowo roztrwoniony przez jego brata Józefa, który zaciągnął pożyczki pod zastaw większości ich posiadłości, a wierzyciele usiłowali już zająć także część przynależną Kościuszce. Dzięki staraniom związanym ze spłatą długów i uregulowaniem należnych podatków przez siostrę Annę i jej męża
Piotra Estko, Kościuszko po powrocie z Ameryki mógł żyć w
rodzinnym Siechanowiczach21. Do majątku należało 9 chat
chłopskich i członkowie rodzin, które w nich mieszkały. Pracowali oni od świtu do zmierzchu, wykonując pańszczyznę,
która wówczas w Polsce wynosiła od 6 do 7 dni w tygodniu22.
Jako właściciela ziemskiego Kościuszkę przygnębiały warunki, w jakich żyli i pracowali jego chłopi pańszczyźniani, którzy
w świetle prawnym byli jego poddanymi23.
Mimo, iż Kościuszko miał szlacheckie korzenie, zabiegał
o prawa chłopów. Wyrażał sprzeciw wobec feudalizmu, skłaniając się ku idei tolerancji24. Nie bał się głosić wszem swoich
poglądów dotyczących niewolnictwa oraz poddaństwa. Był
przekonany, iż poddaństwo jest słowem, które musi zniknąć z
języka światłych narodów25. Wielu Polaków zgadzało się z
nim, czego przejawem były rozpoczęte w 1787 r. prace przez
sejm nad konstytucją, wprowadzającą nowy porządek. Założenia projektu miały daleko idące znaczenie dla statutu:
mieszczan, chłopów i Żydów.

Ibidem, s.177.
Ibidem, s. 32.
23 Ibidem, s. 177.
24 Ibidem, s. 36.
25 Ibidem, s. 178.
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Polacy przyjęli pierwszą demokratyczną konstytucję w
Europie 3 maja 1791 r. Ogłoszono wówczas amnestię dla chłopów, którzy z innych krajów uciekli do Polski. George Washington i Thomas Jefferson chwalili polską ustawę zasadniczą.
„Gazette de United States” z Filadelfii nazwała konstytucję i
opór wobec Rosji, najwspanialszą rewolucją, ponieważ była
bezkrwawą26. Nie wszyscy jednak podzielali ten entuzjazm.
Caryca Katarzyna obawiała się, że rosyjscy chłopi będą uciekać do Polski. Niezadowolenie okazywał również władca
Prus, który obawiał się, iż fabrykanci z jego państwa przeniosą
się do I Rzeczpospolitej, a mieszczaństwo podąży do Polski,
gdyż Konstytucja 3 Maja dała temu stanowi więcej wolności
niż w innych krajach. Wobec powyższego Rosja i Prusy najechali na Polskę, by zdławić demokratyczne reformy, chroniąc
swe interesy.
Według Kościuszki Konstytucja 3 Maja nie oznaczała
postępu, stanowiła natomiast wyraz nadziei na demokratyczną Polskę. W reformach tych dostrzegał analogię do amerykańskiej rewolucji. W związku z tym żywił nadzieję, że polscy
reformatorzy nie spoczną, dopóki wszyscy chłopi pańszczyźniani i ludzie zniewoleni nie będą traktowani na równi z pozostałymi obywatelami27. Jasno dawał również do zrozumienia, że będzie występował w obronie dwóch największych
grup społecznych tj. Żydów oraz chłopów. W owym czasie
ludność Polski liczyła 8,7 miliona mieszkańców, z czego 73%
stanowili chłopi i 10% Żydzi. Kościuszko był przekonany, że
gdyby chłopom i Żydom nadano status prawny obywateli,
przyłączyliby się do oddziałów milicji, wzmacniając regularną
armię28. Przekonań tych nie podzielała szlachta i magnaci
uważając, iż wręczenie chłopom broni i amunicji to zły po-

G. Nash, G. Hodges, Przyjaciele wolności…, s. 118.
A. Storozynski, Kościuszko…, op. cit., s. 194.
28 Ibidem, s. 195.
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mysł29. Proponowana przez Kościuszkę idea dotycząca zorganizowania chłopskiej oraz żydowskiej milicji była nierealistyczna. Jak twierdzi m.in. Alex Storozynskim, Żydzi służyli w
armiach innych krajów, ale od czasów biblijnych żaden oddział nie składał się tylko z Żydów30.
Kościuszko uważał że powinno się kłaść nacisk na
wzmocnienie armii w całym kraju poprzez miejscowe milicje,
desygnowane jako siły rezerwowe. Uważał, że jeżeli zapewni
się chłopom oraz Żydom prawa, to chętnie się zaciągną, bo
będą walczyć o swoją własność i szczęście. Kościuszko postulował, by do milicji wstępowali ludzie ze wszystkich grup
społecznych. Jednak tak jak plantatorzy w Ameryce nie chcieli
zbroić niewolników, tak polscy magnaci nie zamierzali dać
broni poddanym. Zatem król Stanisław August Poniatowski
nie zgodził się na powołanie milicji.
24 marca 1794 r. Rada Rewolucyjna w Krakowie mianowała Tadeusza Kościuszkę Naczelnikiem Siły Zbrojnej Narodowej. Na krakowskim Rynku wypowiedział historyczne
słowa: „Ja Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga
całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na
niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony
całości granic, odzyskania samowładności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi Panie Boże
dopomóż i niewinna Męka Syna Jego”31. W wyżej przywołanej
tradycyjnej formule przysięgi ślubował ugruntowanie powszechnej wolności32. Podczas zaprzysiężenia Kościuszko
także oświadczył, iż pragnie, by wszyscy byli równi: „Mości
Panowie w obronie ojczyzny równość u mnie popłaca, i dlateIbidem, s. 197.
Ibidem, s. 199.
31 J. Kopczewski, Tadeusz Kościuszko w historii i tradycji, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1968, s. 41.
32 J. Kopczewski, Tadeusz Kościuszko, Wydawnictwo Interpress,
Warszawa 1971, s. 67.
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go tak Żyd, chłop, szlachcic, ksiądz i mieszczanin równego u
mnie są szacunku, który od wielu wezwany i zaproszony od
różnych obywateli i magnatów listami staje w dzisiejszym
dziele mam czynić usługę W Panom”33. Po otrzymaniu nominacji Kościuszko spotkał się w Starej Synagodze z Rabinem –
Hirszem Dawidem Lewim. Poprosił żydowską społeczność o
poparcie dla powstania i pomoc. Obiecał że zmniejszy obciążenia oraz niesprawiedliwe daniny34. Polscy Żydzi poparli
ruch demokratyczny. Społeczność wyznania mojżeszowego
zmobilizowana działaniami Kościuszki wsparła na początku
insurekcję w postaci pieniędzy i dostaw, a później także żołnierzami35. W niektórych częściach Polski armia w 20% składała się z Żydów36. Natomiast pierwszy oddział żydowski,
jaki powstał od czasów biblijnych utworzył Berek Joselewicz,
który był żydowskim kupcem. Poznał Kościuszkę i ogłosił że
jest on posłańcem od Boga, więc Żydzi powinni go wspierać
walcząc niczym lwy i lamparty.
Kościuszko podkreślał nieustannie „za samą szlachtę bić
się nie będę, chcę wolności całego narodu i dla niej wystawię
tylko me życie”37. Tym samym zaznaczał, że należy sięgnąć po
niewykorzystane dotąd zasoby w bitwie38. Kościuszko werbował zatem również chłopów. Ci zaś postawili zakrzywione
ostrza swoich narzędzi, tworząc w ten sposób długą, ostrą
broń sieczną i stanęli do walki 4 kwietnia 1794 r. w bitwie pod
A. Storozynski, Kościuszko…, op. cit., s. 255.
J. Szacki, Kościuszko a Żydzi: (notatki historyczne), F. Hoesick :
Wyd. Grona Żydów Polaków, Warszawa 1917, s. 3.
35 A. Storozynski, Kościuszko…, op. cit., s. 247.
36 Żydzi zaczęli osiedlać się we wioskach i miasteczkach po 1624 r.,
gdy przyjęto Statut Kaliski przyznający Żydom prawa i wolności. Zezwolono na tworzenie autonomicznych wspólnot z językiem jidysz.
Żydowscy rzemieślnicy i kupcy utworzyli w Polsce klasę średnią.
37 B. Szyndler, Racławice 1794, Bellona, Warszawa 2009, s. 88.
38 A. Storozynski, Kościuszko…, op. cit., s. 247.
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Racławicami. Z uwagi na broń, którą się posługiwali, formacja
chłopskiej piechoty otrzymała nazwę „kosynierzy”39. Tuzin
dział rozproszyło armię polską, a Kościuszko poprowadził
szarże 300 chłopów na rosyjskie oddziały. Wśród nich znajdował się Bartosz, który dopadł do działa wroga i zgasił lont
czapką. Widząc to, inni poszli za jego przykładem. Rosjanie
byli też zaskoczeni, gdy chłopi cieli ich kosami. Zabito wówczas aż 600 rosyjskich żołnierzy. Wykrwawiona armia carska
uciekła, zostawiając działa na polu bitwy40. Po potyczce Kościuszko zdjął mundur i przywdział chłopską sukmanę. Chłopi natomiast wiwatowali na jego cześć, gdy chłopski książę
oświadczył, iż kosynierzy utworzą oddzielny oddział polskiej
armii. Bartosz zaś otrzymał wolność i nazwisko Głowacki41.
Kościuszko, wraz z doradcami Hugo Kołłątajem oraz
Ignacym Potockim napisał najbardziej radykalną proklamację
tej wojny42. 7 maja 1794 r. blisko 70 lat przed Proklamacją
Emancypacji Abrahama Lincolna, Kościuszko ogłosił Uniwersał Połaniecki, w którym sformułował 14 punktów swojego
programu, przyznając chłopom pańszczyźnianym wolność
osobistą i prawa43. W Warszawie do Kościuszki dołączyli żołnierze chłopi, Żydzi i mieszczanie. Szewc Jan Kiliński utworzył oddziały ludowe.
Wielokulturowe i demokratyczne powstanie rozwścieczyło carycę. Wydała on rozkaz najbardziej bezwzględnemu
generał Aleksandrowi Suworowowi, by ujął Kościuszkę żywego lub martwego. W bitwie pod Maciejowicami Rosjanie
nie mogli go znaleźć, gdyż krwawiąc leżał w błocie. Szukali
dowódcy w paradnym mundurze, tymczasem Kościuszko
nosił chłopski strój. Gdy go znaleziono odesłano go do Rosji
Ibidem, s. 257
J. Kopczewski, Tadeusz Kościuszko w historii…, op. cit., s. 50.
41 J. Kopczewski, Tadeusz Kościuszko, op. cit., s. 71-72.
42 A. Storozynski, Kościuszko…, op. cit., s. 265.
43 J. Kopczewski, Tadeusz Kościuszko w historii…, op. cit., s. 56-57.
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wraz z czarnoskórym adiutantem Jeanem Lapierrem (pochodzącym z Haiti). Rosja, Prusy i Austria dokonały rozbioru Polski, wymazując ją z mapy Europy. Kościuszko spędził dwa
lata w niewoli. Dopiero po śmierci carycy Katarzyny w 1796 r.
jej syn Paweł I ofiarował mu wolność pod warunkiem, że złoży przysięgę na wierność Rosji44. Kościuszko przystał na to,
gdyż tylko w ten sposób można było zwrócić wolność 12 tysiącom jeńców polskich zesłanym na Syberię45. Od cara Kościuszko otrzymał włoście oceniane na 60 tys. i 12 tys. rubli
doręczonych w przekazie, karetę, kuchnię podróżną, zastawę i
bieliznę stołową, futro wraz z czapkę z soboli oraz buty wyściełane futrem46.
Powrót do Ameryki
Kościuszko wrócił do Filadelfii. Tam podarował futro
Jeffersonowi, z którym często dyskutował o polityce, rewolucji
francuskiej oraz niewolnictwie. Trzeba wspomnieć, że jeden z
autorów Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych –
nawet wtedy gdy piastował stanowisko prezydenta – kupował
i sprzedawał niewolników47. Wcześniej zaś jako polityk forsował pogląd, że niewolnicy z mocy prawa nie powinni służyć
w milicji, zwłaszcza jeżeliby to miało oznaczać noszenie broni.

J. Lubicz-Pachoński, Kościuszko po Insurekcji 1794-1817: dwa fragmenty, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1986, s. 103. Przysięga na wierność podpisana m. in. przez Tadeusza Kościuszkę: „Ja niżej podpisany ,
obiecuję y przysięgam przed Wszechmocnym Bogiem na świętej jego
Ewangelii, iż powinienem y chce być poddanym dobrym, wiernym y
posłusznym Jego Imperatorskiego Majestatu Pawłowi Piotrowiczowi
(…) utrzymać y bronić , ile będę mógł prawa y przedostoyności ninieysze y następne, które się ciągaią do władzy y powagi Jego Imperatorskiego Maiestatu Pawłowi Piotrowiczowi (…) ”
45 J. Kopczewski, Tadeusz Kościuszko w historii…, op. cit., s. 82-85.
46 J. Lubicz-Pachoński, Kościuszko po Insurekcji…, op. cit., s.. 108.
47 A. Storozynski, Kościuszko…, op. cit., s. 318.
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W związku z tym polski generał nie mógł pojąć że autor zdania „wszyscy ludzie są równi” ma niewolników. Przy każdej
okazji starał się zabiegać o sprawiedliwe traktowanie Afroamerykanów48. Podobnie jak Kościuszko losem niewolników
zainteresował się także major Lewis Morris, pisząc o nich:
„Zazdrość moją budzi wszystko, co tu widzę, prócz biednych
czarnych nieszczęśników, którzy podczas gdy my walczymy o
prawo i wolności, są poddani wszelkiego rodzaju uciskowi, co
przynosi hańbę rodzajowi ludzkiemu”49. Położenie niewolników było bardziej dramatyczne w porównaniu do losu chłopów pańszczyźnianych w Polsce. Kościuszko miał dobre kontakty zarówno z niewolnikami, jak również z chłopami uprawiającymi jego ziemię50.
Polak opowiadał się za prawami dla rdzennych mieszkańców Ameryki. Usłyszawszy o sławie Kościuszki jako bojownika
o prawa człowieka Mały Żółw z plemienia Indian Ohio złożył
mu wizytę, przywożąc mu w prezencie tomahawk i fajkę jako
znak wdzięczności. W zamian Kościuszko przekazał mu swoje
okulary i parę swoich ulubionych pistoletów mówiąc: „Te pistolety nosiłem ze sobą podczas wielu ciężkich bitew w obronie
uciśnionych, słabych i skrzywdzonych z mojego własnego ludu.
Teraz ofiaruję je tobie z nakazem, abyś za ich pomocą położył
trupem pierwszego człowieka, który kiedykolwiek spróbuje cię
zniewolić albo zniszczyć ciebie i twój kraj”51.
Testamenty Kościuszki
Kongres przyznał Kościuszce ponad 17 tys. dolarów jako
zaległy żołd z odsetkami za czas służby w armii kontynentalnej. Polak wykorzystał te pieniądze przeciwko niewolnictwu.
Spisał swoją ostatnią wolę, a jej wykonawcą uczynił Jeffersona:
Ibidem, s. 142.
Ibidem, s. 156.
50 Ibidem, s.157.
51 Ibidem, s. 321-322.
48
49
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„Panie Jefferson, proszę pana na wypadek mojej śmierci, aby
przeznaczył pan moje pieniądze na uwolnienie tylu czarnych
osób ilu mogłoby mieć zapewnioną edukację oraz godne życie.”, a następnie dodał, iż „każdy z nich ma być żonaty i mieć
100 akrów ziemi, z narzędziami oraz bydłem do uprawy tej
ziemi, oraz wiedzieć jak nią zarządzać. Powinni wiedzieć, że
mają traktować sąsiadów z szacunkiem, uprzejmością i być
gotowym na pomoc w biedzie. Mają zapewnić swoim dzieciom edukację z serca i obowiązku dla kraju”52. Kościuszko
pragnął nie tylko użyć tych pieniędzy dla emancypacji niewolników, lecz również, by zapewnić im ziemię, narzędzia i
bydło oraz edukację. Wszystko to mieliby przekazać dzieciom,
ażeby stały się one pełnoprawnymi obywatelami państwa.
Kościuszko po rozdysponowaniu swojego majątku na
cele związane z walką z niewolnictwem postanowił potajemnie wrócić do Europy53. Wierzył bowiem, że zdoła stoczyć bój
o położenie kresu feudalizmowi, a w wyniku tych działań
Polska wyzwoli chłopów pańszczyźnianych. Gdy to jednak
nie doszło do skutku majątek litewski, który był w jego posiadaniu, zapisał siostrze Annie w nadziei, że przyczyni się ona
do poprawy bytu chłopów. Wierzył bowiem, iż siostra w rodzinnym majątku, zgodnie z jego wytycznymi ograniczy
pańszczyznę obowiązującą chłopów do dwóch dni w tygodniu oraz całkowicie zniesie przymusową pracę dla kobiet54.
Polski generał resztę życia spędził na wygnaniu we
Francji, a później w Szwajcarii, mieszkając u zaprzyjaźnionej
rodziny dyplomaty szwajcarskiego Franciszka Zeltnera55. 15
października 1817 r. Kościuszko zmarł w miejscowości Solur.
Wraz z nim wygasło pragnienie wykupienia niewolników.
Jefferson ostatniej woli Polaka nigdy nie wypełnił. Nie mógł
J. Kopczewski, Tadeusz Kościuszko w historii…, op. cit., s. 86-87.
J. Kopczewski, Tadeusz Kościuszko, op. cit., s. 116.
54 A. Storozynski, Kościuszko…, op. cit., s. 236.
55 J. Kopczewski, Tadeusz Kościuszko, op. cit., s. 115.
52

53
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bowiem narazić się przyjaciołom z Wirginii tj. posiadaczom
ziemskim, którzy mieli także niewolników. Wolał zdradzić
Kościuszkę niż politycznych sojuszników. Po obu stronach
Atlantyku rozpoczęto działania prawne związane ze spadkiem. Niestety większość majątku Kościuszki w Ameryce została sprzeniewierzona. Nadto w 1852 r. Sąd Najwyższy orzekł
nieważność testamentu polskiego generała56.
Podsumowanie
W 1910 r. afroamerykański działacz oświatowy Booker
Washington w trakcie wizyty w Krakowie stwierdził, że z lekcji historii wiedział, co Kościuszko uczynił dla Ameryki we
wczesnych latach walki o niepodległość, lecz nie miał pojęcia,
co uczynił on dla wolności i edukacji jego ludu57.
Obcowanie z różnymi ideami i grupami etnicznymi
podczas pobytu we Francji i w Stanach Zjednoczonych wywarło ogromne wrażenie na Kościuszce. Polak zaczął tworzyć
zręby własnej filozofii, która skłaniała go do zdecydowanego
opowiadania się za ideą tolerancji58. Uważał, iż brak jest wrodzonych różnic między arystokratami a niewolnikami oraz, że
w naturze wszyscy jesteśmy równi, a cnoty bogactwa czy
wiedzy czynią tylko różnicę. Zatem to wykształcenie według
niego stanowi instrument niezbędny, którego potrzebują niewolnicy, rdzenni mieszkańcy Ameryki, chłopi pańszczyźniani,
Żydzi, Tatarzy, aby się wyzwolić59. Dla Kościuszki hasła wolności i równości do końca życia były drogowskazem. Był prekursorem i piewcą wolności, równości i braterstwa zanim
jeszcze Europa usłyszała o Rewolucji Francuskiej.
56 Will of Tadeusz Kosciuszko, 5 May 1798,
https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/01-30-02-0230
[dostęp 24.05.2017].
57 A. Storozynski, Kościuszko…, op. cit., s. 387.
58 Ibidem, s. 117.
59 Ibidem, s. 318.
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Streszczenie:
Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagadnień związanych z dążeniami Tadeusza Kościuszki
do poprawy warunków życia niewolników, chłopów pańszczyźnianych poprzez walkę o ich prawa i wolności osobiste.
Wolność postrzegana była przez niego jako potrzeba moralna
duszy niezbędna do szczęścia człowieka, jak czyste powietrze
do zdrowia. Co do poddaństwa był zaś przekonany, że jest
słowem, które winno zniknąć z języka światłych narodów.
Wyrażał dezaprobatę wobec Jeffersona, który będąc autorem
słów: „wszyscy ludzie są równi” posiadał niewolników. Tadeusz Kościuszko starał się dać przykład, jak ma wyglądać wolność i równość. W tym celu sporządził testament dotyczący
wyzwolenia niewolników czy testament dotyczący zniesienia
pańszczyzny w majątku Siechanowicze. Był kosmopolitą i
wzorem tolerancji.
Słowa kluczowe: Tadeusz Kościuszko, niewolnictwo,
pańszczyzna, prawa człowieka, wolności osobiste
Summary:
Tadeusz Kościuszko's fight for personal freedom
The main aim of this article is to present issues related
to Tadeusz Kościuszko's aspirations to improve the living
conditions of slaves and serfs by fighting for their rights and
personal freedoms. Freedom was perceived by him as the
moral need of the soul necessary for the happiness of man, as
clean air. A Polish hero was convinced that a word "serfdom"
should disappear from the language of the luminous nations.
Kościuszko expressed disapproval of Thomas Jefferson, who
was the author of the words "all men are equal" but he had
slaves. Tadeusz Kościuszko tried to give an example of how
freedom and equality should look. For this purpose, he made a
will regarding the liberation of slaves or a will regarding aboli-
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tion of serfs in the estate Siechanowicze. Kościuszko was a
cosmopolitan and a model of tolerance.
Keywords: Tadeusz Kościuszko, slavery, serfdom, human rights, personal freedom.
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Krzysztof Wołoszyn

Stosowanie przymusu bezpośredniego w praktyce Zespołów
Ratownictwa Medycznego z uwzględnieniem praw pacjenta
Wstęp
Jednym z podstawowych praw obywateli Polski jest
prawo do uzyskiwania świadczeń zdrowotnych. Konstytucja
Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje również prawo do wolności. Szeroko rozumiana wolność, poprzez poszanowanie godności osobistej w opiece medycznej uprawnia pacjentów do
decydowania i wydawania zezwolenia na prowadzone
względem siebie zabiegi medyczne. Służby medyczne w określonych sytuacjach mają prawo do zastosowania tzw. przymusu bezpośredniego. Dotyczy to szczególnych sytuacji, w których to naruszenie nietykalności pacjenta jest niezbędne, aby
uratować mu życie. Dotyczy to również pacjentów przejawiających zaburzenia psychiczne. Stosowanie przymusu leczniczego w praktyce służb medycznych, realizujących swoje
obowiązki w ramach zespołów ratownictwa medycznego musi odbywać się wg. ściśle określonych procedur pamiętając o
poszanowaniu godności pacjenta, ponieważ głównym celem
działań określanych mianem przymusu leczniczego jest troska
o zdrowie i życie pacjenta.
Stosowanie przymusu bezpośredniego w praktyce zespołów ratownictwa medycznego jest wysoko problematyczne. Kontrowersje towarzyszące wymienionej procedurze wynikają z faktu, iż musi być ona rozpatrywana zarówno od
strony pacjenta jak i służby medycznej. Nadrzędnymi celami
wspomnianych czynności jest opanowanie poszkodowanego,
w celu przeprowadzenia niezbędnych zabiegów medycznych
jak i bezpieczeństwo ratowników medycznych. Pracy ratowników medycznych towarzyszy wysokie ryzyko zawodowe,
na które składa się m. in: zespół stresu pourazowego-PTSD,
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wypalenie zawodowe, psychologiczne wymagania pracy, zdarzenia losowe, czynniki biologiczne oraz przemoc i agresja.
Przemoc i agresja
Nagminnym problemem w pracy zawodowej ratownika
medycznego stają się czynniki takie jak przemoc i agresja. Do
sytuacji, w których dochodzi do przemocy z udziałem ratowników medycznych w trakcie przeprowadzania medycznych
czynności ratunkowych dochodzi najczęściej w stanach nagłych zagrażających zdrowiu i życiu poszkodowanego. Z
uwagi na fakt, iż pacjent, często panikuje i doświadcza strachu
zaczyna się on bronić i często staje się agresywny. Fizjologia
ludzka sprawia, że poszkodowany nawet bez najmniejszych
powodów swój lęk i niepokój przekłada na agresję w stosunku
do ludzi i osób śpieszących mu z pomocą. W związku z czym
dochodzi do zdarzeń, w których naruszona zostaje nietykalność cielesna ratowników medycznych zarówno w zespołach
wyjazdowych jak i tych pracujących w szpitalnych oddziałach
ratunkowych.
Przemoc w czasie pracy ratowników medycznych i w
obszarze ich działań jest zjawiskiem powszechnym i towarzyszącym temu zawodowi od zawsze, jednak dopiero od niedawna wzbudza ono zainteresowanie i prowadzone są analizy
przyczyn i skutków tego zjawiska. Na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej zjawisko przemocy taktowane jest
bardzo poważnie. Wieloośrodkowe, rzetelne badania wykazały, że agresji skierowana w ratowników medycznych przez
pacjentów nie zawsze wynika z bólu bądź strachu. Zwykle jest
ona następstwem spożycia przez pacjenta wszelkiego rodzaju
używek od alkoholu po narkotyki. Szacuje się, że około czterdzieści procent urazowych poszkodowanych , do których udają się zespoły ratownictwa medycznego znajduje się pod
wpływem alkoholu lub innej substancji odurzającej. Liczba
tego rodzaju pacjentów z roku na rok wzrasta. Niejednokrot-
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nie zdarzenia z udziałem poszkodowanych pod wpływem
alkoholu przybierają dramatyczny przebieg, w których to po
przyjeździe do pacjenta bądź przewiezieniu go do placówki
medycznej, niemożliwym staje się wykonanie podstawowych
zabiegów medycznych, takich jak na przykład zebranie danych dotyczących podstawowych parametrów życiowych.
Przypadki w których to ratownik medyczny zostaje zaatakowany przez pacjenta, gdy próbuje dokonać iniekcji dożylnej,
pomiaru glikemii bądź ciśnienia, a kończy z urazami wymagającymi hospitalizacji są bardzo powszechne.
Pracownicy służby zdrowia doświadczają również agresji ze strony świadków zdarzenia. Przykładem takiego zdarzenia jest sytuacja, do której doszło w Nysie 7 stycznia 2017
roku. Personel karetki pogotowia po przyjeździe na miejsce
zdarzenia o godzinie czwartej pod klubem Arsenał został zaatakowany podczas udzielania pomocy poszkodowanemu
przez dwóch pijanych mężczyzn. Kolejnym przykładem jest
sytuacja w Pile z 2011 roku kiedy to ratownicy medyczni po
dotarciu do pacjentki w ciężkim stanie zagrażającym życiu
zostali napadnięci przez trzech mężczyzn, którzy początkowo
skupili się na dewastacji pojazdu, a następnie na jednym z
ratowników, który został finalnie ugodzony noże i dotkliwie
pobity. Pacjentka do której wezwano pogotowie nie przeżyła.
Zdarza się również iż ratownicy medyczni doświadczają
przemocy i agresji ze strony innych przedstawicieli personelu
medycznego. Agresja ta przybiera różne formy, od pogróżek i
szantaży po pobicia. Istnienie ogółu czynności określanych
mianem „przymusu bezpośredniego” powstało w dużej mierze jako odpowiedź na to zagrożenie.
Organizacja opieki zdrowotnej
Jak wspomniano we wstępie, każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej ma prawo do szeroko rozumianego uzyskiwania świadczeń zdrowotnych. Organizacja oraz realizacja
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tego aspektu składa się z wielu zasad do których zaliczyć należy: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez uprawnione
podmioty lecznicze, udzielanie świadczeń zdrowotnych przy
zachowaniu wymogów sanitarnych, udzielanie świadczeń
zdrowotnych adekwatnych do aktualnego stanu wiedzy medycznej, profesjonalne udzielanie świadczeń medycznych,
natychmiastowe udzielanie pomocy medycznej osobom będącym w stanie zagrażającym życiu, organizacja nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, organizacja szpitalnych oddziałów
ratunkowych oraz organizacja pogotowia ratunkowego.
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Szpitalny oddział
ratunkowy (SOR) i centrum urazowe Pogotowie ratunkowe
(zespoły wyjazdowe ratownictwa medycznego).Obowiązek
informowania pacjenta organizacja Obowiązek uzyskania
zgody pacjenta na leczenie 31 Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Obowiązek poszanowania intymności i godności pacjenta Prawo pacjenta do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych. Obowiązek prowadzenia i
udostępniania dokumentacji medycznej Prawo pacjenta do
złożenia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza Prawa
pacjenta w leczeniu całodobowym.
Nieodzownym elementem udzielanych świadczeń
zdrowotnych są prawa pacjenta. Personel medyczny ma obowiązek przestrzegania tych praw. Na obowiązki personelu
medycznego składają się następujące zobowiązania: obowiązek informowania pacjenta, obowiązek uzyskania zgody pacjenta na leczenie, obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, obowiązek poszanowania intymności i godności pacjenta,
obowiązek prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej. Nieprzestrzeganie praw pacjenta może pociągnąć
ratownika medycznego do odpowiedzialności cywilnej wynikającej ze świadczenia usług w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. W Polsce stale wzrasta liczba procesów cywil-

363

noprawnych skierowanych przeciw służbie medycznej wynikająca z nieprzestrzegania praw pacjenta.
Prawa pacjenta
Prawami pacjenta określa się koncepcję wg. której pacjenta
ma prawo do zachowania własnej autonomii, ochrony przed
niechcianymi działaniami podmiotów leczniczych oraz prawo
do domagania się należnych mu realizacji służby medycznej. Na
prawa pacjenta w Polsce składają się następujące normy:
„1. prawo do świadczeń zdrowotnych:
a) odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy
medycznej;
b) do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach
medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych
świadczeń;
c) do zasięgnięcia opinii innego lekarza, pielęgniarki, położnej lub zwołania konsylium lekarskiego;
d) do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
2. prawo do informacji:
a) o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz
możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających
się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w tym żądania pełnej
informacji;
b) o stanie zdrowia, w zakresie koniecznym do sprawowania opieki pielęgnacyjnej;
c) w zakresie niezbędnym do wyrażenia zgody;
d) o prawach pacjenta;
e) o rodzaju i zakresie udzielnych przez dany podmiot
świadczeń zdrowotnych.
3. prawo żądania nieudzielania przez lekarza informacji
w zakresie wskazanym przez pacjenta;
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4. prawo przedstawienia lekarzowi swojego zdania w
zakresie otrzymanych informacji;
5. prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze
odstąpienia przez lekarza od leczenia;
6. prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych;
7. prawo do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń
zdrowotnych;
8. prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta;
9. prawo do umierania w spokoju i godności
10. prawo do świadczeń zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień w stanie terminalnym;
11. prawo dostępu do dokumentacji medycznej;
12. prawo pacjenta do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza;
13. prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego:
a) do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami
b) do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej
c) do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej
nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu
14. prawo do opieki duszpasterskiej;
15. prawo do przechowania rzeczy wartościowych w
depozycie;
16. prawo wystąpienia do Rzecznika Praw Pacjenta.”
Obowiązek uzyskania zgody pacjenta
Ratownicy medyczni podczas prowadzonych przez siebie czynności z zakresu medycyny ratunkowej zobowiązani są
do uzyskania zgody pacjenta. Wynika to z prawa oraz poszanowania godności, autonomii i prawa pacjenta do decydowania o sobie. Niezbędnym warunkiem do traktowania zgody
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pacjenta jako ważnej, jest uprzednie przedstawienie mu kompletnej informacji dotyczącej metod diagnostycznych, procedury leczenia oraz przewidywanych następstw ich zastosowania bądź odstąpienia od nich. Niezastosowanie się do
przedstawionej koncepcji poprzez brak kompletnej informacji
na temat metody leczenia, skutkuje nieważnością ewentualnej
prawnej zgody pacjenta. Za aprobatę pacjenta uważa się jedynie te procedury medyczne, terapeutyczne bądź diagnostyczne, które uprzednio zostały przedstawione pacjentowi i zostały zrealizowane w uprzednio omówionym przez ratownika
zakresie. Wyjątkiem od tej reguły są sytuacje, które wymagają
zmiany prowadzonych zabiegów i metod leczniczych, ponieważ występują okoliczności, które stwarzają zagrożenie dla
zdrowia i życia pacjenta, podczas gdy ratownik medyczny nie
ma możliwości uzyskania zgody pacjenta, bądź opiekuna
prawnego na zmianę procedur leczenia. W takim przypadkach zaleca się zasięgnięcie opinii innego doświadczonego
ratownika bądź lekarza. Uzyskiwanie udokumentowanej na
papierze zgody na przygotowanych uprzednio formularzach,
dotyczących wszelkiego rodzaju działań medycznych możliwych do podjęcia w przyszłości nie ma mocy prawnej. Obowiązkiem osoby wykonującej zawód ratownika medycznego
jest uprzednie uzyskanie zgody pacjenta na zastosowanie
określonej, wyłącznej i skonkretyzowanej metody leczenia.
Zgoda pacjenta jest ważna gdy pacjent jest pełnoletni oraz jego
stan psychofizyczny pozwala mu na wyrażenie świadomej
zgody, adekwatnej do zaistniałej sytuacji oraz udzielanych mu
przez personel medyczny informacji.
Ratownik medyczny dzięki umiejętnościom, które nabył
w toku edukacji i praktyki zawodowej ma prawo do samodzielnej i indywidualnej oceny świadomości pacjenta do podejmowanych decyzji. W związku z powyższym utrudniony
kontakt z poszkodowanym nie zawsze jest równoznaczny z
brakiem możliwości przez pacjenta do samodzielnego decydo-
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wania o sobie i prowadzonych względem siebie czynności. W
innych, poza wymienionymi przypadkami, sytuacjach występuje obowiązek uzyskania zgody łącznej bądź zastępczej. Zgoda substytucyjna to okoliczności, w których do wyrażenia zgody na stosowanie leczenia jest osoba lub instytucja inna niż pacjent. Do sytuacji tej dochodzi najczęściej gdy pacjent nie ukończył jeszcze 16 roku życia, czyli jest osobą małoletnią, Innym
rodzajem okoliczności prowadzących do zgody substytucyjnej
jest sytuacja gdy pacjent jest pełnoletni, ale jest niezdolny do
świadomego wyrażania zgody. W tym wariancie zdarzenia
zgody udziela przedstawiciel ustawowy pacjenta. Gdy udzielenie pomocy ogranicza się jedynie do udzielenia prostych zabiegów medycznych zgodę na to wyraża opiekun faktyczny, czyli
osoba, która sprawuje rzeczywistą opiekę nad pacjentem. Istotnym faktem podczas zgody substytucyjnej jest uwzględnienie
opinii małoletniego bądź innej niemogącej samodzielnie decydować o sobie osoby, co sądzi na temat leczenia.
Zgoda łączna to sytuacja, w której udzielenie prawomocnej zgody na stosowane metody leczenia, możliwe jest
jedynie gdy zgody dokonuje zarówno pacjent jak i osoba trzecia. W pewnych określonych sytuacjach pacjentowi przyznawane jest prawo do samodzielnego wyrażenia sprzeciwu wobec działań medycznych. W przypadku pacjentów całkowicie
ubezwłasnowolnionych, chorych psychicznie bądź upośledzonych umysłowo zgodę na udzielenie świadczenia zdrowotnego udziela przedstawiciel ustawowy pacjenta. Pacjent
może wyrazić jedynie sprzeciw wobec podjętych względem
niego działań. W sytuacjach gdy jeden z powyżej wymienionych pacjentów wyrazi sprzeciw wobec planowanych interwencji medycznych, a przedstawiciel ustawowy wyrazi zgodę
to za prawomocną uznaje się zgodę opiekuna. W leczeniu
szpitalnym sytuacje takie rozstrzyga sąd opiekuńczy. Zdarzają
się okoliczność, w których ratownicy medyczni mają prawo
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podjęcia ogółu czynności określanych mianem „przymusu
bezpośredniego”.
Przymus bezpośredni
Stosowanie przymusu bezpośredniego w realizacjach
zespołów ratownictwa medycznego zostało uregulowane w
ustawie ochronie zdrowia psychicznego oraz w rozporządzeniu ministra zdrowia z 28 czerwca 2012 roku. Do roku 2007, w
którym to weszła w życie ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, decyzje o stosowaniu przymusu bezpośredniego mógł podejmować jedynie lekarz. Po wcieleniu w
życie wspomnianej ustawy do grona osób uprawnionych do
stosowania przymusu bezpośredniego dołączyli ratownicy
medyczni. Przed wprowadzeniem ustawy z 2007 roku ratownicy medyczni były bezradne wobec zachowań niepoczytalnych i agresywnych pacjentów. W takich sytuacjach konieczne
było wzywanie specjalistycznych zespołów ratowniczych, w
skład których wchodzili lekarze. Interwencje i liczne wyjazdy
obciążały system pogotowia ratunkowego jak i budżet przeznaczony na ten sektor opieki zdrowotnej. Przymus bezpośredni jest określony ustawowo i dotyczy postępowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.
Na pacjentów z zaburzeniami psychicznymi składają się
osoby z zaburzeniami świadomości, urojeniami, omamami,
zaburzeniami osobowości, upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami organicznymi oraz nerwicami. Jako osoby z zaburzeniami psychicznymi określa się również osoby majaczące
podczas hipotermii, pacjentów po urazach ośrodkowego
układu nerwowego, którzy są pobudzeni psychoruchowo,
oraz osoby nieprzytomne. Do tej grupy pacjentów zaliczyć
także należy osoby pod wpływem środków halucynogennych,
narkotyków, alkoholu oraz innych substancji chemicznych.
Zaburzenia psychiczne określa się na podstawie obserwacji i
funkcjonowania jednostki. Stosowanie przymusu bezpośred-
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niego jest uzasadnione w sytuacjach gdy osoby z zaburzeniami psychicznymi dokonują zniszczeń i uszkodzeń otoczenia
oraz przede wszystkim stwarzają zagrożenie dla zdrowia i
życia innej osoby, bądź swojego własnego. Poprzez zagrożenie
dla zdrowia i życia definiuje się działania, w których osoba
stwarza sytuacje zagrażające życiu. Do sytuacji takich zaliczyć
należy wszelkiego rodzaju próby samobójcze takie jak np.
powieszenia, samookaleczenia, świadome zażywanie niebezpiecznych ilości leków bądź zagrażających zdrowiu substancji
chemicznych, celowe upadki z wysokości oraz wszelkie inne
pobudzenia ruchowe, które mogą prowadzić do poważnych
obrażeń ciała. Za pobudzenia takie uznaje się depresje, pobudzenie maniakalne, zespoły katatoniczne oraz stany deliryczne. Jako zagrożenia dla życia i zdrowia innych taktuje się
również wszelkiego rodzaju próby ataku na ratowników medycznych bądź inne osoby trzecie.
Zastosowanie przymusu bezpośredniego na pacjencie
musi być poprzedzone wystąpieniem zarówno zaburzeń psychicznych jak i podejmowaniem przez niego opisanych poprzednio działań stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia
zarówno swojego jak i innych. Stosowanie przymusu bezpośredniego w stosunku do pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, ale nie przejawiających zachowań stanowiących zagrożenie jest niezgodne z prawem. Stosowanie przymusu bezpośredniego wobec osoby, która nie posiada objawów zaburzeń
psychicznych jest nieuzasadnione i może pociągnąć ratownika
medycznego do odpowiedzialności cywilnoprawne ze względu na naruszenie nietykalności cielesnej zgodnie z art. 217
Kodeksu Karnego.
Formy przymusu bezpośredniego
Polskie prawo dopuszcza cztery formy stosowania
przymusu bezpośredniego. Pierwszą z nich jest przytrzymanie
pacjenta. Przytrzymanie polega na użyciu siły fizycznej, w
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celu unieruchomieniu pacjenta. Przytrzymanie nie może stanowić zagrożenia dla życia jak i zdrowia pacjenta. Przytrzymanie pacjenta wymaga co najmniej dwóch osób, co w ramach
dwuosobowych zespołów ratownictwa medycznego jest niemożliwe. W sytuacji takiej ratownicy mogą zwrócić się z pomocą do innych służb. Do służb tych zaliczyć należy Policję
bądź Straż Pożarną. Wymienione służby mają obowiązek
udzielenia wsparcia ratownikom medycznym. Przy stosowaniu tej metody pomocna może również okazać się rodzina
poszkodowanego. Używanie jakichkolwiek przedmiotów i
narzędzi jest zabronione. Kolejną formą przymusu bezpośredniego jest izolacja., która polega na odizolowaniu pacjenta w
specjalnym przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu przez
co pacjent z zaburzeniami przestaje stwarzać zagrożenie. Gdy
pacjent znajduje się w
Pacjent znajdujący się w izolatce musi zostać pozbawiony wszelkich przedmiotów i narzędzi stanowiących zagrożenie zarówno dla poszkodowanego jak i personelu. Odizolowany pacjent musi znajdować się pod stałą obserwacją. Następną formą przymusu bezpośredniego przewidzianym
przez ustawodawcę jest przymusowe podanie leków. W tym
rodzaju przymusu leczniczego zakłada się uspokojenie pacjenta za pomocą środków farmakologicznych, bez zgody pacjenta. Dozwolone jest podawanie leków jedynie w dawce i liczbie
wymaganej do uspokojenia pacjenta i oddalenia niebezpieczeństwa dla jego zdrowia. Środki przymusu bezpośredniego
zostały utworzone w celu doraźnego oddalenia zagrożenia ze
strony pacjenta. Nie są formą przymusowego leczenia ponieważ realizowanie leczenia zaleconego przez lekarza nie mieści
się w kryteriach przymusu bezpośredniego. Czwartą formą
przymusu bezpośredniego jest unieruchomienie pacjenta. W
celu unieruchomienia pacjenta stosuje się wszelkiego rodzaju
kaftany bezpieczeństwa, uchwyty, pasy bądź prześcieradła.
Przytrzymanie jak i unieruchomienie pacjenta są najczęściej

370

spotykanymi formami przymusu bezpośredniego stosowanymi przez zespoły ratownictwa medycznego. Wszelkie działania realizowane w ramach przymusu leczniczego obowiązkowo mają odbywać się z poszanowaniem godności pacjenta.
Każde zastosowanie przymusu bezpośredniego musi być odnotowywane w dokumentacji medycznej. W dokumentacji
zamieszcza szczegółowe dane dotyczące rodzaju zastosowanego przymusu, który zastosowano względem pacjenta, przyczynę zastosowania przymusu, czas jego trwania, oświadczenie o uprzedzeniu pacjenta o planowanym użyciu przymusu
oraz zleceniodawcę.
Podsumowanie
Zagrożenia towarzyszące pracy w ramach zespołów ratownictwa medycznego sprawiły, że zaistniała konieczność
określenia procedur przymusu bezpośredniego. Stosowanie
przymusu bezpośredniego w praktyce zespołów ratownictwa
medycznego niesie duże zagrożenie dla ratowników medycznych ze względu na obowiązujące prawa pacjenta. Wynika to
z niewystarczających regulacji dotyczących ochrony zdrowia,
życia, a także dóbr osobistych personelu ratownictwa medycznego. Stosowanie przymusu bezpośredniego względem
pacjentów niesie ryzyko pociągnięcia ratowników medycznych do odpowiedzialności cywilnoprawnej. Stosowanie
przymusu bezpośredniego powinno być stosowane w ostateczności i z pełnym poszanowaniem godności i intymności
pacjenta. Należy pamiętać, że zastosowanie procedury przymusu bezpośredniego jest swego rodzaju naruszeniem nietykalności cielesnej drugiego człowieka. Nadużycia wynikające
ze stosowania przymusu bezpośredniego przez personel ratownictwa medycznego mogą pociągnąć go do odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 217 Kodeksu Karnego.
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Streszczenie:
Autor w swojej pracy porusza zagadnienia związane ze
stosowaniem przymusu bezpośredniego w ramach zespołów
ratownictwa medycznego w świetle ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 3 grudnia 2010 roku oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie sposobu i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny jej zasadności. W artykule przedstawione zostały prawa pacjenta oraz przestawiono
okoliczności stosowania przymusu bezpośredniego, jego formy oraz scharakteryzowano osoby wobec, których przymus
bezpośredni ma prawo być stosowany.
Słowa kluczowe: ratownik medyczny, przymus bezpośredni, zdrowie psychiczne
Summary:
The author in his work discusses issues related to the use
of direct coercion within medical rescue teams in the light of
the Mental Health Act of 3 December 2010 and the Regulation
of the Minister of Health of 28 June 2012 on the method and
documentation of the use of direct coercion and evaluation Its
legitimacy. The article presents the patient's rights and the
circumstances of the use of direct coercion, its form and the
characteristics of persons whose direct coercion has the right
to be applied.
Keywords: emergency medical, direct constraint, mental
health,
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Problem ograniczeń wolności przemieszczania
się uchodźców środowiskowych
Wstęp
Wydawałoby się, że aspekt wolności, który dotyczy
przemieszczania się, jest prawem zupełnie naturalnym. Ludzie migrowali bowiem od zawsze. Jest to naturalny proces
adaptacyjny człowieka do zmieniających się warunków. Jeśli
wolność jest prawem postępowania według własnego uznania, to prawo do przemieszczania się jest pełnym wyrazem tej
wolności. W zasadzie determinuje niektóre z praw, jak prawo
do zrzeszania się, do publicznych zgromadzeń, a w praktyce
bez pełnej swobody poruszania się niemożliwe byłoby założenie rodziny, edukacja szkolna czy kariera zawodowa, nie mówiąc już o realizacji tak podstawowych potrzeb, jak zapewnienie pożywienia.
Sytuacja małych państw wyspiarskich
Do niedawna ludzie przemierzali planetę stosunkowo
swobodnie. Dopiero wraz z pojawieniem się państw narodowych swoboda przemieszczania się stała się bardzo ograniczona, jako że pojawiły się granice państwowe, stanowiące
bariery dla migracji. Naturalne granice (frontiers) zastąpione
zostały granicami państwowymi (borders) i ich uznaniem
przez inne państwa narodowe1.
Problem pojawia się w sytuacji, gdy możliwości przemieszczania się są ograniczone nie ze względu na regulacje
prawne, czy sytuację polityczną, lecz ze względu na granice
1

A. Giddens, The consequences of modernity, Stanford 1990 [za:] C. G.
T. Ho, J. Loucky, Humane Migration: Establishing Legitimacy and Rights
for Displaced People, Virginia 2012, s. 3

374

państwowe, które tworzy otaczająca woda. Sytuacja taka dotyka małe państwa wyspiarskie, takie jak Malediwy, Tuvalu,
Wyspy Salomona, Nauru, czy Kiribati, które w całości zagrożone są zatopieniem.
Tuvalu jest to jedno z najmniejszych państw na świecie –
jego ludność szacuje się na ok. 11 tysięcy mieszkańców. Znajduje się w połowie drogi między Hawajami a Australią. Składa się z dziewięciu koralowych atoli, które w sumie zajmują
powierzchnię 26 m² lądu2, a z których żadna nie sięga więcej
niż kilka metrów nad poziomem morza (ok. 5 m w najwyższym punkcie)3. Z powodu względnie niskiego przychodu
narodowego, słabych zasobów ludzkich, wyjątkowej podatności ekonomicznej na zewnętrzne zagrożenia, należy do krajów
słabo rozwiniętych – Least Developed Country (LDC). Głównym
zagrożeniem dla tego państwa jest wzrost poziomu morza,
który poza zabieraniem kolejnych metrów lądu, niesie ze sobą
liczne ekonomiczne konsekwencje. Obecne warunki pogodowe zagrażają aktualnej zdolności wysp do zamieszkania.
Obywatele Tuvalu są zależni od rolnictwa i rybołówstwa jako
ich środków do życia. Jednakże uprawianie rolnictwa stało się
trudne. Powodzie, tak samo jak wzrost zasolenia gleby, powodują, że uprawy, od których ludność zależy, usychają.
Sztormy na Tuvalu są bardziej gwałtowne – z powodziami i
silnymi prądami4. W 1997 roku jedna z niezamieszkałych
wysp Tuvalu została ostatecznie pochłonięta przez morze.
Republika Kiribati również należy do krajów słabo rozwiniętych i tak samo jak Tuvalu należy do Małych Rozwijają2

zob. http://www.aid.govt.nz/programmes/c-tuvalu.html [dostęp
28.06.2015]
3
zob. https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/tv.html [dostęp 13.06.2015]
4
K. K. Moberg, Extending Refugee Definitions to Cover Environmentally Displaced Persons Displaces Necessary Protection, 94 Iowa Law Review
1107. 2008-2009, s. 1
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cych się Państw Wyspiarskich (Small Island Developing States) i
podobnie jak Tuvalu jest nisko położone – żadne z jego wzniesień nie przekracza 3-4 metrów n.p.m. Składa się z 33 małych
atoli (z których 21 jest niezamieszkanych)5, zlokalizowanych
po dwóch stronach Równika na Oceanie Pacyficznym. Atole te
rozpościerają się na obszarze ponad 3.5 milionów km² (co jest
w przybliżeniu równe obszarowi wszystkich krajów UE). Sama jednak ich wielkość wynosi zaledwie 810 km². Ludność
Kiribati wynosi ok. 92 tysiące osób, większość skupionych w
stolicy kraju – Tarawa, co powoduje ograniczenia w infrastrukturze oraz świadczeniach socjalnych, a to prowadzi do
problemów sanitarnych, niewystarczających zasobów wody
oraz przeludnienia6.
Państwa te pozbawione są jakichkolwiek faktycznych
możliwości zapewnienia swoim mieszkańcom bezpiecznego
schronienia w sytuacjach narastających zmian klimatu. Zmiany klimatu spowodują, że wzrost poziomu mórz spotęguje
zalewanie wysp, burze, erozje oraz inne zjawiska niebezpieczne dla wybrzeży, zagrażając tym samym infrastrukturze, osiedlom i obiektom, które wspierają utrzymanie społeczności
wysp. W większości scenariuszy zmian klimatu zasoby wody
na małych wyspach mogą być poważnie zagrożone. Poza tym
zmiany klimatu mogą znacząco wpłynąć na rafy koralowe,
rybołówstwo oraz na inne zasoby morskie, jak również na
utrzymanie się drobnego rolnictwa na tych wyspach.
Obydwa państwa, ze względu na swoją geopolitykę,
mierzą się z problemami podobnego rodzaju, z których najpoważniejszym jest wzrost poziomu morza oraz jego przejawy. Niewielkie rozmiary wysp tych państw i ekstremalnie
niskie ich położenie sprawiają, że nie jest możliwe przeniesienie się w głąb lądu lub na wyższe tereny w sytuacji zagroże5

zob. https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/kr.html [dostęp 13.06.2015]
6
South Tarawa, Republic of Kiribati Island Report Series 2012, s. 10, 19
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nia. Wszystko to prowadzi nieuchronnie do zagrożenia ciągłości i rzeczywistego istnienia małych państw wyspiarskich.
Uchodźcy środowiskowi
Osoby borykające się z powyższymi problemami określane są najczęściej jako uchodźcy środowiskowi. Essam ElHinnawi zdefiniował uchodźców środowiskowych jako ludzi
zmuszonych do opuszczenia ich tradycyjnych środowisk życiowych, czasowo lub na stałe, ze względu na określone zakłócenia środowiskowe (naturalne lub spowodowane przez
człowieka), które zagrażają ich egzystencji lub poważnie
wpływają na jakość ich życia. (…). Poprzez określenie „zakłócenia środowiskowe” rozumiane są fizyczne, chemiczne i biologiczne zmiany w ekosystemie, które czynią je, tymczasowo
lub trwale, nienadającymi się do utrzymywania ludzkiego
życia”7.
Wśród klasyfikacji zaproponowanej przez J. Bogardi,
odnoszącej się do nasilenia czynników będących przyczyną
migracji, mieszkańcy małych państw wyspiarskich stanowiliby „środowiskowych migrantów przymusowych” (environmentally forced migrants), czyli osoby, które chcą „uniknąć najgorszego", a więc zmuszone są do opuszczenia swojego miejsca zamieszania z powodu utraty środków do życia, której
przyczyną są zjawiska klimatyczne; lub „uchodźców klimatycznych” (environmental refugees), a więc osoby zmuszone
„uciekać przed najgorszym”, w przeciwieństwie do poprzed-

7

E. El-Hinnawi, Environmental Refugees, United Nations
Environmental Programme, Nowy Jork/Nairobi 1985, s. 1; D.C. Bates,
Environmental Refugees? Classifying Human Migration Caused by Environmental Change, Population and Environment, Vol. 23, No. 5., 2002, s. 2
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nich grup, które ze względu na trudne warunki „mogły” opuścić swoją ziemię8.
Matthew Gibney wykorzystuje natomiast termin „niepewnych mieszkańców” (precarious residents) w celu określenia
kategorii ludzi, których kraj pochodzenia nie zapewnia im ich
potrzeb, a nawet uciska je, ale którzy często nie są klasyfikowani jako uchodźcy w rozumieniu Konwencji genewskiej dotyczącej statusu uchodźców z dnia 28 lipca 1951 r. oraz protokołu z 1967 r.9 Zdaniem tego autora takie osoby mają niewiele
praw "społecznych, politycznych i ekonomicznych, są bardzo
narażone na deportację i mają niewielką możliwość zabezpieczenia swojego statusu imigracyjnego"10.
Wolność przemieszczania się
W kontekście wolności przemieszczania się zauważyć
należy, iż pomimo że wolność człowieka jest wartością naturalną i przyrodzoną, to kraje, takie jak Tuvalu czy Malediwy,
nie są w stanie zapewnić swoim mieszkańcom gwarantowanych przez prawo międzynarodowe standardów praw odnoszących się do wolności poruszania się. Wskazać zaś trzeba, iż
„państwo i prawo są potrzebne nie po to, aby człowiekowi wolność
przyznać, lecz w celu zagwarantowania wolności, w tym także jej
ograniczenia w niezbędnym zakresie, aby mogli z niej korzystać
wszyscy bez przeszkód ze strony innych osób zgodnie z zasadą rów-

8

J. Bogardi, Environmental Refugees: the Forgotten Migrants. Environmental Migration: Flight or Choice?, Panel Discussion, UN Headquarters, New York, Bonn, Germany 2007, s. 12-14
9
Konwencja genewska dotycząca statusu uchodźców z dnia 28 lipca
1951 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 119, poz. 515 i 517)
10
M. Raper, Precarious Lives. Involuntary Displacement of People in
Asia Pacific Today, 21 stycznia 2010 r.,
http://www.policyinnovations.org/ideas/commentary/data/000164
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ności”11. Niewątpliwie powyższe gwarancje dotyczą również
wolności przemieszczania się.
Rozróżnić należy także dwa aspekty tej wolności. Przemieszczanie się w granicach państwa oraz przemieszczanie się
międzypaństwowe. W szczególności ten pierwszy wymiar jest
codziennym prawem, prawem od którego zależy realizacja
naszych codziennych czynności życiowych. To jest, w swej
istocie, prawo funkcjonowania12. Drugi wymiar wymaga natomiast od państwa dodatkowych działań, jak chociażby obowiązek wydawania paszportów, gdyż zazwyczaj podróże
międzynarodowe wymagają stosownych dokumentów.
Konieczność zagwarantowania realizacji tego prawa dostrzeżona została przez społeczność międzynarodową. Istota
tej wolności po raz pierwszy sformułowana została w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, gdzie, regułę wolności
poruszania się każdego człowieka połączono z jego prawem
do osiedlania się w granicach każdego państwa13. Powszechna
Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r.14 w swoim artykule 13
stanowi, iż:
1. Każdy człowiek ma prawo swobodnego poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania w granicach każdego Państwa.
11

L. Wiśniewski, Zasady normatywnej regulacji wolności i praw człowieka,
[w:] red. M. Kruk, J. Trzciński, J. Wawrzyniak, Konstytucja i władza we współczesnym świecie. Doktryna – Prawo – Praktyka. Prace dedykowane Profesorowi Wojciechowi Sokolewiczowi na siedemdziesięciolecie urodzin, Warszawa
2012, s. 112; J. Węgrzyn, Wolność przemieszczania się, Wrocław, [w:] red. A.
Bisztyga, M. Jabłoński, Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw
jednostki w polskim porządku prawnym, Wrocław 2014
12
Wyrok Johnson v. City of Cincinnati, 310 F.3d 484, 498,
http://openjurist.org/310/f3d/484/johnson-v-city-of-cincinnati [dostęp 29.06.2015]
13
B. Gronowska, Wolność przemieszczania się a obywatelstwo i cudzoziemcy, [w:] B. Gronowska, T. Jasudowicz., M. Balcerzak, M. Lubiszewski,
R. Mizerski, Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń 2005, s. 397
14
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r., zob.
http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1948.html [dostęp 04.07.2015]
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2. Każdy człowiek ma prawo opuścić jakikolwiek kraj, włączając w to swój własny, i powrócić do swojego kraju.
Być może jednak istotniejsze są postanowienia Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych15 z uwagi
na ich wiążący charakter. Art. 12 tego Paktu stanowi, że:
1. Każdy człowiek przebywający legalnie na terytorium jakiegokolwiek państwa będzie miał prawo, w obrębie tego terytorium, do
swobody poruszania się i wolności wyboru miejsca zamieszkania.
2. Każdy człowiek ma prawo opuścić jakikolwiek kraj, włączając w to swój własny. (…).
4. Nikt nie może być samowolnie pozbawiony prawa wjazdu
do swego własnego kraju.
Powyższe dokumenty jednoznacznie przedstawiają istotę wolności przemieszczania się. Oznacza ona przede wszystkim swobodę poruszania się, tak po własnych, jak i każdym
innym kraju oraz swobodę wyboru dowolnego miejsca zamieszkania na jego terytorium. Oznacza ona także pełne prawo do wjazdu i opuszczenia zarówno swojego, jak i jakiegokolwiek innego państwa.
Co do zasady swoboda poruszania się dotyczy każdej
osoby pozostającej w obrębie jurysdykcji danego państwa, a
zatem nie ogranicza się tylko do własnych obywateli takiego
państwa. W swoich uwagach ogólnych Komitet Praw Człowieka zastrzegł, iż wszystkie prawa regulowane w Pakcie odnoszą się do każdej osoby i to niezależnie od tego, czy w stosunkach pomiędzy państwa znajduje zastosowanie zasada
wzajemności, niezależnie od płci osoby, obywatelstwa bądź
statusu bezpaństwowca16.

15

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Dz. U. z
1977 r. Nr 38, poz. 167
16
B. Gronowska, Wolność …, op. cit., s. 398
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Ograniczenia wolności przemieszczania się
Zauważyć także należy, iż MPPOiP w pewien sposób zawęża granice podmiotowe tej wolności. Przyznaje bowiem takie
prawa jedynie osobom przebywającym legalnie na danym terytorium, którego to ograniczenia brak jest w Deklaracji17.
Przy analizie zakresu wolności przemieszczania się niezbędne jest również określenie jej granic. PDPCz w art. 29 ust. 2 i
3, ustanawia ograniczenia, które mają zastosowanie do wszystkich zagwarantowanych w tym akcie praw i wolności, w tym
m.in. wolności przemieszczania się. Artykuł ten stanowi, iż
zgodne z prawem jest ograniczenie tej wolności w celu zapewnienia odpowiedniego uznania i poszanowania praw i wolności
innych; ochrony moralności, porządku publicznego i powszechnego dobrobytu demokratycznego społeczeństwa; uniemożliwienia korzystania z praw i wolności w sposób sprzeczny z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych.
W MPPOiP ograniczenie wolności przemieszczania wyrażono natomiast w art. 12 ust. 3. Ograniczenie takie dozwolone jest, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa
państwowego, porządku publicznego, zdrowia lub moralności
publicznej albo praw i wolności innych i są zgodne z pozostałymi prawami uznanymi w Pakcie. Zestawienie obu wymienionych powyżej aktów wskazuje, że przepis Paktu poszerza
katalog przyczyn, z powodu których dopuszcza się ograniczenie wolności poruszania się, o konieczność ochrony bezpieczeństwa narodowego oraz zdrowia publicznego18.
W odniesieniu do treści prawa zawartego w artykule 12
MPPOiP Komitet Praw Człowieka wydał 27 Komentarz Ogólny, w którym szczegółowo odniósł się do każdego elementu
prawa do przemieszczania się. Komitet wskazał przede
17

E. Małys, Swoboda poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania na
przykładzie federacji rosyjskiej, [w:] red. A. Florczak, B. Bolechow, Prawa
i wolności I i II generacji, Toruń 2006, s. 224-225
18
Ibidem, s. 224-225
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wszystkim, że wolność poruszania się jest koniecznym warunkiem swobodnego rozwoju człowieka i oddziałuje ona na
wiele innych praw wymienionych w Pakcie19.
Komitet Praw Człowieka podniósł, iż o ile obywatele
znajdują się na terytorium ich kraju zawsze zgodnie z prawem, pytanie, czy cudzoziemiec przebywa legalnie na terytorium państwa, musi być określone zgodnie z prawem krajowym, które jednak może poddać wjazd cudzoziemców pewnym ograniczeniom. K. Beiter wskazuje, że ani MPPOiP ani
inne umowy międzynarodowe nie gwarantują cudzoziemcom
prawa wjazdu na terytorium jakiegokolwiek innego państwa20. MPPOiP, jak to jest w przypadku innych traktatów
dotyczących praw człowieka, gwarantuje tym osobom, będącym legalnie na terytorium tego państwa, jedynie prawo swobodnego poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania w
granicach tego państwa21.
Gdy cudzoziemcy są już jednak legalnie na terytorium
danego państwa, mają te same roszczenia do swobodnego
przemieszczania się i pobytu, jak obywatele. Wszelkie różnice
w traktowaniu w tym zakresie muszą być uzasadnione na
podstawie przesłanek z art. 12 ust. 322. W odniesieniu do sytuacji państw wyspiarskich, co jest istotne, Komitet Praw Człowieka wskazał, że prawo do swobodnego przemieszczania
dotyczy całego terytorium państwa, w tym wszystkich części
państwa federalnego. Osoby mają prawo do przemieszczania
się z jednego miejsca do drugiego i do osiedlenia się w miejscu
ich wyboru. Korzystanie z tego prawa nie może być uzależ19

Komentarz Ogólny nr 27 Komitetu Praw Człowieka z dnia 2 listopada
1999 r., CCPR/C/21/Rev/1/Add.9
20
K. Beiter, The protection of the right to academic mobility under international human rights law, [w:] N. Maadad, M. Tight, Bingley, Academic Mobility, 2014, s. 253
21
Ibidem.
22
Komentarz Ogólny …, op. cit., ppkt 4
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nione od określonego celu lub powodu danej osoby, chcącej
przenieść się lub zostać w danym miejscu. Prawo do przebywania w miejscu własnego wyboru w granicach danego terytorium wyklucza ograniczanie wjazdu lub pobytu osób na
określoną część terytorium23.
Jednak powyższa wykładnia zderza się z sytuacją, w której
prawo przemieszczania jest ograniczone tylko do części terytorium ze względów faktycznych, wyrażających się w tym, że
wszystkie pomniejsze wyspy wyludniają się ze względu na nienadające się do życia warunki środowiskowe, na rzecz głównych
wysp, które borykają się z coraz większym przeludnieniem.
Można uznać, że fakt w postaci niemożności poruszania się po
części wyspy jest konsekwencją zaniedbań państwa, które jest
odpowiedzialne za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, za ochronę środowiska, za działania zmierzające do przezwyciężenia stanów nadzwyczajnych, jakimi z pewnością są regularne podtopienia oraz zatapianie wysp.
Również zauważyć należy, iż mieszkańcy państw wyspiarskich, pomimo silnego pragnienia pozostania na terytorium swojego państwa, w ostateczności będą musieli z niego
uchodzić, która to sytuacja również nie będzie dawać gwarancji, polegającej na tym, iż korzystanie z prawa do swobodnego
poruszania się nie może być uzależnione od szczególnego celu
lub przyczyny. Tutaj już względy zagrożenia życia i zdrowia
prowadzić będą do konieczności opuszczenia swojego miejsca
zamieszkania, wbrew swojej woli. Kwestią do rozważenia jest,
czy państwo, zmuszając obywateli do takiego przemieszczenia
ze względu na istniejące zagrożenia, będzie naruszycielem
przedmiotowej wolności, czy też nie. Wskazywane dopuszczalne ograniczenia traktatowe dotyczą bowiem generalnie
sytuacji, gdy to dana osoba stanowi zagrożenie dla życia innych lub dla społeczeństwa. Jak jednak postrzegać należy sy23

Ibidem, ppkt 5
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tuację, gdy dana osoba znajduje się w stanie zagrożenia ze
strony oddziaływania środowiska, jednakże nie chce opuścić
swojego miejsca zamieszkania? Czy zmuszenie jej do tego w
tych okolicznościach będzie nadużyciem? Na tego rodzaju
pytania nie da się odpowiedzieć jednoznacznie. Wątpliwa jest
również skuteczność takich przymusowych przemieszczeń.
Jedynymi miejscami, w które dana społeczność może być
przesiedlona są przeludnione i borykające się z licznymi problemami społeczno-sanitarnymi stolice, co nie daje gwarancji
zapewnienia tym osobom pozostałych praw socjalnych. Przypuszczalnie można rozważać również sytuację, gdy państwo
naciskać będzie część społeczności znajdującej się na zagrożonych terenach do emigracji do sąsiednich krajów ze względu
na brak możliwości zapewnienia bezpiecznego i stabilnego
miejsca zamieszkania w obrębie państwa. Takie sytuacje są
wysoce prawdopodobne z uwagi na nieunikniony wzrost poziomu morza i w konsekwencji zalanie wysp. Jednocześnie
uznać należy, że będzie to naruszenie prawa tych społeczności
do swobodnego poruszania się i wyboru miejsca swojego zamieszkania. Zwłaszcza, że zgodnie z wytycznymi Komitetu
Praw Człowieka prawo zamieszkania w miejscu wyboru na
danym terytorium obejmuje ochronę przed wszystkimi rodzajami przymusowego wewnętrznego przesiedlenia i wyłącza
zapobieganie wjazdowi i pobytowi osób w określonej części
terytorium24.
Wolność poruszania się często kojarzona jest z wolnością
osobistą, gdyż w tym drugim przypadku także chodzi o wolność w sensie czysto fizycznym25. Wyrazem potrzeby ochrony
tej wolności i bezpieczeństwa osobistego człowieka jest art. 3
PDPCz: „Każda osoba ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa
osobistego” i art. 9 „Nikt nie może podlegać arbitralnemu zatrzyma24
25
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B. Gronowska, Wolność …, op. cit., s. 399-400

niu, aresztowaniu lub wygnaniu”26. Wolność osobista jest jedną z
naczelnych wartości dla człowieka. John Locke twierdził, że
„człowiek rodzi się z prawem do całkowitej wolności i nieograniczonego korzystania z wszystkich uprawnień i przywilejów prawa natury w takim samym stopniu, w jakim są do tego uprawnieni wszyscy
pozostali ludzie na świecie”27.
Wobec tego ochronie podlega przede wszystkim wolność i bezpieczeństwo osobiste człowieka. Jednakże nierozerwalnie łączy się z tymi prawami również wolność przemieszczania się, będąca swoistym wyrazem wolności osobistej.
Istotne jest, co wymaga podkreślenia, że pozbawić wolności
może tylko państwo. W takim przypadku jego działanie może
być zgodne z prawem, lub też z nim sprzeczne. Natomiast
zawsze bezprawnym jest pozbawienie człowieka wolności
przez osoby prywatne, organizacje lub grupy, nawet istniejące
legalnie28.
Prawa te bywały również ze sobą często konfrontowane29. Stwierdzić jednak należy, że istnieje różnica pomiędzy
tymi prawami. Europejski Trybunał Praw Człowieka, w swoim wyroku stwierdził, że różnica pomiędzy pozbawieniem
wolności, a zwykłym jej ograniczeniem jest różnicą stopnia i
intensywności restrykcji, a nie istoty bądź natury30. Zauważyć
także trzeba, że gwarancje zawarte w art. 9 MPPOiP mają zastosowanie do wszystkich form pozbawienia wolności, czyli
również dla celów edukacyjnych czy kontroli imigracyjnej31.

26

B. Gronowska, Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, [w:]
B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski,
op. cit., s. 265
27
A. Łopatka, Jednostka. Jej prawa człowieka, Warszawa 2002, s. 68
28
Ibidem, s. 70
29
B. Gronowska, Wolność …., op. cit., s. 399-400
30
Guzzardi przeciwko Włochom, wyrok z 2.10.1980 r. [za:] B. Gronowska, Prawo do wolności …, op. cit., s. 266
31
A. Łopatka, op. cit., s. 70
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Powyższa zagadnienie aktualne odnieść można do problemu mieszkańców małych państw wyspiarskich. Wyspy
składające się na te państwa są regularnie zalewane, zaś ze
względu na poziom morza, także okrajane z powierzchni.
Prowadzi to do znacznego ograniczenia możliwości przemieszczania się oraz do przeludnienia na największych wyspach. Z samego jednak faktu, iż mieszkańcy tych wysp w
pewien sposób mają ograniczone możliwości poruszania się, a
czasem wręcz odcięci są od wszelkiej infrastruktury, bez perspektyw na efektywną pomoc ze strony państwa, lub też pomoc w postaci przesiedlenia do miejsc o ograniczonych możliwościach mieszkalnych, nie wynika jeszcze, iż poziom tych
ograniczeń urasta do rangi pozbawienia wolności, którą można by przypisać państwu.
Istnieje wiele koncepcji przypisania odpowiedzialności
za ograniczanie wolności osobistej w aspekcie wolności przemieszczania się w sytuacji mieszkańców tych państw wyspiarskich. Można uznać, że odpowiedzialne są za to państwa wyspiarskie, i rozważać, czy można im przypisać działania
sprzeczne z prawem. Można też argumentować, aby tę odpowiedzialność przypisać państwom, które są największymi
emitentami gazów cieplarnianych, z uwagi na to, że są one w
dużej mierze odpowiedzialne za zmiany klimatu i wzrost poziomu mórz. Istnieje wiele rozważań dotyczących możliwości
pociągnięcia do międzynarodowej odpowiedzialności państwemitentów32.
Wolność poruszania się nie jest wolnością absolutną, w
tym sensie, że może podlegać niezbędnym ograniczeniom
szczególnym33. Charakter zakazu absolutnego, a więc nie podlegającego ograniczeniom, posiada natomiast zakaz wydalenia
32

J. Gitzlaff, Getting back to basics: Why nuisance claims are of limited
value in shifting the costs of climate change, Environmental Law Reporter
3-2009, Waszyngton 2009
33
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człowieka – indywidualnie lub zbiorowo – z jego własnego
państwa oraz pozbawienia prawa wstępu na terytorium państwa ojczystego. Żadne względy „bezpieczeństwa narodowego”, „porządku publicznego” itp. nie mogą być pretekstem do
pozbawienia kogoś tego prawa34.
Prawo to ma różne aspekty. Komitet Praw Człowieka w
swoim Komentarzu określa, iż oznacza ono prawo do pozostania
we własnym kraju. Obejmuje ono nie tylko prawo do powrotu
po opuszczeniu własnego kraju; może również uprawniać osobę
do przybycia do kraju po raz pierwszy, jeśli urodziła się ona poza granicami kraju (na przykład, jeśli kraj ten jest państwem jej
narodowości). Prawo do powrotu ma ogromne znaczenie dla
uchodźców szukających dobrowolnej repatriacji. Oznacza to
również zakaz transferów przymusowych lub masowych wypędzeń ludności lub do innych krajów35.
Komitet stwierdza dalej, iż treść artykułu 12, ustęp 4, nie
rozróżnia obywateli i cudzoziemców („nikt”). Tak więc osoby
uprawnione do wykonywania tego prawa można zidentyfikować, tylko interpretując znaczenie wyrażenia „swój kraj”.
Zakres „jego kraju” jest szerszy niż pojęcie „kraju, którego jest
obywatelem”. Nie ogranicza się do narodowości w sensie
formalnym, tj. nabytej poprzez urodzenie lub przyznanie;
obejmuje on, co najmniej, osoby, które z powodu swoich
szczególnych więzi lub powiązań z danym krajem, nie mogą
być uważane zaledwie za obce. Dotyczyłoby to np. obywateli
państwa, którzy zostali pozbawieni obywatelstwa z naruszeniem prawa międzynarodowego, oraz osób, których państwo
zostało włączone lub przyłączone do innego podmiotu, gdzie
odmawia się im uznania ich obywatelstwa. Artykuł ten obej34

R. Wieruszewski, L. Wiśniewski, Komentarz do artykułu 12 MPPOiP. Wolność poruszania się, [w:] red. R. Wieruszewski, Międzynarodowy
Pakt Praw Obywatelskich (osobistych) i Politycznych. Komentarz, Warszawa 2012, s. 268
35
Komentarz Ogólny op. cit., ppkt 19
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muje również prawa bezpaństwowców, arbitralnie pozbawionych prawa do nabycia obywatelstwa kraju takiego miejsca
zamieszkania36.
W żadnym przypadku osoba nie może być arbitralnie
pozbawiona prawa wjazdu do swojego własnego kraju. Komitet uważa, że istnieje niewiele (jeśli w ogóle jakiekolwiek) okoliczności, w których pozbawienie prawa wjazdu do własnego
kraju może być uzasadnione. Państwo-Strona nie może, przez
pozbawienie osoby narodowości lub wydalenie osoby do państwa trzeciego, arbitralnie zapobiec powrotowi tej osoby do
własnego kraju37.
To właśnie w tym kontekście prawa uchodźców środowiskowych najbardziej ucierpią, o ile nie zostaną całkowicie
utracone. Brak będzie możliwości powrotu do własnego państwa, gdyż fizycznie już nie będzie ono istniało. Zdezaktualizuje się również obywatelstwo, gdyż z uwagi na zanik państwa, ustanie ono i nie będzie mogło zostać w jakikolwiek sposób przywrócone. W związku z tym byli obywatele małych
państw wyspiarskich przymusowo i bez jakiegokolwiek
wpływu na to, prawdopodobnie staną się bezpaństwowcami.
Ponadto w państwach, w których obywatelstwo nabywa się
na podstawie zasady krwi, problem ten będzie dotyczył również ich dzieci.
Jak słusznie zauważa V. Chetail, z teoretycznego punktu
widzenia prawo do wyjazdu z kraju przez daną osobę jest
niekompletne, nie zawiera bowiem gwarancji, iż dana osoba
zostanie przyjęta w innym państwie po opuszczeniu własnego
kraju. Skuteczne korzystanie z prawa do wyjazdu jest zatem
bezpośrednio uzależnione od możliwości wjazdu do drugiego

36
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kraju38. Jednakże przyznać należy, że kryterium obywatelstwa
zapewnia jednostce szerszą ochronę (art. 12 MPPOiP)39.
Istotne jest, że w traktatach ochrony praw człowieka reguła równego traktowania dotyczy osób legalnie przebywających na terytorium danego państwa. Równocześnie prawo do
swobodnego poruszana się nie obejmuje prawa cudzoziemców do nieograniczonego dostępu do takiego terytorium,
gdyż państwa zachowują swobodę decyzji odnośnie uznania,
kto może zostać legalnie wpuszczony na ich terytorium państwowe. Wobec tego przyjęcie cudzoziemca na terytorium
danego państwa może być uzależnione od spełnienia dodatkowych kryteriów, np. wyboru miejsca zamieszkania czy też
zatrudnienia40.
Filozoficzną argumentację takiego stanu rzeczy przedstawił M. Risse, stwierdzając, że w przeszłości prawo do migracji międzynarodowej zostało w dużej mierze określone jako
prawo do opuszczenia własnego kraju. Zgodnie z artykułem
13 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka każdy ma prawo
do opuszczenia i powrotu do swojego kraju oraz prawo do
przemieszczania się w obrębie tego kraju, ale nie ma ustalonego prawa na osiedlenie się poza swoim krajem. Jako takie,
Risse wskazał, prawo do przemieszczania się w dzisiejszym
kształcie jest bardziej podobne do innych praw wolnościowych, takich jak prawo do małżeństwa, niż do roszczenia,
takiego jak prawo do nagłej opieki medycznej. Tak, jak ludzie
mają prawo do zawarcia małżeństwa, ale nie mają prawa żądać, aby dana osoba ich poślubiła, tak obecnie powszechnie
uznaje się, że dane osoby mają prawo do opuszczenia własne38

V. Chetail, Freedom of Movement and Transnational Migrations: A
Human Rights Perspective, [w:] red. A. Aleinikoff , V. Chetail, Migration
And International Legal Norms, pp.47-60, T.M.C. Asser Press, 2003; K.
Beiter, op. cit., s. 254
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go kraju, ale nie mają prawa domagać się wpuszczenia ich do
innego kraju. Muszą najpierw znaleźć partnera gotowego zadośćuczynić ich roszczeniu41.
W tych okolicznościach uchodźcy środowiskowi, zmuszeni do emigracji, w istocie staną przed koniecznością poddania się licznym ograniczeniom ich wolności, w tym wolności przemieszczania się w innym państwie.
Jak wskazuje J. Wieruszewski, również liczne gwarancje
paszportowe mają istotne znaczenie dla obywateli, gdyż
„paszport dla osoby jest dowodem tożsamości i potwierdzeniem obywatelstwa, a dla państwa dowodem jego prawa do
sprawowania opieki dyplomatyczno-konsularnej nad swoim
obywatelem. Dla państwa pobytu jest natomiast gwarancją
możliwości powrotu cudzoziemca do swojego kraju wówczas,
gdy skończy się okres jego legalnego pobytu”42.
Taka sytuacja nie nastąpi w przypadku uchodźców środowiskowych. Po dostaniu się do innego państwa nie będą oni
już mieli możliwości powrotu do swojego własnego państwa.
Sytuacja taka rodzić będzie już teraz również ryzyko rygorystycznego limitowania wjazdu obywateli państw zagrożonych
zalaniem do innych krajów, a to z uwagi na zagrożenie koniecznością pozostania ich w tym państwie, jako że nie będzie
możliwości powrotu.
Dla państw wyspiarskich, które w całości zagrożone są zatopieniem, sytuacja staje się skrajnie poważna. W przeciwieństwie do państw kontynentalnych, których mieszkańcy zagrożonych terenów wybrzeżnych mogą przemieścić się w głąb kraju
lub na tereny nie dotknięte katastrofami, ludność małych państw
wyspiarskich pozbawiona jest takich możliwości.
41

J. Farrer, D.T. Stewart, Defining a Right to Move? Reflections on
"Ethics of Migration" Conference, 6 stycznia 2010,
https://www.carnegiecouncil.org/en_US/publications/ethics_online/0041/_v
iew/lang=en_US
42
R. Wieruszewski, L. Wiśniewski, op. cit.; L. Wiśniewski, op. cit., s. 264

390

Uznać należy wobec tego, iż wolność przemieszczania się
obywateli tych krajów jest znacznie ograniczana. O ile jednak
można kwestionować istnienie ograniczeń w swobodnym przemieszczaniu się po wyspach – brak jest bowiem jakichkolwiek w
tej mierze przeszkód, poza faktycznymi, a więc skrajnie małą
ilością lądu; o tyle niezaprzeczalnie – w sytuacji całkowitego zatopienia wysp – prawo do powrotu do własnego kraju zostanie
całkowicie i nieodwracalnie przekreślone. Brak jest również
obecnie jakichkolwiek instrumentów zabezpieczających te prawa. Jedynym rozwiązaniem wydaje się być więc przesiedlenie
do innych krajów. W przypadku braku formalnie scedowanego
na te państwa terytorium, priorytetową kwestią stanie się zabezpieczenie tytułu prawnego oraz praw dotyczących imigracji oraz
obywatelstwa przesiedlanych osób.
Postulaty filozoficzne
Już dziś filozofowie prawa, dostrzegając ten problem,
postulują zmianę perspektywy w odniesieniu do postrzegania problemu międzynarodowych migracji. Wskazują oni, iż
dotychczas społeczność międzynarodowa często ustanawiała
traktaty dotyczące ochrony praw człowieka w sposób, który
uwzględniał (i ewentualnie też chronił) partykularne interesy
układających się stron, w szczególności tych, które posiadały
silną pozycję międzynarodową43. Wobec tego, zdaniem M.
Okabe, legitymizacja międzynarodowego „prawa do przemieszczania się” będzie o wiele bardziej trudna do ustalenia,
ponieważ rezultaty takiego systemu prawa nie zawsze mogą
być postrzegane jako korzystne dla wszystkich zainteresowanych44.
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M. Risse postuluje postrzeganie zjawiska migracji jako
roszczenia polegającego na uznaniu ogólnych praw ludzkości
do całej powierzchni Ziemi45. J. Farrer wskazuje, iż jeśli przyjąć
taki uniwersalistyczny kantowski argument, to ludzie powinni
mieć prawo do przemieszczania się do miejsc, które są słabo
zaludnione lub w inny sposób nie w pełni wykorzystane w
odniesieniu do dostępnych zasobów46.
M. Raper natomiast odwołuje się do moralnych podstaw
państwa narodowego. Podstaw tych doszukuje się w zdolności państwa do zapewnienia godności i wolności swoim obywatelom oraz praw człowieka wszystkim na jego terytorium.
Odpowiedzialność za zapewnienie ochrony uchodźcom, a
także wszystkim osom, które pozbawione są ochrony jakiegokolwiek państwa, jest wspólna dla wszystkich suwerennych
państw. M. Raper uważa, że gdy utrzymanie suwerenności
państwowej cenione jest ponad ochronę praw człowieka, moralny fundament suwerenności państwa powinien zostać
poddany w wątpliwość. Zdaniem tego autora ochrona obywateli i mieszkańców jest szerszym obowiązkiem państwa, niż
tylko ochrona jego terytorium. Bezpieczeństwo ludzi, to znaczy, bezpieczeństwo oparte na godności człowieka, jest wyższą wartością niż bezpieczeństwo państwa. Stosunki międzynarodowe mogą być oceniane w świetle bezpieczeństwa ludzi,
które zapewniają tym osobom, które nie posiadają ochrony
państwa47. J. Farrer wskazuje ponadto także inne filozoficzne
podstawy dla prawa do przemieszczania się, a mianowicie
ideę kosmopolityzmu, utylitarystyczne znaczenie korzyści,
jakie imigracja przynosi obu stronom (państwu przyjmującemu oraz imigrantom), a także, iż prawo do poruszania się jest
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prawem naturalnym i istniało już zanim pojawiły się państwa
narodowe48.
Migracja jako dobro publiczne
Wobec tego M. Okabe postuluje, aby międzynarodowa
migracja zaczęła być obecnie postrzegana jako międzynarodowe dobro publiczne. Stwierdza ona jednak, iż współczesne
tendencje są bardzo zróżnicowane pomiędzy twórcami
(uczestnikami) oraz odbiorcami reżimu międzynarodowego.
Idea „kontrolowania” międzynarodowego przepływu ludzi
często stoi w sprzeczności z wieloma aspektami indywidualnego prawa do przemieszczania się. Niektórzy uważają, że
prawo do swobodnego poruszania się powinno być globalnie
akceptowane, inni wspierają prawo do „nie przemieszczania
się” (lub inaczej „prawo do osiedlenia się”), często nawet poza
granicami państwa swojej narodowości49.
Powyższe postulaty pozostają jednak obecnie jedynie
sferą idei, zaś rzeczywistość pokazuje, iż w obecnym porządku prawnym niewiele da się zrobić, by zagwarantować mieszkańcom małych państw wyspiarskich pełnię praw, a w szczególności pełne prawo do poruszania się.
Streszczenie:
Aspekt wolności, który dotyczy przemieszczania się, jest
prawem zupełnie naturalnym. Ludzie migrowali od zawsze.
Jest to naturalny proces adaptacyjny człowieka do zmieniających się warunków. Problem pojawia się w sytuacji, gdy możliwości przemieszczania się są ograniczone ze względu na
granice państwowe, które tworzy otaczająca woda. Sytuacja
taka dotyka małe państwa wyspiarskie, które w całości zagrożone są zatopieniem. Wolność poruszania się często kojarzona
jest z wolnością osobistą, gdyż w tym drugim przypadku tak48
49
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że chodzi o wolność w sensie czysto fizycznym. Rozróżnić
należy także dwa aspekty tej wolności. Przemieszczanie się w
granicach państwa oraz przemieszczanie się międzypaństwowe. W szczególności ten pierwszy wymiar jest codziennym
prawem, prawem od którego zależy realizacja naszych codziennych czynności życiowych.
Słowa kluczowe: wolność przemieszczania się, uchodźcy
środowiskowi, prawa człowieka
Summary:
The aspect of freedom that deals with movement is a
completely natural law. People have always migrated. This is
a natural process of adaptation to changing conditions. The
problem arises when mobility opportunities are limited by the
state boundaries that are created by the surrounding water.
This situation affects small island states, which are all at risk of
being sunk. Freedom of movement is often associated with
personal freedom, because in the latter case it is also about
freedom in a purely physical sense. There are two aspects of
this freedom. Moving within state borders and interstate
travel. In particular, this first dimension is the everyday law,
the law that depends on the realization of our daily activities.
Key words: freedom of movement, environmental refugees,
human rights
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Marlena Zadorożna

Prześladowanie chrześcijan na Bliskim Wschodzie.
Namysł nad zagrożeniami wolności religijnej
Spośród wszystkich wspólnot religijnych najbardziej
prześladowani są obecnie wyznawcy Chrystusa. Najczęściej
stają się oni ofiarami muzułmańskich fanatyków, coraz intensywniej zaznaczających swoją obecność zwłaszcza w niestabilnych krajach Bliskiego Wschodu. Tymczasem ograniczanie
wolności religijnej stanowi nie tylko naruszenie podstawowych praw człowieka, ale zagraża także bezpieczeństwu i
życiu prześladowanych jednostek. W oparciu o refleksję nad
przejawami wrogości wobec chrześcijan zrealizowany zostanie cel niniejszego opracowania, jakim jest wskazanie głównych sił napędowych owych prześladowań w krajach Bliskiego Wschodu. Tło analiz zawężone zostanie bowiem do restrykcji zachodzących w tym regionie. Rozważania prowadzone będą na gruncie nauk o bezpieczeństwie, a realizacji
celu badawczego posłuży metoda analizy teoretycznej, która
obejmie wnioski z prac badawczych, monografii i raportów
dokumentujących sytuację chrześcijan zamieszkujących kraje
Bliskiego Wschodu. Szczególnie inspirujących materiałów
źródłowych dostarczają międzynarodowe organizacje pozarządowe cyklicznie publikujące sprawozdania z zakresu zagrożeń wolności religijnej. Prezentowane przez nie analizy
tworzą podstawy już dla pierwszego fragmentu niniejszych
dociekań wprowadzającego do namysłu nad prześladowaniem chrześcijan.
Przedmiotem kolejnej części będzie wrogość przejawiana wobec wyznawców Chrystusa w Syrii i Iraku – państwach,
którym międzynarodowa organizacja Open Doors przypisuje
najwyższy wskaźnik zagrożenia wolności religijnej chrześcijan
spośród krajów Bliskiego Wschodu. W następnym fragmencie
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nakreślony zostanie rozmiar prześladowań w innych państwach regionu. Niniejsza refleksja dowiedzie zasadności namysłu nad znaczeniem wolności religijnej w kontekście nauk o
bezpieczeństwie i pozwoli poddać tę relację pod dalsze rozważania.
Stan wyjściowy dla badań
Związane z Kościołem katolickim międzynarodowe Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie
(PKWP) cyklicznie publikuje raporty dokumentujące prześladowania chrześcijan w wielu regionach świata. Podstawę jego
analiz stanowi definicja ze Słownika Oksfordzkiego, zgodnie z
którą prześladowaniem religijnym jest działanie w złej intencji, motywowane wrogością na tle religijnym1. Takie ujęcie
trafnie wpisuje się także w założenia niniejszego studium.
Podobnie kwestię tę rozpatrują zresztą członkowie Open Doors, według których: „O prześladowaniu nie mówimy tylko
wtedy, gdy chrześcijanie są ranieni, torturowani czy zabijani z
powodu swojej wiary (…). Prześladowanie ma miejsce także
wtedy, gdy chrześcijanie z powodu swojej wiary tracą miejsca
pracy lub środki na utrzymanie; (…) mają ograniczone szanse
zdobycia wykształcenia; (…) w obawie o swoje życie muszą
opuścić swoje rodzinne strony”2. Powyższe przykłady
uwzględnia także prawo międzynarodowe. Zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka każdej osobie przysługuje prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania, obejmuPor. b.a., Prześladowani i zapomniani. Raport o prześladowaniach
chrześcijan w latach 2005-2006, red. W. Cisło, tłum. A.M. Bereda, Pomoc Kościołowi w Potrzebie-Drukarnia Archidiecezjalna, Warszawa-Katowice 2007, s. 6.
2 Open Doors. W służbie prześladowanym chrześcijanom, Kiedy
mówimy o prześladowaniu chrześcijan?, URL:
https://www.opendoors.pl/przesladowania/10_definicja_przeslad
owan/ (dostęp: 16.05.2017).
1
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jące swobodę zmiany wyznania bądź przekonań, jak również
swobodę manifestowania swej wiary poprzez nauczanie,
praktykowanie, uprawianie kultu czy przestrzeganie obyczajów. Deklarację uzupełnia Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, w którym zapisano, że nikt nie będzie podlegał przymusowi stanowiącemu zamach na jego
wolność posiadania czy przyjmowania wyznania bądź przekonań wedle własnego wyboru3. Dyskryminacja i przemoc,
jakiej doświadczają wyznawcy, narusza zatem godność osoby,
stanowiąc zagrożenie dla podstawowych praw człowieka.
Problematyce wolności religijnej poświęca się jednak niewiele uwagi. W kręgu cywilizacji zachodniej istnieje przekonanie, że kwestia prześladowań nie harmonizuje z nowoczesnością
– w środowisku świeckim częściej przywodzi ona na myśl średniowieczne krucjaty i inkwizycję. Ową ignorancję wzmaga wybiórczość sensacyjnie ukierunkowanych mediów i elit politycznych, skupiających uwagę przede wszystkim na działaniach muzułmańskich fundamentalistów. Choć pogarda wobec wolności
religijnej chrześcijan znajduje się na marginesie dyskursu publicznego, wyznawcy Chrystusa stanowią obecnie najbardziej
prześladowaną wspólnotę religijną. Zespół świeckich analityków
z Instytutu PewResearch Center z siedzibą w Waszyngtonie podaje, że w 2010 roku żyło na świecie 2,17 miliarda chrześcijan4.
Zgodnie z szacunkami Open Doors prawo do uzewnętrzniania
wiary łamane jest aktualnie w przypadku stu milionów z nich5.
Por. D. Ostrowska, Prawo do wolności sumienia i wyznania, w: Prawa
człowieka. Zarys wykładu, red. J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J. A.
Rybczyńska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, s. 128.
4 Por. PewResearch Center, The Future of World Religions: PopulationGrowthProjections, 2010-2050, b.m., 2015, s. 6.
5 Por. Open Doors. W służbie prześladowanym chrześcijanom,
Kiedy
mówimy
o
prześladowaniu
chrześcijan?,
URL:
https://www.opendoors.pl/przesladowania/10_definicja_przeslad
owan/ (dostęp: 16.05.2017).
3
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Wyłącznie w XX wieku – często wskutek ekspansji komunizmu
czy narodowego socjalizmu – zginęło co najmniej 45 milionów
chrześcijan6. Dyktatorskie reżimy oraz ateistyczne bądź neopogańskie ideologie sprzyjały wrogości, która z czasem przybierała
wszechogarniający i zorganizowany wymiar7. Do represji systematycznie dochodziło w państwach policyjnych, gdzie wiarę
chrześcijańską próbowano wykorzenić choćby poprzez rejestrację, nadzór czy fizyczną eksterminację wyznawców. Także obecnie żądza totalnej kontroli politycznej stanowi jedno z głównych
źródeł restrykcji. Z raportów Open Doors wynika, że co najmniej
od czternastu lat najbardziej niebezpiecznym dla chrześcijan krajem jest właśnie Korea Północna z jej państwową ideologią samowystarczalności stanowiącą jednocześnie podstawę kultu
przywódcy państwa8. Sił napędowych przemocy wobec tamtejszej mniejszości chrześcijańskiej należy dopatrywać się wszakże
w połączeniu reżimu komunistycznego i postkomunistycznego z
dyktatorską paranoją. W Korei Północnej chrześcijaństwo postrzegane jest bowiem jako kult stojący w bezpośredniej opozycji
wobec przywódców. Presja wywierana na wyznawców Chrystusa w obszarze życia prywatnego przybiera niebotyczne rozmiary
– samo posiadanie Biblii jest wysoce ryzykowne i może być karane obozem pracy, a nawet egzekucją9.

Por. D.B. Barrett, T.M. Johnson, World Christian Trends AD 30AD 2200. Interpreting the annual Christian megacensus, William Carey
Library, Pasadena, California 2001, s. 228-229.
7 Zob. A. Solak, Męczennicy katolicy ostatniego stulecia, eSPe, Kraków 2012.
8 Por. Open Doors. W służbie prześladowanym chrześcijanom, Światowy Indeks Prześladowań 2016, b.m., 2016, s. 17; J.L. Allen Jr., Globalna
wojna z chrześcijanami. Wstrząsający obraz współczesnych prześladowań,
przeł. T. Mucha, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, s. 238.
9 Zob. Open Doors. W służbie prześladowanym chrześcijanom,
Światowy Indeks Prześladowań 2016, wyd. cyt., s. 17-22; P. Marshall, L.
Gilbert, N. Shea, Prześladowani. Przemoc wobec chrześcijan, przeł. R.
6
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U podłoża prześladowań tkwią także inne przesłanki,
jak choćby dążenie do religijnej dominacji ze strony muzułmańskich fanatyków w Egipcie czy tendencje nacjonalistyczne
w połączeniu z radykalnym hinduizmem i buddyzmem w
Indiach bądź na Sri Lance. Do prześladowań chrześcijan dochodzi bowiem w różnych regionach świata. Analitycy ze
wspomnianego PewResearch Center dowodzą, że wyznawcy
Chrystusa doświadczają prześladowań w większej liczbie
państw niż wyznawcy pozostałych religii. Pomiędzy rokiem
2006 a 2010 ich prawo do uzewnętrzniania wiary łamano w
139 krajach stanowiących niemalże trzy czwarte wszystkich
państw świata. W tym okresie w 121 krajach prześladowań
doświadczyli muzułmanie, w 85 żydzi, w 43 wyznawcy religii
naturalnych, w 30 hinduiści, zaś w 21 buddyści10. O „globalnej
wojnie z chrześcijanami” pisał już w 2013 roku korespondent
mediów watykańskich – John L. Allen Jr11. Posługując się retoryką wojenną, starał się on podkreślić ogromną skalę prześladowań, będących często elementem szerszego konfliktu kulturowego. Allen uznawał owe zagrożenie za naglące i krytyczne,
a jego analizy dowiodły, że rekonesans źródeł restrykcji stał
Zajączkowski, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2014, s. 7780; B. Rogers, Wielka maskarada władzy, w: Czarna księga prześladowań
chrześcijan w świecie: dzieło 70 specjalistów z wielu dziedzin, świadków i
ludzi bezpośrednio dotkniętych cierpieniem z powodu wyznawanej wiary:
zbiór świadectw, reportaży i analiz ekspertów: chrześcijan różnych wyznań,
ateistów, muzułmanów i żydów, red. J.-M. di Falco, T. Radcliffe, A. Riccardi, zebr. S. Lieven, przeł. B. Baran, J. Gorecka-Kalita, M. SzewcOsiecka, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2015, s. 592; M. Mauro, V.
Venezia, M. Forte, Wojna z chrześcijaństwem. Dyskryminacja i prześladowania chrześcijan na świecie, przeł. P. Borkowski, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2013, s. 67-68; J. L. Allen Jr., Globalna wojna…,
wyd. cyt., s. 104.
10 Por. Pew Research Center’s Forum on Religion& Public Life,
Rising Tide of Restrictions on Religion, b.m., 2012, s. 23.
11 Zob. J.L. Allen Jr., Globalna wojna…, wyd. cyt., s. 22-23.
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się nieodzowny w procesie tworzenia szeroko pojętego bezpieczeństwa.
Bliski Wschód. Kraje z najwyższym wskaźnikiem
prześladowań
Wiele uwagi w swoich rozważaniach Allen poświęca
krajom Bliskiego Wschodu, jednego z najbardziej niestabilnych regionów współczesnego świata. Jednocześnie pod pojęciem „Bliskiego Wschodu” rozumie on „określenie zakątka
ziemi, gdzie dominującą siłą jest islam, a który rozciąga się od
północy Afryki poprzez Żyzny Półksiężyc aż po niektóre zakątki Azji Środkowej”12. Ową interpretację przyjęto także w
niniejszym opracowaniu, wykluczając państwa uznawane w
tym zakresie za szczególnie dyskusyjne, jak choćby Afganistan
czy Pakistan13. Przedmiotem tej części studium jest wrogość
przejawiana wobec naśladowców Chrystusa w Syrii i Iraku –
państwach, którym Open Doors przypisuje najwyższy wskaźnik zagrożenia wolności religijnej chrześcijan spośród krajów
Bliskiego Wschodu. Organizacja corocznie publikuje „Światowy Indeks Prześladowań” dotyczący sytuacji wyznawców
Chrystusa zamieszkujących różne części świata. Sporządzając
sprawozdanie, analitycy Open Doors zbierają dane odnoszące
się do stopnia wolności przypadającej chrześcijanom w obrębie poszczególnych obszarów życia – w sferze osobistej, rodzinnej, społecznej, obywatelskiej i we wspólnocie Kościoła.
Jednocześnie członkowie organizacji uwzględniają natężenie
przemocy wymierzonej w wyznawców Chrystusa. Każdego
roku prezentują tym samym listę pięćdziesięciu krajów, w
których chrześcijanie doświadczają największych prześlado-

Tamże, s. 138.
Por. R. Ożarowski, Bliski Wschód w rozważaniach pojęciowych i
geograficznych, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, vol. 7, nr 1-2
(2009), s. 115-123.
12
13
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wań. Od lat w pierwszej dziesiątce owych państw plasuje się
Syria i Irak14.
Zgodnie z raportem PKWP w ostatnich trzech dekadach
Bliski Wschód definitywnie opuściło co najmniej 50% chrześcijan15. W ich przypadku rzeczywistość bliskowschodnia nader
często naznaczona była przymusem i przemocą. Jak pisał Benedykt XVI: „(…) wielu chrześcijan wybiera bardziej sprzyjające warunki, miejsca pokoju, gdzie oni i ich rodziny mogą żyć
godnie i bezpiecznie, oraz przestrzenie wolności, gdzie ich
wiara może się wyrażać, nie będąc poddana różnym ograniczeniom. Jest to wybór bolesny. (…) Bliski Wschód bez chrześcijan lub z nielicznymi chrześcijanami nie jest już Bliskim
Wschodem, ponieważ wraz z innymi ludźmi wierzącymi tworzą oni tak szczególną tożsamość regionu”16. W Syrii bezbronność naśladowców Chrystusa wzmaga ich geograficzna koncentracja w strategicznych regionach kraju, takich jak Aleppo
czy Damaszek, a także południowe tereny miejscowości Hims.
W tych rejonach główną siłę napędową wrogości wobec chrześcijan stanowi muzułmański ekstremizm. Jak dotąd najokrutniejsze restrykcje generowali bojownicy tzw. Państwa Islamskiego (ISIS) oraz innych grup terrorystycznych, jak choćby
Dżabhatan-Nusra. W lutym 2014 roku w syryjskim mieście
Ar-Rakka członkowie ISIS zmuszali wyznawców Chrystusa
Zob. m. in.: Open Doors. W służbie prześladowanym chrześcijanom, Światowy Indeks Prześladowań 2016, wyd. cyt., s. 10; tychże,
Światowy Indeks Prześladowań. Obraz prześladowań chrześcijan na świecie. 2015, b. m., 2015, s. 3; tychże, Światowy Indeks Prześladowań 2014,
b.m., 2014, s. 7.
15 Zob. b.a., Prześladowani i zapomniani. Raport o prześladowaniach
chrześcijan w latach 2013-2015, red. W. Cisło, M. Dąbrowski, tłum. E.
Koprowska, Pomoc Kościołowi w Potrzebie-Wydawnictwo „Bernardinum”, Warszawa-Pelplin 2015, s. 4.
16 Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska „Ecclesia in MedioOriente”, p. 31, LibreriaEditriceVaticana, Watykan 2012, s. 30-31.
14
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do podpisania tzw. kontraktu „chronionych” (zimmi)17, w rzeczywistości pogwałcającego ich wolność religijną. W znacznej
części Syrii i Iraku ISIS wdrażało wówczas surowe dla chrześcijan prawo szariatu. Na terenach kontrolowanych przez fanatyczne ugrupowania społeczeństwo sukcesywnie ulegało
radykalizacji, co sprzyjało nie tylko rozszerzaniu się wpływów
terrorystów, ale także zmuszało chrześcijan do ucieczki18.
Zajmujący się historią chrześcijan Orientu arabista, Bernard
Heyberger, w 2014 roku zwracał uwagę na zmniejszającą się
liczbę wyznawców Chrystusa w obu państwach. Jak pisał: „W
Iraku bojkot Saddama Husajna po pierwszej wojnie w Zatoce
(1991), amerykańska inwazja (2003) i późniejsza anarchia
spowodowały spadek liczby chrześcijan z około 600 000 do
150 000 (0,5% populacji)”19. W opublikowanym rok później
raporcie PKWP podano natomiast, że w 2003 roku państwo
irackie zamieszkiwało ok. 1,5 miliona chrześcijan, zaś w 2015
roku liczba ta spadła do ok. 200 tysięcy20. Choć ujęcia szacunkowe nie są jednakowe, wyraźna tendencja spadkowa chrześcijańskiej społeczności w Iraku stale się utrzymuje. Podobnie
kształtuje się sytuacja w Syrii, gdzie liczbę chrześcijan przed
rozpoczętą w 2011 roku wojną domową szacowano na 850
tysięcy, tj. 4% tamtejszej populacji21. Choć wciąż trudno okre-

Podpisanie kontraktu zimmi zobowiązuje niemuzułmanów żyjących w regionie objętym prawem szariatu do stosowania się do konkretnych reguł obejmujących m.in. zakaz publicznego przeprowadzania
rytuałów religijnych czy publicznego demonstrowania wiary. Zob.B.
Heyberger, Wstęp, [w:] Czarna księga…, wyd. cyt., s. 183.
18 Por. Open Doors. W służbie prześladowanym chrześcijanom,
Światowy Indeks Prześladowań 2016, wyd. cyt., s. 39.
19 B. Heyberger, Wstęp, [w:] Czarna księga…, wyd. cyt., s. 173.
20 Por. b.a., Prześladowani i zapomniani. Raport o prześladowaniach
chrześcijan w latach 2013-2015, wyd. cyt., s. 5-6.
21 Por. B. Heyberger, Wstęp, [w:] Czarna księga…, wyd. cyt., s. 173
17

404

ślić skutki trwającego konfliktu, spadek liczby syryjskich
chrześcijan jest niezaprzeczalny.
W obu zdominowanych przez islam krajach prześladowaniom sprzyja także ustrój plemienny, wzmagający lojalność
wobec własnego plemienia lub rodziny. Analitycy z Open Doors wskazują, że zarówno w Syrii, jak i w Iraku restrykcjami
objęte są nie tylko tradycyjne społeczności chrześcijańskie, ale
również ci, którzy będąc niegdyś muzułmanami, przyjęli religię chrześcijańską (ang. Muslim Background Believers – MBB).
Obcując z muzułmańską większością, odczuwają oni presję ze
strony rodziny, dla której odrzucenie islamu stanowi hańbę
wywołującą generalne potępienie i pogardę. Jak podano w
opublikowanym w 2016 roku „Światowym Indeksie Prześladowań”: „Jest to szczególnie namacalne w rejonach z sunnicką
większością, gdzie najsłabszą formą represji wobec MBB jest
bycie przeklętym przez rodzinę. W reakcji na zwiększoną radykalizację islamu, sprzeciw (…) w stosunku do MBB bardzo
wzrósł, zwłaszcza na terenach kontrolowanych przez rebeliantów”22. Odwrócenie się od islamu, wiążące się choćby z wykluczeniem, ryzykiem utraty prawa do dziedziczenia czy zawarcia związku małżeńskiego, trzymane jest często w tajemnicy przed członkami rodziny i lokalną społecznością. Chrześcijanie doznają dyskryminacji ze strony władz i są celem regularnych ataków choćby ze strony członków fanatycznych ruchów muzułmańskich, których zamiarem jest „religijne
oczyszczenie kraju i uczynienie go całkowicie poddanym islamowi”23. Pisząc o irackiej rzeczywistości, MarcFromager,
dyrektor PKWP we Francji, podkreśla, że naśladowcy Chrystusa nie są oczywiście dominującymi ofiarami bliskowschodnich sporów. „W kraju głównie muzułmańskim większość

Open Doors. W służbie prześladowanym chrześcijanom, Światowy Indeks Prześladowań 2016, wyd. cyt., s. 41.
23 Tamże, s. 23.
22
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ofiar była i nadal jest muzułmanami”24 – pisze Fromager, tłumacząc to trwającym między sunnitami a szyitami konfliktem.
W krajach Bliskiego Wschodu szczególnie wyniszczające okazują się bowiem spory między muzułmańskimi stronnictwami. Wydaje się, że źródłem konfliktów rozdzierających Irak
bądź Syrię jest wrogość towarzysząca współistnieniu sunnitów i szyitów. Podejmowane przez nich działania nierzadko
generują chaos czy anarchię, przez co wyznawcy Chrystusa
zmuszeni są opowiadać się za jedną ze stron. Konfrontacja
zbrojnych ugrupowań – tworzonych choćby na podłożu religijnym, etnicznym lub plemiennym – naraża na przemoc nieuzbrojone i niepowiązane z lokalnymi dowódcami mniejszości. Konflikty w obrębie islamu sprowadzają się często do rywalizacji o religijną prawomocność, a ich konsekwencją bywa
radykalizacja postaw, której przejawem jest ksenofobia i antychrześcijański fanatyzm25. Choć w przypadku opisywanego
przez Fromagera konfliktu żadnej irackiej wspólnocie religijnej
nie udało się uniknąć motywowanej religijnie wrogości, wydaje się, że tamtejsi chrześcijanie znaleźli się w centrum walki o
panowanie poszczególnych nurtów współczesnego islamu.
Przemoc przejawiana wobec wyznawców Chrystusa przez
sunnickich i szyickich ekstremistów, w połączeniu z obojętnością, a nawet nieskrępowaną dyskryminacją ze strony rządu,
wciąż stanowi zagrożenie dla istnienia irackiego Kościoła
chrześcijańskiego26.

M. Fromager, Chrześcijanie w niebezpieczeństwie. Dwadzieścia powodów, aby mieć nadzieję, przeł. P. Sykut, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2016, s. 39.
25 Por. B. Heyberger, Wstęp, w: Czarna księga…, wyd. cyt., s. 179-180;
b.a., Iraq, [w:] ViolenceagainstChristians in the year 2004, red. J.G. Orbán de
Lengyelfalva, Aid to the Church in Need,b.m., 2005, s. 70-78.
26 Por. P. Marshall, L. Gilbert, N. Shea, Prześladowani…, wyd. cyt.,
s. 266.
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Bliski Wschód. Horyzont zagrożeń
Allen zwraca także uwagę na znaczenie bliskowschodnich chrześcijan u progu XX wieku. Jak pisze: „(…) arabscy
chrześcijanie stanowili [wówczas – przy. red.] 20 procent tamtejszej populacji. Mieli duży wpływ na społeczeństwo, prowadzili lwią część szkół, szpitali i domów pomocy społecznej na
Bliskim Wschodzie”27. Przypominając rolę chrześcijan w arabskim odrodzeniu i panarabskim ruchu nacjonalistycznym,
korespondent przywołuje nazwiska prawosławnych aktywistów – Georgesa Habasza, twórcy Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny, a także Constantina Zureiqa, intelektualisty i
popularyzatora arabskiego nacjonalizmu. Wraz z początkiem
XX wieku liczebność bliskowschodnich chrześcijan zaczęła
jednak spadać. Sukcesywnie zmniejszający się przyrost naturalny, emigracja, a ostatecznie zbrojne starcia w połączeniu z
polityczną i ekonomiczną stagnacją stały się przyczynkami
stopniowego zaniku chrześcijańskiej społeczności. Narastająca
fala prześladowań religijnych podtrzymywała tę tendencję.
Według Allena w 2013 roku chrześcijanie stanowili już 5 procent populacji, czyli nie więcej niż 20 milionów osób28.
W tych krajach Bliskiego Wschodu, w których liczba naśladowców Chrystusa paradoksalnie wzrasta, nasila się z kolei
wywierana na nich presja. Choćby w Iranie poszczególne
wspólnoty chrześcijańskie rozwijają się, jednak perspektywy
dla ich wolności religijnej wydają się nikłe. Irańscy chrześcijanie – a także tamtejsi żydzi, wyznawcy bahaizmu czy zoroastrianie – nieustannie poddawani są bezwzględnym naciskom państwowym. Oficjalną religię państwową w Iranie stanowi bowiem islam szyicki, wskutek czego obowiązujące w
państwie prawo zgodne jest z prawem szariatu29. Irański naJ. L. Allen Jr., Globalna wojna…, wyd. cyt., s. 139.
Por. tamże.
29 Por. P. Marshall, L. Gilbert, N. Shea, Prześladowani…, wyd. cyt.,
s. 203-204.
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cjonalizm wielokrotnie zagrażał także pozycji zagranicznych
misjonarzy, a obojętność władz konsekwentnie skłaniała najmłodszych i najlepiej wykształconych wyznawców Chrystusa
do ucieczki. Jak pisze Heyberger: „Chrześcijanie bardziej niż
muzułmanie szukają w emigracji sposobu na trudności i niepewność życia codziennego, ponieważ są głębiej zanurzeni w
światowych sieciach rodzinnych i wspólnotowych, a także
silniej odczuwają regres społeczny i brak perspektyw”30. Tymczasem wspólnota chrześcijańska, aby przetrwać dłuższy
okres, powinna dysponować duchowieństwem, które zapewni
choćby ciągłość kultu. W Iranie chrześcijaństwo jest jednak
traktowane jako „zasługujący na potępienie wpływ Zachodu i
bezpośrednie zagrożenie dla islamskiej tożsamości Republiki”31. W kategoriach zachodniej aberracji postrzega się tam
także Konwencję Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, której Iran był notabene sygnatariuszem. Ignorancja
wobec praw człowieka wzmaga restrykcje. Stale wzrasta
choćby liczba Irańczyków, którzy po przyjęciu religii chrześcijańskiej stają w obliczu groźby egzekucji32.
Wspomnianym żydom, zoroastrianom i prawosławnym
chrześcijanom przysługuje nominalna wolność w praktykowaniu obrządków oraz wychowywaniu dzieci, jednak odmawia się im prawa do zajmowania stanowisk w administracji
państwowej bądź pełnienia funkcji w armii. Kandydaci na
wyższe uczelnie sprawdzani są natomiast pod kątem muzułmańskiej prawowierności. W ostatnich latach władze coraz
częściej demonizują chrześcijan, przypisując im rolę konspira-

B. Heyberger, Wstęp, w: Czarna księga…, wyd. cyt., s. 181.
Open Doors. W służbie prześladowanym chrześcijanom, Światowy Indeks Prześladowań 2016, wyd. cyt., s. 61.
32 Por. P. Marshall, L. Gilbert, N. Shea, Prześladowani…, wyd. cyt.,
s. 186-187; J. L. Allen Jr., Globalna wojna…, wyd. cyt., s. 155.
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torów33. Podobnie kształtuje się sytuacja na terytorium palestyńskim, gdzie do powszechnych zagrożeń wolności religijnej
należy działalność władz politycznych oraz przemoc prowokowana przez grupy, wobec których palestyńska policja jest
obojętna. Do połowy XX wieku chrześcijanie byli nie tylko
szykanowani, ale także narażeni na tortury i więzienie. Choć
wrogość wobec chrześcijan nie jest już tak powszechna, brutalne ataki wciąż się zdarzają34.
Nieco większą swobodę przypisuje się chrześcijanom w
Jordanii. Tamtejsza konstytucja zabrania religijnej dyskryminacji oraz gwarantuje wolność praktyk religijnych, o ile nie
naruszają one porządku publicznego. Chrześcijańska wspólnota, stanowiąca od 1,5 do 3 procent jordańskiej ludności, cieszy się zatem względną wolnością religijną. Problemy pojawiają się częściej w przypadku muzułmanów, którzy decydują
się przyjąć religię chrześcijańską. Zgodnie z konstytucją religią
państwową Jordanii jest islam, a więc jordańscy muzułmanie
podlegają wyłącznie jurysdykcji muzułmańskich sądów szariackich, podczas gdy pozostałe „grupy wyznaniowe (…) posiadają swoje własne trybunały religijne”35. Konsekwencje,
jakie może ponieść chrześcijanin, będący niegdyś muzułmaninem, obejmują zatem dyskryminację społeczną, utratę praw
cywilnych, a także psychiczne i fizyczne nękanie ze strony
rodziny. W Jordanii siłę napędzającą prześladowania stanowi
bowiem wspomniany już w niniejszym studium ustrój plePor. P. Marshall, L. Gilbert, N. Shea, Prześladowani…, wyd. cyt.,
s. 204-205.
34 Zob. tamże, s. 181; D. Neuhaus, W imadle konfliktu izraelskopalestyńskiego, [w:] Czarna księga…, wyd. cyt., s. 338; b.a., Israel and
PalestinianTerritories, [w:] ReligiousFreedom in the World – Report 2008,
red. J. Pontifex i in., Aid to the Church in Need (ACN) International,
Königstein 2008, s. 243-244; J.L. Allen Jr., Globalna wojna…, wyd. cyt.,
s. 153-154.
35 P. Marshall, L. Gilbert, N. Shea, Prześladowani…, wyd. cyt., s. 178.
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mienny oraz charakterystyczna dla niego wierność odwiecznym normom i wartościom. Poziom lojalności wobec sunnickiej większości odzwierciedlają stanowcze reakcje na próby
reformowania społeczeństwa podejmowane przez króla Jordanii. Abd Allah II ibn Husajn starał się wprowadzać zmiany
korzystne dla mniejszości religijnych, jednak nader często generowało to niepokoje, zwłaszcza wśród konserwatywnych
muzułmanów. Radykalne jednostki i ugrupowania konsekwentnie tłumią wolność wypowiedzi, wskutek czego presja
wywierana na wyznawców Chrystusa wzrasta36.
Podsumowanie
W ramach niniejszego opracowania wskazano główne
siły napędowe prześladowań, jakich doświadczają chrześcijanie w krajach Bliskiego Wschodu. Najczęściej stają się oni ofiarami muzułmańskich ekstremistów, którzy poprzez restrykcje
dają wyraz swojemu fanatyzmowi, uprzedzeniom i wrogiej
postawie. Jak dowodzą przykłady Syrii czy Iraku, szczególnie
wyniszczające okazują się spory między sunnitami a szyitami.
Konsekwencją konfliktów zachodzących w obrębie islamu jest
natomiast radykalizacja społeczeństwa, której przejawem są
antychrześcijańskie postawy. Szkodliwa dla chrześcijańskiej
mniejszości okazuje się często także polityka państw. Przykładów dostarcza sytuacja w Iranie, gdzie wyznawcy Chrystusa
bywają poddawani bezwzględnym naciskom państwowym.
Konsekwentnie odmawia się im prawa do zajmowania stanowisk w administracji państwowej, zaś kandydaci na wyższe
uczelnie weryfikowani są pod kątem muzułmańskiej prawowierności. Prześladowaniom sprzyja ponadto ustrój plemienny, wzmagający lojalność wobec własnego plemienia lub rodziny. Doświadczający wrogości chrześcijanie nierzadko dePor. tamże; Open Doors. W służbie prześladowanym chrześcijanom, Jordania, URL:
https://www.opendoors.pl/482584/4839226/jordania (16.05.2017).
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cydują się na emigrację, podtrzymując jednocześnie tendencję
spadkową zamieszkującej Bliski Wschód chrześcijańskiej społeczności. Dynamika i zasięg prześladowań, a także doniosłość
samej religii we współczesnej rzeczywistości społecznej zdają
się przesądzać o nieodzowności namysłu nad znaczeniem
wolności religijnej w kontekście nauk o bezpieczeństwie, zaś
podjęta refleksja może wskazywać konteksty dla dalszych
badań.
Streszczenie:
W ramach niniejszego opracowania wskazano główne siły
napędowe prześladowań, jakich doświadczają chrześcijanie w
krajach Bliskiego Wschodu. Najczęściej stają się oni ofiarami muzułmańskich ekstremistów. Jak dowodzą przykłady Syrii czy
Iraku, szczególnie wyniszczające okazują się spory między sunnitami a szyitami. Konsekwencją konfliktów zachodzących w
obrębie islamu jest natomiast radykalizacja społeczeństwa, której
przejawem są antychrześcijańskie postawy. Z kolei w Iranie
szkodliwa dla chrześcijańskiej mniejszości okazuje się polityka
państw. Dynamika prześladowań zdaje się przesądzać o nieodzowności namysłu nad znaczeniem wolności religijnej w kontekście nauk o bezpieczeństwie, zaś podjęta refleksja może wskazywać konteksty dla dalszych badań.
Słowa kluczowe: wolność religijna, prześladowania
chrześcijan, religia i bezpieczeństwo, nauki o bezpieczeństwie,
fanatyzm religijny, Bliski Wschód, islam.
Summary:
‘The Persecution of Christians in the Middle East. Reflections
on the Threats of
The article highlights the main causes of persecution of
Christians in the Middle East. The most often they are Muslim
extremists victims. As the examples of Syria or Iraq show, the
conflicts between the Sunnis and the Shia are particularly de-
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maging. However, the consequence of conflicts setting in the
grounds of Islam is the radicalization of the society, which is
manifested by anti-Christian attitudes. In turn, in Iran, the
policy of the statesisharmful to the Christian minority. The
dynamics of persecution seems to prejudge the indispensability of thought over the meaning of religious freedom in the
area of widely understood Security Studies. The reflectioncan
show contexts for further research.
Keywords: religious freedom, persecution of Christians,
religion and security, security studies, religious fanaticism,
Middle East, islam.
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Alicja Sadowa

Ograniczenie prawa obywateli Unii Europejskiej
do swobodnego przemieszczania się
Wstęp
Swoboda przepływu osób jest jedną z czterech, obok
swobody przepływu towarów, usług i kapitału, podstaw
funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Waz
z pogłębianiem się procesu integracji rozszerzaniu uległ krąg
beneficjentów tej swobody. Początkowo dotyczyła ona tylko
obywateli Unii Europejskiej, następnie została poszerzona o
członków ich rodzin. Prawo to nie jest prawem bezwzględnym. Ich ograniczenia przewidują traktaty oraz prawo wtórne.
W niniejszej pracy przedstawione zostaną dozwolone ograniczenia swobody przemieszczania się.
Obywatelstwo Unii Europejskiej
Artykuł 20 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, iż ustanawia się obywatelstwo Unii. Obywatelem Unii jest każda osoba mająca obywatelstwo Państwa
Członkowskiego. Obywatelstwo Unii ma charakter dodatkowy w stosunku do obywatelstwa krajowego, nie zastępując go
jednak1. Oznacza to, że zarówno nabycie, jak i utrata obywatelstwa Unii Europejskiej następuje z mocy prawa, jako konsekwencja posiadania lub utraty obywatelstwa państwa członkowskiego. Sposób zdefiniowania obywatelstwa UE wskazuje,
że instytucja ta opiera się w istocie na istnieniu więzi łączącej
konkretną jednostkę z państwem członkowskim. Obywatelstwo te jest podobnie jak obywatelstwo krajowe trwałym stosunkiem prawnym, ale o charakterze akcydentalnym i zależTraktat z dnia 25 marca 1967 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, (Dz. U. z 2004 r., nr 90, poz. 864/2 ze zm.).
1
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nym, tzn. takim, które nie zastępuje obywatelstwa państwa
członkowskich, lecz jedynie je uzupełnia, i równocześnie takim, które w żadnym razie nie może istnieć bez obywatelstwa
krajowego.
Obywatelstwo Unii Europejskiej jest stosunkowo nową
instytucją, przez długi okres niesformalizowaną w przepisach
prawa unijnego. Ma charakter uzupełniający w stosunku do
państwa członkowskiego i co do zasady w żadnym razie nie
zmierza do zastąpienia obywatelstwa krajowego. W istocie to
właśnie obywatelstwo krajowe determinuje możliwość ustalenia, że ta sama jednostka posiada obywatelstwo UE. M. Bodnar wskazał, że obywatelstwo Unii Europejskiej ma wpływ na
reguły dotyczące nabycia i utraty obywatelstwa krajowego
oraz na politykę państwa w zakresie obywatelstwa. Są to, więc
statusy pozostające we wzajemnej dynamicznej interakcji2.
Zgodnie z dyrektywą 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. przez członka rodziny
należy rozumieć:
a) współmałżonka;
b) partnera, z którym obywatel Unii Europejskiej zawarł
zarejestrowany związek partnerski, na podstawie ustawodawstwa danego Państwa Członkowskiego, jeżeli ustawodawstwo
przyjmującego Państwa Członkowskiego uznaje równoważność między zarejestrowanym związkiem partnerskim a małżeństwem, oraz zgodnie z warunkami ustanowionymi w odpowiednim ustawodawstwie przyjmującego Państwa Członkowskiego;
c) bezpośrednich zstępnych, którzy nie ukończyli dwudziestego pierwszego roku życia lub pozostają na utrzymaniu,
oraz tych współmałżonka lub partnera, jak zdefiniowano w lit.

A. Bodnar, Obywatelstwo wielopoziomowe. Status jednostki w europejskiej przestrzeni konstytucyjnej, Warszawa 2008, s. 76 i 91.
2
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b); bezpośrednich wstępnych pozostających na utrzymaniu oraz
tych współmałżonka lub partnera, jak zdefiniowano w lit. b)3.
Osoby posiadające status obywatela Unii Europejskiej
mają następujące prawa:
− prawo do swobodnego przemieszczania się i swobodnego przebywania na terytorium państwa członkowskich na
zasadach określonych w prawie europejskim;
− prawo do podjęcia pracy na terytorium państw członkowskich na zasadach określonych w prawie europejskim;
− czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach lokalnych i wyborach do Parlamentu Europejskiego w kraju, który
jest miejscem zamieszkania;
− prawo do ochrony przez władze dyplomatyczne i konsularne każdego innego kraju członkowskiego podczas pobytu
na terytorium kraju trzeciego, w którym nie ma przedstawicielstwa kraju ojczystego;
− prawo do korespondencji z instytucjami Unii w języku
narodowym państwa z którego się pochodzi;
− prawo składnia petycji do Parlamentu Europejskiego;
− prawo do kierowania na ręce Europejskiego Rzecznika
Praw Obywatelskich skarg w związku z niewłaściwym funkcjonowaniem instytucji Unii Europejskiej4.
Swoboda przemieszczania się
Poszukując podstaw funkcjonowania swobody przepływu osób należy w pierwszej kolejności przeanalizować
prawo pierwotne, do którego zaliczymy Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Kar-

Art. 2 ust. 2 Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. UE 2004, I. 158/77).
4 M. Duszczyk, K. Stawicka, Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2003, s. 8.
3
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tę Praw Podstawowych5. Poszukując konkretyzacji zakresu
przedmiotowej swobody należy przywołać dyrektywę
2004/38 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie obywateli Unii i członków ich rodzin do
swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium
państw członkowskich oraz rozporządzenie Rady nr 1612/68
z dnia 15 października 1968 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Wspólnoty6.
Traktat o Unii Europejskiej stanowi, że Unia zapewnia
swoim obywatelom przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i
sprawiedliwości bez granic wewnętrznych, w której zagwarantowana jest swoboda przepływu osób, w powiązaniu z
właściwymi środkami w odniesieniu do kontroli granic zewnętrznych, azylu, imigracji, jak również zapobiegania i zwalczania przestępczości7.
Prawo do swobodnego przemieszczania się stanowi jedną z najbardziej widocznych i cennych korzyści Unii Europejskiej dla obywateli. Prawo to wynika z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Art. 21 ust 1. stanowi, że każdy obywatel Unii ma prawo do swobodnego przemieszczania się i
przebywania na terytorium państw członkowskich, z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków ustanowionych w Traktatach i
w środkach przyjętych w celu ich wykonania8.
Prawo swobodnego przemieszczania się na terytorium
państw członkowskich Unii Europejskiej obejmuje prawo do
Art. 45 Karty Praw Podstawowych (Dz. U. UE C 303/11 z 4 grudnia 2007 r.) w związku z art. 6 ust 1 Traktatu o Unii Europejskiej.
6 M. Wiącek, Ograniczenia swobody przepływu osób w Unii Europejskiej
–
przypadek
Romów
we
Francji
w
2010
r.,
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/38625/003.pdf (20.05.2017.
7 Art. 3 pkt. 2 Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej
(Dz. U. 2004 nr 90 poz. 864/30) ze zm.
8
http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/guidefree-mo-2013_pl.pdf (w dniu 20.05. 2017 r.).
5
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opuszczenia jednego państwa członkowskiego oraz prawo do
wjazdu na terytorium innego państwa członkowskiego, jak
również prawo do poruszania się w obrębie całego terytorium
przyjmującego państwa członkowskiego9.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady określa
warunki korzystania ze swobody przez obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin, ustanawia prawo stałego
pobytu dla tych podmiotów, a także przewiduje ograniczenia
w zakresie swobody uzasadnione względami porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego. Wśród praw przynależnych beneficjentom swobody
przepływu osób wymienione zostały: prawo wjazdu i wyjazdu, prawo pobytu oraz prawo stałego pobytu.
Prawo wjazdu na terytorium państwa członkowskiego
jest podstawowym prawem przysługującym beneficjentowi
swobody przepływu osób10. Obywatele Unii Europejskiej oraz
członkowie ich rodzin mają prawo wjazdu na terytorium
wszystkich państw członkowskich. Obywatele Unii musza
posiadać ważny dokument tożsamości lub paszport, natomiast
członkowie ich rodzin z obywatelstwem państwa trzeciego –
paszport11. Niedopuszczalne jest nakładanie na obywateli Unii
Europejskiej obowiązku posiadania wiz zjazdowych czy innych równoważnych wymogów. Bez znaczenia pozostaje to,
czy wjazd następuje z terytorium innego państwa członkowskiego czy z kraj spoza Unii Europejskiej. Obywatelom państw
trzecich w zakresie prawa wjazdu przysługują, co do zasady,
takie same uprawnienia jak obywatelom, na których utrzymaniu pozostają. W stosunku do nich państwo przyjmujące może
9 J. Cabańska, Uwarunkowania migracji ludności na jednolitym rynku
europejskim na przykładzie nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, Poznań 2015, s.68.
10 M. Wiącek, Ograniczenie swobody…, op. cit.
11 Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 29 kwietnia 2004 r.
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wprowadzić wymóg uzyskania wiz wjazdowych12. Wizy powinny być wydane nieodpłatnie, możliwie najszybciej oraz
według przyspieszonej procedury13.
Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej prawo to nie jest dostatecznie zagwarantowane, jeżeli nie uzna się, że tę samą rangę posiada prawo wyjazdu z terytorium państwa pochodnego. Prawo wjazdu to nic
innego jak prawo do opuszczenia terytorium państwa członkowskiego w celu odbycia podróży do innego państwa członkowskiego. Swoboda przemieszczania się gwarantowana w
Traktacie, w ocenie Trybunału, pozbawione znaczenie, gdyby
państwo członkowskie pochodzenia mogło, bez dostatecznego
uzasadnienia, zabronić swoim obywatelom opuszczania swego terytorium celem wjazdu na terytorium innego państwa
członkowskiego14.
Warunki opuszczenia terytorium państwa członkowskiego w celu udania się do innego kraju Unii Europejskiej
zostały określone w dyrektywie 2004/38/WE. Zgodnie z jego
treścią każdy obywatel Unii Europejskiej, posiadający ważny
krajowy dokument tożsamości lub paszport ma prawo wyjazdu z kraju, w którym dotychczas przebywał.15
Prawo przemieszczania się pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej wykonywane jest w warunkach
zniesienia kontroli granicznych, a granice państw członkowskich stanowią wewnętrzne granice Unii. Osoby przekraczające te granice, zasadniczo nie są kontrolowane, z wyjątkiem
przypadków dozwolonych przez prawo unijne. Państwa
członkowskie są także uprawnione do nałożenia na obywateli
J. Cabańska, Uwarunkowania…, op. cit., s. 69.
Art. 5 ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
14 M. Wiącek, Ograniczenie swobody…, op. cit.
15 Art. 4 dyrektywy 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
12

13
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Unii Europejskiej i członków ich rodzi obowiązku zgłoszenia
swojej obecności na ich terytorium w racjonalnym i niedyskryminującym terminie. Rozwiązanie to umożliwia weryfikację uprawnień osób korzystających ze swobody przepływu
osób. Nie dopełnienie tego obowiązku może podlegać sankcjom, które powinny być jednak proporcjonalne i mieć charakter niedyskryminujący16.
Na prawo pobytu przynależna beneficjentom swobody
przepływu osób składają się trzy różne prawa, z których korzystanie wymaga spełnienia różnych warunków: prawo pobytu przez okres nie przekraczający trzech miesięcy, prawo
pobytu przez okres przekraczający trzy miesiące oraz prawo
stałego pobytu17.
Ograniczenie swobody przemieszczania się
Swoboda przemieszczania się wewnątrz Unii Europejskiej nie jest bezwarunkowa. Może to nastąpić, jeżeli przemawia za tym potrzeba ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zdrowia publicznego. Pojęcie porządku i bezpieczeństwa publicznego nie jest w pełni zdefiniowane w
prawie wspólnotowym. Należy jednak zauważyć, że środki
podjęte w związku z porządkiem publicznym lub bezpieczeństwem publicznym muszą być zgodne z zasadą proporcjonalności i opierać się wyłącznie na indywidualnym zachowaniu
danej osoby. Indywidualne zachowanie danej osoby musi stanowić rzeczywiste, aktualne i dostateczne poważne zagrożenie narażające jeden z podstawowych interesów społecznych,
Nie są dopuszczalne uzasadnienie, które nie są bezpośrednio
związane z danym indywidualnym przypadkiem lub opierają
się na względach ogólnej prewencji18.
J. Cabańska, Uwarunkowania…, op. cit., s. 69 i 70.
M. Wiącek, Ograniczenie swobody…, op. cit.
18 G. Uścińska, Prawo do swobodnego przepływu osób i jego wpływ na
uprawnienia w dziedzinie zabezpieczenia społeczeństwa,
16

17
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Analizując swobodę przepływu osób i prawo do swobodnego przemieszczania się można podzielić istniejące i dopuszczalne ograniczenia w korzystaniu ze swobody przepływu osób na formalne i materialne19.
Ograniczenia formalne
Ograniczenia formalne mają charakter administracyjny
(z włączeniem elementu uznania administracyjnego), a wymagania stawiane podmiotom są zróżnicowane ze względu na
ich kategorię20.
Do katalogu podmiotów, którym przysługuje prawo wyjazdu zaliczamy obywateli Unii Europejskiej oraz członków
ich rodzin, którzy nie posiadają obywatelstwa żadnego z
państw członkowskich oraz, o ile to możliwe w danym państwie członkowskim „zarejestrowanego” partnera. Podmioty
te, aby skorzystać z prawa wyjazdu, muszą posiadać odpowiednie dokumenty: ważny dowód tożsamości lub paszport
w przypadku obywateli Unii Europejskiej, a pozostałe osoby
ważny paszport21. Prawo to zabezpieczone jest zakazem stosowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej wiz
wyjazdowych lub innych środków równoważnych oraz nakazem skierowania do państwa członkowskiego wydawania i
odnawiania tych dokumentów. W przypadku, gdy przepisy
krajowe nie przewidują wydawania dowodów osobistych,
paszporty powinny być wydawane na co najmniej pięć lat22.

https://www.ipiss.com.pl/wpcontent/uploads/downloads/2012/10/ps_11- 12_2008_g_uscinska.pdf
, (w dniu 20.05.2017 r.).
19 M. Wiącek, Ograniczenia swobody…, op. cit.
20 Ibidem
21 Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 29 kwietnia 2004 r.
22 M. Wiącek, Ograniczenia swobody…, op. cit.
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Członkowie rodziny, którzy nie są obywatelami Unii
Europejskiej chcąc skorzystać z prawa wjazdu muszą posiadać
ważny paszport oraz są zobowiązani posiadać wizę wjazdową. Wizy te powinny być wydane nieodpłatne i tak szybko jak
to jest możliwe na podstawie procedury przyśpieszonej. Ponadto posiadanie przez te podmioty ważnej karty pobytu na
terytorium państwa członkowskiego zwalnia takich członków
rodziny z wymogu posiadania wizy23.
Państwa przyjmujące mają bezwzględny zakaz nakładania obowiązku posiadania wiz wjazdowych lub stosowania
równoważnych formalności wobec obywateli Unii Europejskiej. W przypadku utraty dokumentów lub wiz obu kategoriom beneficjentów swobody przepływu osób państwo członkowskie musi stworzyć racjonalne możliwości uzyskania tych
niezbędnych dokumentów lub przekazania ich w możliwie
krótkim czasie albo potwierdzić lub udowodnić w inny sposób, że są objęcie prawem swobodnego przemieszczania się i
pobytu. Tak rozumiane prawo wjazdu nie wyklucza, iż państwo członkowskie może wymagać od zainteresowanych osób
zgłoszenia swojej obecności na jego terytorium w racjonalnym
i nie dyskryminującym terminie. Przy czym, niedopełnienie
takiego wymogu może podlegać jedynie proporcjonalnym i
niedyskryminującym karom.
W przypadku pobytu w innym państwie członkowskim
przez okres nie przekraczający trzech miesięcy wymogi stawiane obu kategoriom beneficjentów są tożsame z ograniczeniami prawa wjazdu na terytorium państwa członkowskiego.
Prawo pobytu przez okres przekraczający trzy miesiące
przynależne jest osobie, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
Rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r.
wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy
podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele
są zwolnieni z tego wymogu, (Dz. U. UE L 81 z 21 marca 2001 r.).
23
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a) jest pracownikiem najemnym lub osobą pracująca na
własny rachunek w przyjmującym państwie członkowskim,
b) posiada wystarczające zasoby dla siebie i członków
swojej rodziny, aby nie stanowić obciążenia dla systemu pomocy społecznej przyjmującego państwa członkowskiego w
okresie pobytu oraz jest objęta pełnym ubezpieczeniem zdrowotnym w państwie przyjmującym,
c) jest zapisana do instytucji prywatnej lub publicznej,
uznanej lub finansowanej przez przyjmujące państwo członkowskie na podstawie przepisów prawnych lub praktyki administracyjnej, zasadniczo w celu odbycia studiów, włącznie z
korzystaniem zawodowym oraz jest objęty pełnym ubezpieczeniem zdrowotnym w państwie przyjmującym i zapewni
odpowiednią władzę krajową za pomocą oświadczenia lub
innego równoważnego środka, że posiada wystarczające zasoby dla siebie i członków rodziny, aby nie stanowić obciążenia
dla systemu pomocy społecznej przyjmującego państwa
członkowskiego w okresie swojego pobytu,
d) jest członkiem rodziny towarzyszącym lub dołączającym do obywatela Unii Europejskiej, który spełnia chociażby
jeden z warunków podpunktów od a do c.
Natomiast prawo stałego pobytu przysługuje obywatelowi Unii Europejskiej, którzy zamieszkuje legalnie w państwie przyjmującym przez nieprzerwany okres pięciu lat. W
tym przypadku beneficjenci z obu kategorii nie muszą spełniać już żadnego z warunków podpunktów od a do d. Dla
pracowników – obywateli Unii Europejskiej przewidziano
krótsze terminy. Dodatkowo po nabyciu prawa stałego pobytu
można je utracić jedynie w wyniku nieobecności w państwie
przyjmującym przez okres przekraczający 730 dni24.

24

M. Wiącek, Ograniczenie swobody…, op. cit.
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Ograniczenia materialne
Obok ograniczeń formalnych występują tak zwane
ograniczenie materialne, które dotyczą porządku publicznego,
bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego. Traktat
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dopuścił możliwości
ograniczenia prawa do swobodnego przemieszczania się i
pobytu, które uzasadnione są tymi względami.
Ograniczenia materialne mają znaczenie głównie w kontekście prawa pobytu, przede wszystkim przekraczającego
okres trzymiesięczny. Środki podjęte ze względu na zachowanie porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego
powinny być zgodne z zasadą proporcjonalności i muszą być
uzasadnione wyłącznie indywidualnym zachowaniem danej
osoby. Wcześniejsza karalność sama w sobie nie może stanowić podstawy do podjęcia takich środków. Indywidualne zachowanie danej osoby musi powodować rzeczywiste, aktualne
i dostatecznie poważne zagrożenie, narażające jeden z podstawowych interesów społecznych. Za niedopuszczalne uznaje się uzasadnienie, które nie są bezpośrednio związane z konkretnym indywidualnym przypadkiem lub gdy opierają się
one na względach prewencji ogólnej25.
W celu ustalenia czy dana osoba stanowi zagrożenie dla
porządku i bezpieczeństwa publicznego, przyjmujące państwo
członkowskie może wystąpić do państwa pochodzenia o dostarczenie informacji dotyczących wszelkich wcześniejszych
przypadków notować w zapisach policyjnych. Działania takie
nie mogą być jednak prowadzone rutynowo26.
Zgodnie z art. 28 dyrektywy przed podjęciem decyzji o
wydaleniu ze względów porządku lub bezpieczeństwa puA. Frąckowiak – Adamska, Zasada proporcjonalności jako gwarancja swobód rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej, Warszawa 2009,
s. 178 – 180.
26 Art. 27 ust. 3 dyrektywy 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
25
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blicznego, przyjmujące państwa członkowskie powinno
uwzględniać długość pobytu danej osoby na jego terytorium,
jej wiek, stan zdrowia, sytuację rodzinną i ekonomiczną, stopień integracji w państwie przyjmującym oraz charakter i intensywność więzi z krajem pochodzenia. Wzmocniona ochrona przed wydaleniem przysługuje obywatelom Unii i członkom ich rodzin, posiadającym prawo stałego pobytu. W ich
przypadku decyzja o wydaleniu może zostać podjęta tylko w
oparciu o poważne względy porządku i bezpieczeństwa publicznego. Wobec osób, które mieszkały w państwie przyjmujących przez poprzednie dziesięć lat oraz nieletnich, wydalenie może nastąpić tylko w wyniku decyzji uzasadnionej nadrzędnymi względami bezpieczeństwa publicznego27.
W orzeczeniu w sprawie Jipa Trybunał stwierdził, że
przepisy unijne nie stoją na przeszkodzie uregulowania krajowemu, które zezwalałoby na ograniczenie prawa obywatela
państwa członkowskiego do przemieszczania się na terytorium innego państwa członkowskiego, w szczególności ze
względu na to, że został on poprzednio stamtąd wydalony,
ponieważ „znajdował się w sytuacji w sprzecznej z prawem”. Jednak prawo do przemieszczania się ograniczyć można jedynie
pod trzema warunkami, gdy:
a) indywidualne zachowanie tego obywatela stanowi
rzeczywiste, aktualne i dostatecznie poważne zagrożenie narażające jeden z podstawowych interesów społecznych,
b) środek w postaci ograniczenia prawa jest odpowiedni
dla zapewnienia realizacji założonego celu i nie wykracza poza to, co jest niezbędne do jego osiągnięcia,
c) zapewnia się sądową kontrolę decyzji o ograniczeniu
prawa wjazdu28.

27
28

J. Cabańska, Uwarunkowania…, op. cit., s. 82.
Wyrok Trybunału z dnia 10 lipca 2008 r. sygn. C-33/07 Jipa.
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W celu ochrony beneficjentów swobody przepływu osób
przed zbyt daleko idącym działaniem władz wprowadzono
dodatkowe wymogi co do ewentualnego wydalenia z terytorium państwa przyjmującego. Mianowicie, przed podjęciem
takiej decyzji państwo przyjmujące uwzględnia informacje
dotyczące długości pobytu danej osoby na jego terytorium, jej
wieku, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i ekonomicznej, stopień dotychczasowej integracji społecznej i kulturalnej oraz
stopień jej więzi z krajem pochodzenia. Ponadto, co do zasady
nie wolno wydać decyzji o wydaleniu osoby posiadającej prawo stałego pobytu na terytorium państwa członkowskiego, z
wyjątkiem poważnych względów porządku publicznego lub
bezpieczeństwa publicznego. Natomiast gdy decyzja o wydaleniu dotyczyć ma obywatela Unii Europejskiej, który zamieszkiwał w państwie przyjmującym przez poprzednie dziesięć lat lub gdy jego on nieletni, uzasadniona musi być ona
nadrzędnymi względami bezpieczeństwa publicznego określonymi przez państwo członkowskie.
Dyrektywa przewiduje również sprecyzowane zabezpieczenia proceduralne w celu zapewnienia obywatelom Unii
i członkom ich rodzin możliwości odwołania się na drodze
sądowej w przypadku odmowy wjazdu lub pobytu w innym
państwie członkowskim. Osoby, wobec których podjęto decyzję o wydaleniu, powinny być powiadomione pisemnie i w
sposób dla nich zrozumiały. Samo powiadomienie powinno
wskazywać przyczyny i sądową drogę odwoławczą oraz termin wykonania decyzji – czas przyznany na opuszczenie terytorium państwa członkowskiego, który nie może być krótszy
niż miesiąc – z wyjątkiem należycie uzasadnionych pilnych
przypadków29.

29

426

M. Wiącek, Ograniczenia swobody…, op. cit.

Ograniczenia swobody przepływu uzasadnione względami zdrowia publicznego mogą znaleźć zastosowanie w sytuacji wystąpienia:
• potencjalnych chorób epidemicznych,
• chorób zakaźnych,
• zakaźnych chorób pasożytniczych.
Podstawą do wydalenia z terytorium państwa przyjmującego nie mogą być choroby występujące po trzech miesiącach od dnia przyjazdu danej osoby. W związku z tym, że
możliwość powołania się przez państwa członkowskie na
względy zdrowia publicznego jest ograniczona w czasie. W
uzasadnionych przypadkach państwa mogą wymagać, aby
osoby korzystające z prawa pobytu, poddały się w ciągu
trzech miesięcy od dnia przyjazdu nieodpłatnym badaniom
lekarskim w celu zaświadczenia, że nie cierpią na żadną z
groźnych chorób. Tego typu badania nie mogą być jednak
przeprowadzane rutynowo30.
Podsumowanie
Prawo do swobodnego przepływu osób należy do kategorii praw podstawowych, które przysługują obywatelom
Unii Europejskiej. Prawem tym oprócz obywateli są również
objęci członkowie ich rodzin. Chociaż prawo to jest zagwarantowane przez Traktat nie jest prawem bezwzględnym. Podlega ograniczeniu ze względu na porządek publiczny, bezpieczeństwo publiczne i zdrowie publiczne oraz ograniczenia
formalne. Ograniczenia te mają na celu ochronę społeczeństwa
państwa przyjmującego. Państwa Członkowskie Unii Europejskiej muszą pamiętać aby ograniczenie swobody przemieszczania się zawsze był zgodny z prawem i że musi poinformować obywatela Unii o przyczynach zakazu przebywania w
państwie oraz terminie i sposobie odwołania od tej decyzji.
30

J. Cabańska, Uwarunkowania…, op. cit., s. 82 i 83.

427

Poinformowanie to powinno być sporządzone w sposób zrozumiały dla adresata. W przypadku ograniczeń formalnych
kluczowy jest okres przebywania obywatela Unii Europejskiej
w państwie przyjmującym. Przyczyna ograniczenia zależy od
tego czy osoba przebywa w państwie przyjmującym na okres
krótszym niż trzymiesięczny, przekraczający trzy miesiące,
stały pobyt.
Streszczenie:
W artykule omówiono typy ograniczeń swobody przemieszczania się osób w Unii Europejskiej. Prawa wywodzące
się z tej swobody nie są bezwzględne. Występują pewne ograniczenia ustanowione w Traktatach UE i w przepisach prawa
wtórnego UE (głównie w dyrektywie 2004/38/WE). Przedstawiając ograniczenia rozróżniane są na formalne i materialne. Obywatele UE korzystające ze swobody przemieszczania
się muszą posiadać dokument tożsamości lub paszport. Państwo przyjmujące nie ma prawa żądania od nich wiz wjazdowych. Natomiast ograniczenia materialne dotyczą porządku
publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego. Środki podjęte ze względu na zachowanie porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego powinny być
zgodne z zasadą proporcjonalności i muszą być uzasadnione
wyłącznie indywidualnym zachowaniem danej osoby. Ograniczenia swobody przepływu uzasadnione względami zdrowia publicznego mogą znaleźć zastosowanie tylko w sytuacjach: potencjalnych chorób epidemicznych, chorób zakaźnych, zakaźnych chorób pasożytniczych.
Summary:
Limiting the right of citizens of the European Union to move
freely
This paper discusses the types of restrictions of the freedom of movement of people within the European Union. The
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rights derived from this freedom are not absolute.T here are
some limitations laid down in the EU treaties and in the secondary EU legislation (mainly in the Directive 2004/38/EC).
The author discusses these restrictions by distinguishing between formal and material restrictions. EU citizens with the
freedom of movement hold an identity document or a passport. The receiving State has no right to demand entry visas
from them. On the other hand, material limitations apply to
public policy, public security or public health. Measures taken
for reasons of public order or public security should be in line
with the principle of proportionality and must be justified
solely by the individual behavior of the person concerned.
Restrictions on freedom of movement justified by public
health can only be applied in situations of: potential epidemics, infectious diseases, infectious parasitic diseases.
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CZĘŚĆ III
WOLNOŚĆ
PRAWO CZY OBOWIĄZEK?
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Mariusz Paradowski

Filozoficzno-normatywny paradygmat interpretacyjny
praw człowieka
1. Teologiczno-prawny imperatyw wolności i praw
człowieka
Nie ulega wątpliwości, iż genezy kształtowania się praw
człowieka należy poszukiwać w okresie antycznym. Z. Hołda
podkreślił, że: "początków koncepcji praw człowieka można
doszukiwać się już w filozofii starożytnej u Greków i Rzymian; pewne jej elementy rozwijały się w myśli zachodniego
chrześcijaństwa, gdzie została przyjęta rzymska koncepcja
prawa natury"1. Niemniej jednak trzeba pamiętać, iż narodzin
myśli prawononaturalnej wolno dopatrywać się na gruncie
prawa hebrajskiego. Nic bowiem bardziej oczywistego niż
fakt, że źródłem praw człowieka pozostaje delakog. K. Rogaczewska dostrzegła, iż: "ze starotestamentowej wizji człowieka
stworzonego na obraz i podobieństwo Boga (...) wynika, że jest
to istota obdarzona godnością, co z kolei implikuje równość"2.
Niesporny jest pogląd, iż orgomną rolę w zakresie egzemplifikowania norm prawa naturalnego spełniają teologiczne doktryny filozoficzne obowiązujące w prawie antycznym urzeczywistniające istotę człowieka.
Mając na uwadze powziętą analizę warto przywołać
treść dekalogu. Bóg zwracając się do Proroka Mojżesza objawił, co następuje:
Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz
czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoJ. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J. A. Rybczyńska., Prawa człowieka – zarys wykładu, Warszawa 2014, s. 16
2 K. Rogaczewska., Historia i filozofia praw człowieka, A. Florczak i
B. Bolechowa (red.), Warszawa 2006, s. 8
1
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ko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod
ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo
Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość
ojców karze synów do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy
Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia
tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, w błahych
rzeczach, bo nie pozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto wzywa
Jego Imienia w błahych rzeczach.
Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz
się trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia. Dzień zaś siódmy
jest szabatem Pana, Boga twego. Nie będziesz przeto w dniu tym
wykonywał żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka,
ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani przybysz, który przebywa w twoich bramach. W sześć dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, siódmego
zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał
go za święty. Czcij twego ojca i twoją matkę, abyś długo żył na ziemi,
którą Pan, Bóg twój, ci daje.
Nie będziesz zabijał.
Nie będziesz cudzołożył.
Nie będziesz kradł.
Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako
świadek. Nie będziesz pożądał domu twojego bliźniego.
Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego"3.
W kontekscie wymienionych słów należy wyszczególnić katalog imperatywów wolnościowych dekodowanych z
dekalogu:
• prawo do poszanowania i umiłowania jedynego Boga,
• prawo do wzywania imiena Boga w sytuacjach
Wj 20, 1-21; Pismo Święte, Stary i Nowy Testament, praca zb. pod
red. M. Petera i M. Wolniewicza, Poznań 2014, s. 102
3
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egzystencjalnie trudnych
• prawo do oddawania czci Bogu
• praw do zachowania szacunku względem rodziców
• prawo do ochrony życia człowieka,
• prawo do zachowania szacunku i godności seksualnej,
• prawo do własności – poszanowania cudziej i
zachowania własnej,
• prawo do poszanowania czci i wizerunku osoby.
Stosownie do poczynionych ustaleń trafne jest spostrzeżenie M. A. Krąpca uznającego, iż: "wedle teorii prawa naturalnego rozum ludzki winien czerpać normy postępowania z
rozumienia bytowej struktury człowieka, ujetego zarówno w
kontekście życia indywidualnego, jak i społecznego"4. Z tego
też względu na uwagę zasługują koncepcje ontologiczne.
Omawiając zagadnienia teologiczno-filozoficzne dotyczące praw człowieka warto odwołać się do doktryn chrześcijańskich okresu średniowiecza. M. Szyszkowska zaznaczyła,
że: "nawiązując do teorii Arystotelesa oraz do chrześcijaństwa
stworzył Tomasz z Akwinu nową teorię prawa natury, która
do dziś ma bardzo wieku wyznawców; najwyższym rodzajem
prawa jest prawo wieczne, pozaczasowe; jest ono myślą Boga;
to prawo hierarchicznie najwyższe nazywa Tomasz lex aeterna;
z tego prawa wywodzą się dwa rodzaje praw: boskie, czyli
objawione oraz prawo natury (naturalne)"5. Innymi słowy,
zdaniem wymienionego świetego prawo naturalne mieści się
w istocie rozumienia Boga i Jego przesłania wobec ludzi oraz
świata. Prawo naturalne zawiera się w myśli Boga.
Odrębnie względem teocentrycznych wartości chrześcijańskich zaczęło kształtować się prawo naturalne w okresie
nowożytnym. Rozwój humanizmu niewątpliwie dał się zaM. A. Krąpiec., O prawie – rozmowy z Ojcem Krąpcem, Lublin
2011, s. 25
5 M. Szyszkowska., Europejska filozofia prawa, Warszawa 1995, s. 36
4
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uważyć na gruncie teorii umowy społecznej będącej wyrazem
rezygnacji z teolologicznego uzasadnienia dla egzystencji
człowieka. P. Zientkowski dostrzegł, że: "dominującym systemem i jednocześnie politycznym XVII i XVIII wieku stała się
koncepcja praw natury; idelologia sięgająca korzeniami starożytności ugruntowana została dzięki takim myślicoelom, jak
Hugo Grocjusz, Barach Spinoza, Samuel Puffendorf czy Tomasz Hobbes, a szczyt popularności osiągneła poprzez dzieła
Johna Locke'a i Jana Jakuba Rousseau"6.
Warto jednak odnotować, że nowożytne trendy filozoficzne w myśli naturalnoprawnej wiążą się z kształtowaniem
subiektywistycznych ideii człowieka sytuujących Boga poza
marginesem wartości. M. A. Krapiec w odniesieniu do koncepcji umowy społecznej znamiennie dostrzegł, iż: "widzimy
podstawę absolutnego konwencjonalizmu prawnego; skoro
bowiem społeczeństwo jest dziełem umowy, skoro system
prawny i społeczny są dziełem umowy to i wszystkie prawa
są tylko konwencją i dziełem umowy, tym co człowiek wymyślił"7. W obliczu przedmiotowej teorii trzeba pamiętać, iż nowożytna koncepcja umowy społecznej nie czyniła miejsca Boskiej aksjologii. Niejednokrotnie ustanowione normy prawne
spoełniały rolę lex iniqua. P. Skrzydlewski podkreślił, że: "tak
pojete pseudoprawo stoi w jawnej sprzeczności z ludzką
podmiotowością w życiu społecznym, z dobrem, jakie przez tę
podmiotowość się spełnia8.

P. Zientkowski, Filozoficzne implikacje praw człowieka w oparciu o
wybrane oświeceniowe teorie prawnonaturalne [w:] Współczesne problemy praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego,
T. Jasudowicz, M. Balcerzak, J. Kapelańska-Pręgowska (red.), Toruń
2009, s. 238
7 M. A. Krąpiec., O prawie – rozmowy z Ojcem Krąpcem, Lublin
2011, s. 43
8 P. Skrzydlewski., Osoba w przestrzeni publicznej, Kraków 2016, s. 201
6
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Teoretyzując tymi słowy koniecznym jest pamiętać, że
koncepcje prawnonaturalne stały się podstawą dla wyodrębnienia się praw człowieka. Z tego też względu dla zagwarantowania całkokształtu kompleksowej analizy muszą one pozostać elementem tego opracowania.
2. Pojęcie wolności i praw człowieka
Wkraczając w problematykę dotyczącą wolności i praw
człowieka warto rozpocząć od ustalenia rozumienia pojeć. M.
Chmaj zauważył, że: "terminy wolność człowieka oraz prawa człowieka nie są zdefiniowane w żadnym akcie prawa międzynarodowego (...) prawa człowieka są prawa immanentnie (nierozerwalnie) związane z istotą ludzką (...) niezbywalne, przynależą
więc człowiekowi niezależnie od aktów prawa stanowionego
(pozytywnego)9. A. Bieńczyk-Missala z kolei za M. Piechowiak
podkreśliła, iż: "prawa człowieka to stosunkowo młoda dziedzina polityki zagranicznej państw; pierwotnie stanowiły głównie
przedmiot rozważań filozofów, prawników i humanistów, którzy we wszystkich epokach, począwszy od starożytności, stawiali pytania o istotę praw człowieka, ich pochodzenie, a także relacje pomiędzy obywatelami a władzą; w tym kontekście warto
wymienić Senekę, Cycerona, św. Tomasza z Akwinu, Hugo Grocjusza, Thomasa Hobbesa, Johna Locke'a, Jana Jakuba Rousseau"10. A. Bałaban natomiast dostrzegł, iż: "prawa człowieka mają
ze swej natury charakter globalistyczny, to znaczy ponadnarodowy i państwowy, ale też ponadkontynentalny, ponadkulturowy, ponadpolityczny etc."11.
Jak już podkreślono, niesporna jest wzajemna więź pomiędzy prawem naturalnym oraz prawami człowieka. B.
M. Chmaj., Zasady ogólne, M. Chmaj, L. Leszczyński, W. Skrzydło, J. Z. Sobaczak i A. Wróbel (red.), Kraków 2002, s. 11
10 A. Bieńczyk-Missala., Prawa człowieka w polskiej polityce zagranicznej po 1989 roku, Warszawa 2005, s. 15
11 A. Bałaban., Polskie problemy ustrojowe, Kraków 2003, s. 140
9
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Szmulik istotnie zauważył, że: "źródełm (...) praw człowieka
nie jest państwo i tworzony przez nie określony system prawny, lecz prawo naturalne, zgodnie z którym podstawą większości praw jednostki jest przyrodzona godność istoty ludzkiej"12. Dalej, autor za J. Tischnerem odnotował, iż: "prawa
człowieka wskazują na to, co się człowiekowi należy z mocy
sprawiedliwości; z tej racji prawa te są nazywane prawami
naturalnymi, wrodzonymi, niezbywalnymi (człowiek nie może z nich zrezygnować), nienaruszalnymi i zawsze i wszędzie
ważnymi"13.
W świetle podjętej analizy istotne znaczenie spełnia pojęcie wolności. Zgodnie z definicją encyklopedyczną wolność
oznacza "możliwość podejmowania decycji i działania zgodnego z aktem wyboru, zdeterminowana przez ogół czynników
historycznych i społeczno-moralnych oraz uwarunkowana
uznaniem i poznaniem istniejących w świecie obiektywnych
konieczności, pojęcie wolności jest ściśle związane z przyjetym
systemem wartości i światopoglądem; niezależność, niezawisłość (wolność państwowa, polityczna); swobody i prawa
obywatelskie wyznaczone przez dobro powszechne, interes
narodowy i porządek prawny"14. Trzeba mieć na uwadze fakt,
że orgome znaczenie myśl wolnościowa uzyskała w okresie
kształtowania się liberalizmu politycznego15. Nie ulega jednak
wątpliwości, iż ternim wolności postrzegalny jest także przez
pryzmat rozumienia wolnej woli człowieka. W ten sposób poję-

B. Szmulik, Prawa człowieka – pojęcie geneza oraz klasyfikacja [w:]
Dylematy praw człowieka", T. Gardocka i J. Sobczak (red.), Toruń
2008, s. 443
13 Tamże, s. 443
14 Encyklopedia popularna PWN, Warszawa 1982, s. 866
15 zob. M. Paradowski, Pozycja kadry urzędniczej na przykładzie rozwiązań ustrojowych [w:] Zarządzanie 1/2012 – Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Sosnowiec 2012, s. 149
12
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cie wolności nabiera charakteru laickiego oraz znaczenia teologicznego.
Tab. Klasyfikacja praw człowieka
PRAWA OSOBISTE

PRAWA
WOLNOŚCI
POLITYCZNE

I WOLNOŚCI I PRAWA EKONOMICZNE, SOCJALNE I
KULTURALNE

• prawo do życia,
• prawo do sądu
• prawo do wolności
myśli, sumienia i
wyznania,
• prawo
do
głoszenia
swoich
poglądów
• zakaz stosowania
tortur, nieludzkiego
lub
poniżającego
traktowania
lub
wymierzania
kar
cielesnych,
• zakaz
trzymania
człowieka
w
niewolnictwie
lub
poddaństwie,
• zakaz skazywania
człowieka za czyn,
który nie stanowił
przestępstwa
w
chwili
jego
popełnienia,

• prawo
do
obywatelstwa
• prawa wyborcze,
• wolność zrzeszania
się,
• prawo
do
pokojowych
manifestacji,
• prawo
do
składania wniosków,
petycji, skarg
• dostęp
do
informacji
o
działaniach władz i
osób publicznych
• równy dostęp do
służby publicznej

• prawo do ochrony
zdrowia
• prawo do nauki
• prawo
do
minimalnego
wynagrodzenia,
• prawo do pomocy
socjalnej
• prawo do pracy
• prawo
do
własności
• prawo
dziedziczenia
• prawo do wolności
twórczości
artystycznej
• prawo do badań
naukowych
oraz
ogłaszania
ich
wyników
• prawo do wolności
korzystania z dóbr
kultury
i
ich
wytwarzania

źródło: wykonanie własne
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3. Redukowanie lex iniqua gwarantem praw człowieka
Podejmując analizę filozoficzno-prawną z zakresu tematyki dotyczącej niesprawiedliwego prawa koniecznym jest
zwrócenie uwagi na obszar stanowienia oraz stosowania prawa. Nie pozostaje kwestią sporną, że problematykę lex iniqua
wyodrębnia się na gruncie aksjologii prawa. Często bywają
sytuacje prawne, które w okolicznościach faktycznych określonej sprawy pozwalają na stwierdzenie istnienia krzywdzącego dla człowieka prawa. Nie bez znaczenia dla występowania niesłusznego prawa pozostaje prawodawca. U podstaw
normowania prawnego znajduje się bowiem mechanizm wyzwalający obowiązywanie prawa w przyszłości.
Źródeł niegodziwego prawa należy zatem poszukiwać
w procesie legislacyjnym. Na tle tego wyodrębnienia trafne
jest spostrzeżenie, iż znaczącą role dla pseudoprawa spełnia
władza ustawodawcza. Niesporny jest pogląd, iż prawodawca
mocą swojego działania konstytuuje określone normy prawne,
które w dalszym etapie konkretyzowania stają się fundamentem indywidualnych uprawnień lub obowiązków każdej osoby ludzkiej. Uznać zatem trzeba, że niezmiernie ważny jest
fakt pochodzenia prawa. Myśląc politologicznie warto zauważyć, iż światopogląd myślowy deputowanego do Sejmu (posła) lub przedstawiciela w Senacie (senatora) znamiennie
wpływa na stan prawny obywateli. Bez wątpienia sposób głosowania w parlamencie nad projektem ustawy wpływa na
stanowienie prawa. Wedle treści przepisu art. 95 Konstytucji
RP16 z dnia 2 kwietnia 1997 roku władzę ustawodawczą w
Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sejm i Senat. Taki stan rzeczy skłania do wyodrębnienia konstytucyjnej zasady rozdziału
władzy. B. Banaszak podkreślił, że: ‘konstytucja nawiązuje do
idei podziału władz leżącej u podstaw współczesnego konsty-

Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006
r. Nr 200, poz. 1471, z 2009 r., Nr 114, poz. 946.
16
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tucjonalizmu demokratycznego”17. Niewątpliwie oznacza to,
że obok władzy ustawodawczej w państwie prawnym opartym na rozdziale władz wyodrębnia się władzę wykonawczą
oraz władzę sądowniczą.
Stosownie do poczynionych ustaleń trzeba odnotować,
że w płaszczyźnie stosowania prawa dość wyraźnie rysuje się
obraz zetknięcia się z niesprawiedliwym prawem. Istotną rolę
spełnia zatem właściwa wykładnia prawa. O ile jednak można
mówić w procesie stosowania prawa o wykładni prawa dokonywanej przez sądy w procedurze cywilnej lub karnej, o tyle
nie sposób wyodrębniać wykładni prawa w płaszczyźnie administracyjnego stosowania prawa. Często organy administracji publicznej nie są bowiem uprawnione do samodzielnego
interpretowania prawa. Co do zasady wiąże ich wykładnia
sądowo-administracyjna dokonywana przez Wojewódzkie
Sądy Administracyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny.
Niemniej jednak istnieje postulat interpretowania prawa w
sposób utwierdzający osobę ludzką w ogólnym poczuciu
sprawiedliwości społecznej. Podstawę prawną dla administracyjnego procedowania pozostaje ustawa z dnia 14 czerwca
1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego18. Znamienną rolę spełniają zasady ogólne. Zgodnie z treścią przepisu art. 7 k.p.a.w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia
sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes
obywateli. W obliczu przywołanej normy prawnej obowiązkiem jest dostrzec, że w płaszczyźnie rozumienia znaczenia
interesu społecznego oraz słusznego interesu obywateli można doszukiwać się stosowania prawa wykazującego wyłącznie
B. Banaszak., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – komentarz,
Warszawa 2012, s. 104
18 t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579.
17
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znamiona prawa sprawiedliwego, dobrego, słusznego, sprawiedliwego, godziwego oraz należytego. Trzeba także pamiętać, że w myśl treści przepisu art. 8 k.p.a. organy administracji
publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej. Zgodnie natomiast z treścią przepisu art. 9 k.p.a. organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych,
które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków
będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące
w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i
wskazówek. Wobec powyższego należy uznać, iż przepisy
prawa administracyjnego formalnego dają podstawę dla stosowania prawa, które na etapie interpretacji prawa usunie lex
iniqua. Inaczej jest w prawie prywatnym. Tutaj szczególnie
działają klauzule generalne.
M. Paradowski podkreślił, iż klauzule generalne: „(…) w
szczególny sposób wykorzystywane są na potrzeby prawa
cywilnego. Niemniej jednak nie są one obce również prawu
administracyjnemu (…) stosowanie ich podyktowane jest próbą złagodzenia restrykcyjnych norm prawa pozytywnego;
każdorazowa próba odwołania się do wyższych idei, zasad i
wartości, które tkwią w interpretacji znaczenia nieostrych
zwrotów złożonych, stanowi swoistą formę obrony w stosowaniu prawa”19.
Zgodnie z treścią przepisu art. 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny20 nie można czynić ze swego
prawa użytku, który by był sprzeczny ze społecznoM. Paradowski, Dyferentność norm prawa administracyjnego
względem norm prawa cywilnego – rozważania teoretyczno-prawne [w:]
Magazyn prawniczy „Jurysta” 1/2015, s. 40
20 tj. Dz. U. 2017 poz. 459
19
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gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami
współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie
uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie
korzysta z ochrony. Niepodważalny jest zatem fakt wykorzystywania klauzul generalnych w konwalidacji lex iniqua.
Podsumowanie
Podumowując dotychczasowe ustalenia należy podkreślić, że fundamentalną grwarancją stosowania praw człowieka
jest sprawiedliwe dla jeddnostki regulowanie prawne na
gruncie działań podejmowanych przez władzę ustawodawczą
oraz właściwe procedowanie administracyjne i sądowe egzeplifikowane w płaszczyźnie czynności wykonywanych przez
władzę wykonawczą i sądowniczą. Niekwestionowaną rolą
podmiotów prawnych stanowiących i stosujących prawo jest
unikanie lex iniqua. Przedmiotowa koncepcja prawna choć
posiada swoje źródło w teocentrycznym prawie średniowiecznym znajdującym sie u podstaw filozoficznych św. Tomasza z Akwinu to nadal powinna stanowić podstawę dla
każdego ustroju państwowego. Szeszej na temat wymienionych podstaw dla prawa wypowiedzieli się M. A. Krąpiec
oraz P. Skrzydlewski. Ich przemyślenia winny stanowić podstawę dla rozwoju chrześcijańskiej filozofii prawa.
W odniesieniu do koncepcji wolnościowych warto dodać, że człowiek pozostaje wolnym jedynie w okolicznościach
wskazujących na brak występowania w porządku prawnym
lex iniqua. Zniewolenie względem niespeawiedliwego prawa
uzysuje on z kolei w przypadku wiązania normatywnego wykazującego cechy pseudoprawa.
Streszczenie:
Niniejszy artykuł poruszą problematykę dotyczącą filozoficzno-normatywnego paradygmatu intrepretacyjnego praw
człowieka. U podstaw analizy zanajdują się zagadnienia z za-
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kresu teologiczno-prawnego imaratywu wolności i praw
człowieka. Artykuł definiuje pojęcie wolności oraz ternin praw
człowieka. Omawia on aspekty związane z redukowaniem w
porządku prawnym lex iniqua, jako gwarancja praw człowieka.
Słowa kluczowe: dekalog, prawo natury, prawa człowieka, lex iniqua, wolna wola
Summary:
The philosophical and normative interpretation paradigm of
human rights
This article gives a lot of information about philosophical-normative human rights interpretation. It underline analysis issues of the theological-legal implications of freedom and
human rights This article defines the concept of freedom and
term human rights. It discusses aspects related to the reduction of lex iniqua as a guarantee of human rights.
Keywords: the decalogue, the law of nature, human
rights, lex iniqua, free will
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Arkadiusz Szpila

Wolności i prawa w Konstytucji RP – zasady ogólne
1. Wstęp
Państwo w sensie instytucjonalnym jest swoistą umową
grupy ludzi zajmujących określony teren. Umowa taka jest
zawierana w celu zgodnego i bezpiecznego funkcjonowania tej
grupy ludzi w warunkach wewnętrznych, jak i w stosunku do
czynników zewnętrznych. Funkcjonowanie państwa w takim
właśnie sensie gwarantuje prawo. Najwyższym aktem
prawnym jest Ustawa Zasadnicza zwana także Konstytucją. W
państwach demokratycznych, takich jak Polska, Konstytucja
jest uchwalana przez wybierane w wyborach powszechnych
gremium przedstawicielskie. W Polsce takim gremium jest
Zgromadzenie Narodowe składające się z Sejmu i Senatu.
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. w swoich zapisach
szczególny nacisk kładzie na podstawowe prawa i wolności
człowieka i obywatela. W moim artykule przedstawiłem te
właśnie podstawowe prawa i wolności człowieka i obywatela
ujęte w Konstytucji RP pod pojęciem zasad ogólnych.
2. Godność
Art. 30 Konstytucji.
Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło
wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej
poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.
Godność człowieka nie została zdefiniowana w
Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. W nauce prawa także brakuje
jednej powszechnie przyjętej jej definicji. Godność człowieka
to sfera osobowości konkretyzująca się w poczuciu własnej
wartości i oczekiwaniu szacunku ze strony innych ludzi.
Poczucie to jest zmienne, ponieważ kształtują je czynniki
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zewnętrzne uwarunkowane kulturowo, religijnie, historycznie
oraz czynniki wewnętrzne, takie jak cechy psychiczne
człowieka. Godność ujęta w taki sposób ma charakter
obiektywny i jest cechą przyrodzoną, przysługującą każdemu
człowiekowi1.
Brak zdefiniowania pojęcia godności, zarówno w samej
Konstytucji, jak i orzecznictwie sądowym oraz w nauce prawa,
utrudnia traktowanie godności człowieka, jako samoistnego
przedmiotu ochrony prawnej. Trybunał Konstytucyjny oraz
sądy w swoim orzecznictwie odwołują się do pojęcia godności
przy rozpatrywaniu spraw dotyczących innych praw
gwarantowanych konstytucyjnie lub ustawowo, oceniając na
ich podstawie, czy nastąpiło naruszenie godności. Taka ocena
ma szczególne znaczenie przy realizacji praw socjalnych, a
także wolności osobistych oraz przy ochronie dóbr
osobistych2.
Według Trybunału Konstytucyjnego ustrojodawca
uczynił z godności płaszczyznę odniesienia dla systemu
wartości, wokół której zbudowano Konstytucję, a zarazem
fundament całego porządku prawnego. Godność nie może być
rozumiana jako cecha czy zespół praw nadanych przez
państwo, gdyż jest wobec niego pierwotna. Będąc źródłem
praw i wolności, pojęcie godności determinuje sposób ich
rozumienia i urzeczywistniania przez państwo. W związku z
tym, wszelkie działania publiczne powinny uwzględniać
istnienie pewnej sfery autonomii, w ramach której człowiek
może się w pełni realizować społecznie. Ponadto działania te
nie mogą prowadzić do tworzenia sytuacji prawnych lub
B. Banaszak., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz.
Wyd. 2, Warszawa 2012.
2 T. Romer., Godność człowieka w prawie pracy i pomocy społecznej,
[w:] Godność człowieka a prawa ekonomiczne i socjalne. Księga
jubileuszowa wydana w piętnastą rocznicę ustanowienia Rzecznika Praw
Obywatelskich, Warszawa 2003, s. 67-79.
1
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faktycznych odbierających jednostce poczucie godności3.
Godność traktowana jest przez Konstytucję jako dobro
przyrodzone i niezbywalne stanowiące źródło wolności i praw
człowieka i obywatela. Konstytucja nawiązuje w ten sposób do
koncepcji prawno-naturalnych głoszących, że godność ma
charakter powszechny i jest przynależna każdemu
człowiekowi bez względu na jego cechy, pochodzenie
etniczne, wiek, płeć i zamożność. Oznacza to, że z racji
urodzenia się, a nie na podstawie jakichkolwiek innych aktów
i czynności prawnych, człowiek jest podmiotem wszystkich
praw wynikających z jego człowieczeństwa. Zatem godność
człowieka nie jest uzależniona od woli ustrojodawcy4.
Trybunał Konstytucyjny zdefiniował również pojęcie
godności płodu, odrzucając trwające w nauce, spory dotyczące
tego, kiedy zaczyna się życie, a więc kiedy mamy do czynienia
z człowiekiem a nie zbiorem dzielących się komórek. Trybunał
Konstytucyjny nie uznał poglądu, że godność człowieka jest
cechą przynależną temu, kto już się narodził, tj. opuścił
organizm matki. Stoi on na takim stanowisku, że godność
przynależna jest każdej osobie ludzkiej, niezależnie od etapu
rozwoju jej życia5.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w tym
zakresie kierunkuje Konstytucję, z uwagi na jej nadrzędną rolę
w całym systemie prawa stanowionego, ku systemowi
wartości o charakterze prawnonaturalnym, dając możliwość
doszukiwania się w pozostałych prawach i wolnościach
konstytucyjnych
pierwiastka
prawnonaturalnego,

3 Wyrok TK z dnia 4 kwietnia 2001 r., K 11/00, OTK 2001, Nr 3,
poz. 54.
4 Wyrok TK z dnia 15 listopada 2000 r., P 12/99, OTK 2000, Nr 7,
poz. 260.
5 Orzeczenie TK z dnia 28 maja 1997 r., K 26/96, OTK 1997, Nr 2,
poz. 19.
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stanowiącego o ich istocie i nienaruszalności6. Według
Trybunału Konstytucyjnego godność człowieka, o której
mowa w art. 30 Konstytucji, pełni w porządku
konstytucyjnym kilka następujących funkcji: łącznika między
Konstytucją jako aktem prawa pozytywnego a porządkiem
prawnonaturalnym; sposobu interpretacji i stosowania
Konstytucji; wyznacznika systemu i zakresu poszczególnych
praw i wolności oraz podmiotowego prawa jednostki o
odrębnej treści prawnej7. Trybunał Konstytucyjny wskazał, iż
Konstytucja w całokształcie swych postanowień daje wyraz
pewnemu obiektywnemu systemowi wartości, którego
urzeczywistnianiu służyć powinien proces interpretacji i
stosowania poszczególnych przepisów konstytucyjnych. Dla
określenia tego systemu wartości centralną rolę odgrywają
postanowienia o prawach i wolnościach jednostki. Wśród tych
postanowień centralne miejsce zajmuje zasada przyrodzonej i
niezbywalnej godności człowieka8. Art. 30 Konstytucji zawiera
również nakaz ochrony podstawowych praw człowieka, które
z takich czy innych względów nie zostały skonkretyzowane w
szczegółowych przepisach Konstytucji9.
Nadanie przez ustrojodawcę godności charakteru
niezbywalnego oznacza, że nie można pozbawić jej człowieka,
a człowiek sam nie może się jej zrzec. Wobec tego władze
publiczne nie mogą określać przesłanek jej utraty ani tego, jak
powinna zachować się jednostka, aby jej postępowanie było
uznane za godne człowieka i podlegało tym samym
ochronie10. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że godność
Banaszak., jw.
Wyrok TK z dnia 15 października 2002 r., SK 6/02, OTK-A 2002,
Nr 5, poz. 65.
8 Wyrok TK z dnia 23 marca 1999 r., K 2/98, OTK 1999, Nr 3, poz. 38.
9 Wyrok TK z dnia 25 lutego 2002 r., SK 29/01, OTK-A 2002, Nr 1,
poz. 5.
10 Banaszak., jw.
6
7
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człowieka nie zostaje utracona nawet przez zachowanie się w
sposób niegodny. Nie można jej odebrać żadnej istocie
ludzkiej11.
Godność traktowana jako źródło wolności i praw
człowieka i obywatela oznacza to, że prawa i wolności
przysługują istocie ludzkiej nie z faktu przyznania ich przez
organ państwowy oraz to, że nie opierają się one na
nienazwanej, abstrakcyjnej podstawie, ale wywodzą się z
określonej, posiadanej przez wszystkich ludzi cechy, którą jest
godność. Jest to zasadniczy element pojęcia godności, z
którego ustrojodawca wywodzi prawa i wolności jednostki12.
W art. 30 Konstytucji sformułowana jest zasada
nienaruszalności godności, z której wynika zakaz
podejmowania przez kogokolwiek jakichkolwiek działań
mogących ją naruszyć lub choćby tylko ograniczyć. Zatem
władze publiczne są zobligowane do jej poszanowania przez
nienaruszanie jej swoimi działaniami, ale także do jej ochrony
poprzez tworzenie systemu procedur, prawnych nakazów i
zakazów
zapobiegających
wszelkim
naruszeniom
i
zagrożeniom godności. Władze publiczne powinny tworzyć
odpowiednie warunki sprzyjające zachowaniu godności
prowadząc politykę państwa zapewniającą ochronę godności
człowieka i podstawowych praw wrodzonych13.
3. Wolność
Art.31. Konstytucji
1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych.
Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie
nakazuje.
Wyrok TK z dnia 5 marca 2003 r., K 7/01, OTK-A 2003, Nr 3,
poz. 19.
12 Banaszak., jw.
13 J. Krucina., Drogami Kościoła, Wrocław 2000, s. 385.
11
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3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych
wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy,
gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa
lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i
moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia
te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
Wolność człowieka jest jedną z podstawowych wartości,
która została poddana ochronie prawnej w Konstytucji RP.
Każdy jest zobowiązany szanować wolność i prawa innych
osób. Wynika stąd zakaz zmuszania kogokolwiek do działań,
których prawo, jako podstawowy regulator stosunków
społecznych, mu nie nakazuje. Oznacza to wolność działania
człowieka wszędzie tam, gdzie prawo nie wprowadza
zakazów. Jest to całkowite odwrócenie sytuacji istniejącej w
odniesieniu do państwa i jego organów. Organ państwa działa
tam, gdzie został do tego przez prawo uprawniony i działa z
powołaniem się na podstawę prawną. Obywatel zaś może
działać wszędzie tam, gdzie ustawa nie wprowadziła
zakazów, nie zabroniła mu działania14.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych
praw i wolności mogą być ustanowione tylko w ustawie.
Zatem tylko Sejm i Senat, jako ciała przedstawicielskie
wybrane w wyborach powszechnych, mogą ograniczenia takie
wprowadzać w formie ustawy, a więc aktu prawnego
parlamentu uchwalanego w szczególnym trybie i zajmującego
wysokie miejsce, zaraz po Konstytucji, w systemie źródeł
prawa w państwie. W państwie demokratycznym w sferę
ograniczania wolności nie mogą wkraczać, w charakterze
prawodawcy, organy władzy wykonawczej15.
Ograniczenia w zakresie korzystania z praw i wolności
W. Skrzydło., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz,
LEX, 2013.
15 Tamże.
14
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mogą być wprowadzane ustawowo tylko wówczas, gdy są
konieczne w demokratycznym państwie w celu zapewnienia
jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, ochrony
środowiska, zdrowia i moralności publicznej, ochrony
wolności i praw innych osób. Konstytucja określa gwarancje
wolności i granice oraz warunki stosowania niezbędnych jej
ograniczeń sprowadzające się do zakazu naruszeń istoty
wolności i praw.
Trybunał Konstytucyjny wskazał, że istotą art. 31
Konstytucji jest ochrona swobody podejmowania aktów woli i
wyboru. Tak określona swoboda odnosi się do sfery
zewnętrznej aktywności, w której każdy może decydować o
sposobie swojego postępowania czy zachowania się, czyli
wyznaczać sposób swego oddziaływania na świat
zewnętrzny. Ponadto wskazał sferę bezpieczeństwa i
integralności osobistej, co wyznacza granice oddziaływania
świata zewnętrznego na sytuację jednostki16. Aspekt
pozytywny wolności jednostki polega na tym, że jednostka
może swobodnie kształtować swoje zachowania w danej
sferze, wybierając takie formy aktywności, które jej samej
najbardziej odpowiadają lub powstrzymywać się od
podejmowania jakiejkolwiek działalności. Aspekt zaś
negatywny wolności jednostki polega na prawnym obowiązku
powstrzymania się od ingerencji w sferę zastrzeżoną dla
jednostki17.
Wolność decyzyjna jednostki, będąca treścią wolności
określonej w art. 31 ust. 1 i 2 Konstytucji nie wyczerpuje się w
katalogu działań prawnie dozwolonych, ale również nie może
być utożsamiana z naturalną swobodą dokonywania
Wyrok TK z dnia 7 marca 2007 r., K 28/05, OTK-A 2007, Nr 3,
poz. 24; Garlicki L., Artykuł 31, w: Garlicki L., Konstytucja, tom
3,Warszawa 2003, s. 8.
17 Wyrok TK z dnia 18 lutego 2004 r., P 21/02, OTK-A 2004, Nr 2,
poz. 9.
16
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dowolnych zachowań i nadawania im subiektywnych
znaczeń. Porządek prawny wyznacza granice wolności
człowieka w aspekcie zachowań psychofizycznych. Jeśli
natomiast chodzi o zachowania konwencjonalne to
Konstytucja tworzy sferę niezbędną do realizacji wolności18.
Konstytucyjne
zabezpieczenie
wolności
prawnie
chronionej nie jest tożsame z wyznaczeniem przez Konstytucję
RP zamkniętego katalogu prawnie doniosłych zachowań
człowieka. Jej treść obejmuje zarówno sumę sfer różnorodnych
możności postępowania zapewnionych przez przepisy
prawne, ale jednocześnie jej zasadniczy sens wyraża się w
objęciu ochroną także zachowań, które nie zostały zakazane
ani bezpośrednio przez przepisy prawne, ani pośrednio przez
system odesłań do uznanych społecznie zasad współżycia
społecznego. Sama próba pozytywnego określenia wolności,
choć może mieć niewątpliwe walory gwarancyjne, wskazując
dokładniej na sferę prawnie chronioną przed ingerencjami,
zarazem stanowić musi postać limitowania tejże wolności19.
Wolność człowieka jako jednostki obdarzonej godnością,
wyraża się w niezależnym podejmowaniu aktów woli
wewnętrznej. Obejmuje ona także w tym zakresie swobodę
postępowania zgodnie z wolą wewnętrzną20.
Wolność osobista jest drugim centralnym aspektem
konstytucyjnej koncepcji wolności określonej w art. 31 ust. 1 i 2
Konstytucji. Wolność osobista warunkuje możliwość
wykonywania
innych
postaci
wolności
człowieka.
Ustrojodawca dokonał nie tylko jej konstytucjonalizacji, ale
18 M. Safjan., L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do
art. 1–86, Warszawa 2016.
19
D. Dudek., Konstytucyjna wolność człowieka, Lub.Wyd.
Prawnicze, Lublin 2000, s. 136.
20 L. Bosek., Istota konstytucyjnej wolności człowieka, [w:] Safjan M.,
Bosek L., red., Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86,
Warszawa 2016, s. 36-56.
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wprowadził również szczegółowe regulacje dotyczące jej
ochrony. Prawo do wolności osobistej, może podlegać
ograniczeniu wobec osób naruszających prawo. Takie
ograniczenie daje ochronę dobru wspólnemu czy innym
ważnym wartościom konstytucyjnie chronionym. Do
podstawowych zadań państwa należy bowiem egzekwowanie
przez nie prawa, w tym zapewnienie nieuchronności kary dla
osób prawo to naruszających21.
Konstytucja RP, dopuszczając możliwość ograniczenia, a
nawet
pozbawienia
wolności
osobistej,
pozostawia
ustawodawcy swobodę w zakresie dookreślenia zasad i trybu
w jakim wolność osobista może być ograniczana. Granice
ingerencji ustawodawczej wyznacza przede wszystkim art. 31
ust. 3 Konstytucji RP o czym była mowa powyżej. W swoim
orzecznictwie Trybunał Konstytucyjny wskazuje, że
uregulowania ustawowe, na podstawie których możliwe jest
pozbawienie wolności, muszą spełniać najwyższe wymagania,
szczególnie co do stopnia precyzji22.
4. Równość
Art. 32 Konstytucji.
1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do
równego traktowania przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym,
społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Wyrok TK z dnia 10 lipca 2000 r., SK 21/99 OTK 2000, Nr 5,
poz. 144; Wyrok TK z dnia 10 lipca 2007 r., SK 50/06, OTK-A 2007,
Nr 7, poz. 75.
22 Wyrok TK z dnia 24 lipca 2006 r.,SK 58/03, OTK-A 2006, Nr 7,
poz. 85.
21
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Równość również znalazła się pod ochroną
Konstytucyjną. Zasada równości wobec prawa oznacza, prawo
do równego traktowania przez władze publiczne, której to
zasady władze muszą przestrzegać. Z tej zasady wynika także
zakaz stosowania dyskryminacji w życiu politycznym,
społecznym i gospodarczym. Dyskryminacji takiej nie mogą
usprawiedliwiać żadne przepisy i żadne przyczyny. Od
zasady równości Konstytucja nie zna żadnych odstępstw i
wyjątków23.
Zasada ta odnosi się nie tylko do obywateli RP, ale do
wszystkich osób podlegających jurysdykcji RP. Trybunał
Konstytucyjny stwierdził, że skoro ustrojodawca użył w
Ustawie Zasadniczej, w odniesieniu do zasady równości,
określeń "wszyscy" i "nikt", nie można twierdzić, że zasada ta
stosuje się jedynie do obywateli. Należy przyjąć, że zakres
podmiotowy zasady równości rozciągnięty został w art. 32 na
ogół osób, objął więc tak osoby fizyczne jak i prawne24.
Trybunał Konstytucyjny określił podmiotowy zakres zasady
równości.
U
podstaw
takiego
określenia
zakresu
podmiotowego zasady równości leży koncepcja ochrony osób
fizycznych wchodzących w skład osób prawnych.
Ponadto Trybunał Konstytucyjny określił istotę zasady
równości polegającą na tym, że wszystkie podmioty prawa
charakteryzujące się daną cechą istotną w równym stopniu,
mają być traktowane równo. A więc według równej miary, bez
zróżnicowań dyskryminujących, jak i faworyzujących25.
Dotyczy to sytuacji prawnej adresatów norm prawnych, a nie
Skrzydło., jw.
Wyrok TK z dnia 24 lutego1999 r., SK 4/98, OTK 1999, Nr 2,
poz. 24.
25 K. Działocha., Równość wobec prawa w orzecznictwie Trybunału
Konstytucyjnego w Polsce, [w:] Garlicki L., Trzciński J., (red.), Zasada
równości w orzecznictwie trybunałów konstytucyjnych, Wrocław 1990, s.
141-158.
23
24
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ich sytuacji faktycznej, gospodarczej, socjalnej itp. Trybunał
Konstytucyjny wyróżnił przy tym dwa aspekty zasady
równości wobec prawa: równość wobec prawa oznaczającą
nakaz równego traktowania przez władzę publiczną w
procesie stosowania prawa oraz równość w prawie
oznaczającą
nakaz
kształtowania
treści
prawa
z
26
uwzględnieniem zasady równości .
Pojęcie równości w art. 32 ust. 1 Konstytucji nie oznacza
równości w znaczeniu bezwzględnym, w myśl którego w
stosunku do wszystkich i w takim samym stopniu
obowiązywałyby i stosowałoby się te same przepisy prawne.
Konstytucyjna formuła równości wobec prawa mieści się w
ogólnym, opisowym pojęciu równości jako przynależności
danych podmiotów do tej samej klasy, którą wyróżniamy z
punktu widzenia cechy uznanej za istotną i takiej, która nie
jest tożsama z pojęciem identyczności. Przy ocenie czy zasada
równości została zachowana ważne jest ustalenie cechy
istotnej, z uwagi na którą przepisy prawa dokonały
zróżnicowania
sytuacji
prawnej
swoich
adresatów.
Zróżnicowanie sytuacji prawnej obywateli jest wtedy
sprzeczne z konstytucją, jeżeli traktuje się w sposób różny
podmioty lub sytuacje podobne, a różnice w traktowaniu
podmiotów nie znajdują uzasadnienia konstytucyjnego27.
Wszelkie odstępstwa od nakazu równego traktowania
podmiotów podobnych muszą zawsze znajdować podstawę w
odpowiednio przekonujących kryteriach, które muszą
pozostawać w bezpośrednim związku z celem i zasadniczą
treścią przepisów, w których zawarta jest kontrolowana
26 Orzeczenie TK z dnia 9 marca 1988 r.,U 7/87, OTK 1988, Nr 1,
poz. 1, s. 14; Wyrok TK z dnia 31 marca 1998 r., K 24/97, OTK 1998,
Nr 2, poz. 13, s. 81.
27 J. Boć (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do
Konstytucji RP z 1997 roku, Wrocław 1998, s. 78; Winczorek P.,
Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2000.
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norma oraz służyć realizacji tego celu i treści, czyli
wprowadzane zróżnicowania muszą mieć charakter
racjonalnie uzasadniony. Ponadto muszą mieć charakter
proporcjonalny, a więc waga interesu, któremu ma służyć
różnicowanie sytuacji adresatów normy, musi pozostawać w
odpowiedniej proporcji do wagi interesów, które zostaną
naruszone w wyniku nierównego potraktowania podmiotów
podobnych. Muszą także pozostawać w jakimś związku z
innymi wartościami, zasadami czy normami konstytucyjnymi
uzasadniającymi
odmienne
traktowanie
podmiotów
podobnych28.
Tożsame stanowisko zajął Sąd Najwyższy, który
stwierdził, że od zasady równości Konstytucja nie zna
żadnych odstępstw i wyjątków. Nie zawsze jednak odmienne
potraktowanie stanowi o braku równości i o dyskryminacji.
Ocena owego zróżnicowania sytuacji podmiotów zawsze
wynika z ustalenia, czy zróżnicowaniu temu można przypisać
uzasadniony charakter. Zróżnicowanie jest uzasadnione, jeśli
pozostaje w związku bezpośrednim z celem przepisów, waga
interesu, dla którego zróżnicowanie jest wprowadzone
pozostaje w proporcji do interesów naruszanych, a
zróżnicowanie nie narusza w sposób zasadniczy innych
wartości29.
Elementem zasady równości w zakresie stosowania
prawa może być też zakaz odstępowania przez organy
stosujące prawo od ukształtowanej już praktyki jego
stosowania. Takie ograniczenie danego organu wcześniejszym
rozstrzygnięciem pozostaje przy tym nie tylko w zgodności z
zasadą równości, lecz ponadto sprzyja bezpieczeństwu
prawnemu jednostek30.
Wyrok TK z dnia 16 grudnia 1997 r., K 8/97, OTK 1997, Nr 5–6,
poz. 70, s. 553-554.
29 Wyrok SN z dnia 5 maja 2010 r., I P201/09, Legalis.
30 Safjan., Bosek., jw.
28
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Zasada równości wobec prawa adresowana jest zarówno
do organów stosujących prawo, jak i do organów
stanowiących prawo.31 Dotyczy to wszystkich władz tj.
ustawodawcy, organów wykonawczych państwa, urzędów
państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Pojęcie władz publicznych ma znaczenie uniwersalne i odnosi
się do wszelkich organów, urzędów i instytucji, które
wykonują kompetencje władcze, bądź wykonywanie tych
kompetencji przygotowują lub organizują. Obejmuje ono także
instytucje niepubliczne, realizujące funkcje zlecone i
podobne32.
5. Równouprawnienie
Art. 33 Konstytucji
1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają
równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i
gospodarczym.
2. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do
kształcenia,
zatrudnienia
i
awansów,
do
jednakowego
wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia
społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz
uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń.
Treść tego artykułu stanowi rozwinięcie i konkretyzację
postanowień zawartych w art. 32 Konstytucji. Przedmiotem tej
regulacji jest równość kobiet i mężczyzn. Tradycja i praktyka
spotykana w życiu społecznym i gospodarczym wskazują na
to, że zagwarantowanie równości bez względu na płeć to
sprawa niezwykle trudna do osiągnięcia, bowiem w naszej
rzeczywistości
występują
liczne
przypadki
innego
Wyrok TK z dnia 24 października 2001 r., SK 22/01, OTK 2001,
Nr 7, poz. 216.
32 L. Garlicki., Artykuł 32, [w:] L. Garlicki., Konstytucja, tom 3,
Warszawa 2003, uw. 15, s.15.
31
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traktowania kobiet i mężczyzn w dostępie do stanowisk,
urzędów, pracy. Konstytucja nie akceptuje takich zjawisk,
dlatego art. 33 Konstytucji kładzie szczególny nacisk na
równość prawa kobiet i mężczyzn w życiu rodzinnym,
politycznym, społecznym i gospodarczym. Konstytucja
podkreśla różne aspekty równości, które powinny oznaczać jej
obowiązywanie w sensie formalnym i faktycznym, takie jak:
równe prawo do kształcenia, do zatrudnienia i awansowania,
do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę o
jednakowej wartości, do zajmowania stanowisk, pełnienia
funkcji, uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń33.
Ustrojodawca zdecydował więc o objęciu jego zakresem
jedynie osób fizycznych, gdyż tylko takie wchodzą w zakres
pojęć użytych w art. 33 ust. 1 Konstytucji. Określenia kobiety i
mężczyzny można odnieść do osób już ukształtowanych w
pełni, dojrzałych, dorosłych. Jednak zasadę tą należy również
stosować w stosunku do dzieci obu płci, zwłaszcza, że
rozwiązanie takie sugeruje art. 33 ust. 2 Konstytucji RP,
stanowiąc o równym prawie obu płci do kształcenia34.
Trybunał Konstytucyjny pomimo, że w swoich
orzeczeniach poświęcił dużo uwagi interpretacji zasady
równouprawnienia płci, to nie opracował jej jednego
określenia, które byłoby wykorzystywane w jego wszystkich
orzeczeniach dotyczących tej problematyki. Wielokrotnie
wskazywał przy tym, że nie można zasady równouprawnienia
płci wyizolować od innych zasad konstytucyjnych, a w
szczególności omawiać jej w oderwaniu od ogólnej zasady
równości35.
Zasady równouprawnienia nie można utożsamiać z
dążeniem do zacierania różnic między płciami. Trybunał
Skrzydło., jw.
Banaszak., jw.
35 Wyrok TK z dnia 28 marca 2000 r., K 27/99, OTK 2000, Nr 2,
poz. 62, s. 263.
33
34
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Konstytucyjny jeszcze przed wejściem w życie obowiązującej
Konstytucji orzekł, że przyznane kobietom dodatkowe, w
stosunku
do
mężczyzn,
uprawnienia
uwzględniają
uwarunkowania biologiczne i rodzinne, a także mają na celu
przezwyciężenie tradycyjnych poglądów panujących w
społeczeństwie. Stanowią one formę rozszerzania i
umacniania statusu i roli kobiety wyrażającą tendencję mającą
na względzie zagwarantowanie w praktyce poprzez
równouprawnienie zasady równości36. Trybunał stwierdził, że
analogicznie do art. 32 Konstytucji, także na podstawie art. 33
Konstytucji należy wyróżnić równość w stanowieniu i
stosowaniu prawa.
W świetle art. 32 i art. 33 Konstytucji należy przyjąć, że
kobiety i mężczyźni tworzą jedną kategorię podmiotów
prawa. Oznacza to zatem domniemanie istnienia równych
praw i ich równego stosowania niezależnie od płci.
Zróżnicowanie sytuacji prawnej kobiet i mężczyzn jest
dopuszczalne tylko wówczas, gdy można je uznać za
uzasadnione stosownie do ogólnych kryteriów, tj. o ile
spełniają przesłanki relewancji, proporcjonalności oraz
pozostają w związku z innymi normami, zasadami lub
wartościami konstytucyjnymi37.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego koncentruje
się na ocenie regulacji socjalnych różnicujących sytuację
prawną kobiet i mężczyzn, która powinna być dokonana na
podstawie zasady równości. Nie można kobiet i mężczyzn
traktować jako grup na tyle odrębnych, by nie stosować do
nich ogólnej zasady, że podobne podmioty prawa muszą być
przez prawo traktowane w sposób równy. Różnicowanie
sytuacji prawnej jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy
Orzeczenie TK z dnia 3 marca 1987 r., P 2/87, OTK 1987, Nr 1,
poz. 2.
37 Wyrok TK z dnia 15 lipca 2010 r., K 63/07, OTK-A 2010, Nr 6,
poz. 60.
36
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przemawiają za tym inne istotne argumenty konstytucyjne.
Ponadto ocena taka zakłada rozdzielne traktowanie
uprawnień i obowiązków. Wszelkie nałożenie na kobiety
obowiązków czy ograniczeń, których adresatami nie są
zarazem mężczyźni musi być zawsze oceniane z punktu
widzenia zasady równości. W tym zakresie jednym z ważnych
kryteriów oceny jest pytanie o rolę danego unormowania dla
eliminacji faktycznie występujących nierówności między
kobietami i mężczyznami w życiu społecznym38.
Ustanowienie
przez
ustrojodawcę
zasady
równouprawnienia uniemożliwia zrezygnowanie przez
kobietę lub mężczyznę z równego traktowania w
jakimkolwiek aspekcie życia rodzinnego, politycznego,
społecznego i gospodarczego. Realizacja tej zasady nie zależy
od woli konkretnej jednostki, ale jest obowiązkiem
spoczywającym na władzach publicznych39.
6. Obywatelstwo
Art. 34 Konstytucji.
1. Obywatelstwo polskie nabywa się przez urodzenie z
rodziców będących obywatelami polskimi. Inne przypadki nabycia
obywatelstwa polskiego określa ustawa.
2. Obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego,
chyba że sam się go zrzeknie.
Obywatelstwo to stosunek przynależności jednostki do
państwa, z którego to stosunku wynikają skutki prawne,
określone w prawie wewnętrznym danego państwa, a także
prawa i obowiązki wspólne dla wszystkich osób mających to
obywatelstwo, chyba że pewnym ich grupom zapewniono

Oniszczuk J., Konstytucja,
Warszawa 2008, s. 331-332.
39 Banaszak., jw.
38

Oficyna

Wydawnicza

SGH,
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specjalny status.40
O obywatelstwie decyduje prawo wewnętrzne danego
państwa. Zasada ta jest powszechnie akceptowana w
państwach demokratycznych. Jest także uznana w prawie
międzynarodowym. Wiąże się to z tym, że w dalszym ciągu
kryterium obywatelstwa musi być uznawane za czynnik
pozwalający uznać jednostkę za członka zbiorowego
podmiotu suwerenności41.
Według Trybunału Konstytucyjnego obywatelstwo jest
przede wszystkim przynależnością do wspólnoty politycznej,
historycznej, kulturowej i aksjologicznej, z czym wiąże się nie
tylko katalog uprawnień, lecz także obowiązek dbałości i
ponoszenie odpowiedzialności za dobro wspólne, którym dla
wszystkich obywateli powinna być Rzeczpospolita Polska42.
Konstytucja określa tylko jedną zasadę nabycia
obywatelstwa mającą najbardziej powszechne znaczenie. Co
do innych sposobów nabycia obywatelstwa Konstytucja
odsyła do ustawy z dnia 9 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie
polskim (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 161). Konstytucja stanowi, że
przez urodzenie w oparciu o prawo krwi obywatelstwo
nabywają dzieci urodzone z rodziców będących obywatelami
polskimi. Miejsce urodzenia nie ma więc w tym przypadku
znaczenia i ustrojodawca, zgodnie z polską tradycją, odrzucił
w odniesieniu do dzieci Polaków zasadę prawa ziemi,
uzależniającą nabycie obywatelstwa od urodzenia się na
terytorium danego państwa43.
Art 34 ust. 1 zd. 1 przesądza o nabyciu z mocy prawa
obywatelstwa polskiego. Z artykułu tego należy odczytywać
prawo podmiotowe jednostki. Podmiotami tego prawa są
Tamże.
M. Jabłoński., Polskie referendum akcesyjne, Wrocław 2007, s. 96.
42 Wyrok TK z dnia 18 stycznia 2012 r., KP 5/09, OTK-A 2012, Nr
1, poz. 5.
43 Banaszak., jw.
40
41
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wszystkie osoby urodzone z obywateli polskich, co powoduje
nakaz uznania statusu obywateli co do wszystkich takich
osób. Adresatem tego prawa są zaś wszystkie władze
publiczne Rzeczypospolitej44.
Swoboda ustawodawcy w zakresie określania zasad
przyznawania
obywatelstwa
jest
ograniczona
przez
konstytucyjną zasadę nabycia obywatelstwa przez urodzenie z
rodziców będących obywatelami polskimi, konstytucyjną
prerogatywę Prezydenta do nadawania obywatelstwa oraz
przepisy ustawy zasadniczej wyznaczające ustawodawcy
określone
powinności
oraz
ratyfikowane
umowy
międzynarodowe. Swoboda ustawodawcy nie jest natomiast
ograniczona w ten sposób, że ustrojodawca wyznacza mu
merytoryczne rozwiązania w zakresie dotyczącym uregulowania
dodatkowych sposobów nabywania obywatelstwa.
W ramach pozostawionej swobody ustawodawca może
czerpać ze zbioru historycznie ukształtowanych reguł
przyznawania obywatelstwa (zasada prawa ziemi, uznanie za
obywatela) lub wprowadzić nowe prawne formy jego
uzyskania. Ustawodawca, działając na podstawie art. 34 ust.1
zd. 2 Konstytucji jest upoważniony do określenia innych niż
przewidziane w ustawie zasadniczej przypadków nabycia
obywatelstwa. Przypadkiem takim może być przy tym,
chociaż nie musi, uznanie za obywatela dokonywane przez
organ administracji rządowej w razie spełnienia przez
cudzoziemca określonych warunków. Nie ulega zarazem
wątpliwości, że podobnie jak nadanie obywatelstwa, każdy ze
sposobów nabycia obywatelstwa przewidziany w Konstytucji
lub określony w odpowiedniej ustawie wywołuje te same
skutki prawne, tj. prowadzi do uzyskania statusu obywatela
polskiego45.
L. Garlicki., Artykuł 34, [w:] L. Garlicki., Konstytucja, tom 3,
Warszawa 2003, s. 5-6.
45 Wyrok TK z dnia 18 stycznia 2012 r., KP 5/09, OTK-A 2012, Nr
44
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W myśl art. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2009 r. o
obywatelstwie polskim, obywatelstwo polskie nabywa się: z
mocy prawa, przez nadanie obywatelstwa polskiego, przez
uznanie za obywatela polskiego, przez przywrócenie
obywatelstwa polskiego.
Konstytucja przewiduje tylko jeden sposób utraty
obywatelstwa polskiego. Sposobem tym jest zrzeczenie się
obywatelstwa przez obywatela. Oznacza to przyjęcie zasady,
że decyzja o rezygnacji z obywatelstwa należy do jednostki i
jej skutki są wiążące dla państwa. Utrata obywatelstwa przez
jednostkę nie jest w tym wypadku uzależniona od
wypełnienia przez nią jakichkolwiek wymogów i
dopuszczalna jest jedynie dobrowolna rezygnacja z
obywatelstwa samego obywatela. Nie można więc w ustawie
przyznać
kompetencji
organowi
państwowemu
do
pozbawiania obywatelstwa ani też nie można dopuścić
rozstrzygnięcia o utracie obywatelstwa polskiego w umowach
międzynarodowych46.
Skuteczność
zrzeczenia
się
obywatelstwa
jest
uzależniona od tego czy dotrze do odpowiednich władz
polskich w odpowiedniej treści i formie. Naczelny Sąd
Administracyjny stwierdził, że nie można uznać za
prawidłowe stanowiska organu, że nieprzedstawienie przez
stronę na żądanie organu jednoznacznych dowodów zwalnia
organ
od
obowiązku
prowadzenia
postępowania
dowodowego we własnym zakresie i przy jednoczesnym
braku dowodów lub nawet poszlak mogących świadczyć o
utracie obywatelstwa polskiego przez zainteresowanego
stwarza domniemanie jego utraty. Takie rozumowanie
stanowi odwrócenie podstawowych zasad postępowania
dowodowego
określonych
w
przepisach
Kodeksu

1, poz. 5.
46 Banaszak., jw.
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postępowania administracyjnego47.
Z Konstytucji nie wynika ostateczny charakter
zrzeczenia się obywatelstwa polskiego. Co za tym idzie
obywatel, który zrzekł się obywatelstwa, może wnosić później
o przyznanie mu obywatelstwa. Jego wniosek w tym
względzie powinien być rozpatrywany na zasadach ogólnych,
bez uprzywilejowania, ale też bez dyskryminacji związanej ze
zrzeczeniem się obywatelstwa w przeszłości48.
7. Prawa mniejszości
Art. 35 Konstytucji
1. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim
należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność
zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i
tradycji oraz rozwoju własnej kultury.
2. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia
własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji
służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w
rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.
Każda osoba należąca do mniejszości ma prawo do
swobodnej decyzji o traktowaniu jej jako osoby należącej lub
nienależącej do mniejszości, a gdy zdecyduje się na
przynależność do mniejszości, państwo polskie ma obowiązek
zapewnienia jej praw gwarantowanych w art. 35 Konstytucji.
Wybór ten nie pociąga za sobą żadnych innych skutków, w
tym zwłaszcza jakichkolwiek niekorzystnych. Dokonując go,
dana osoba identyfikuje się z mniejszością rzeczywiście
istniejącą49.
W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Apelacyjny w
Katowicach, który stwierdził, że mniejszość narodowa, do
Wyrok NSA z dnia 17 lutego 2012 r., II OSK 573/11, Legalis.
Banaszak., jw.
49 Tamże.

47

48
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której chce się przynależeć i z którą dana osoba się utożsamia,
musi obiektywnie istnieć. Musi bowiem istnieć jakieś
społeczeństwo, wyróżnione na podstawie obiektywnych
kryteriów, z którym ta osoba chce się identyfikować. Naród
istnieje wówczas, jeśli nie ma wątpliwości co do praw do jego
istnienia w świadomości ogółu obywateli50.
Konstytucja, nie definiuje pojęcia mniejszości. Definicja
mniejszości znajduje się w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o
mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 ze zm.). W myśl jej art. 2
mniejszość narodowa to grupa obywateli polskich, która
spełnia łącznie następujące warunki:
- jest mniej liczebna od pozostałej części ludności RP;
- w sposób istotny odróżnia się od pozostałych
obywateli językiem, kulturą lub tradycją;
- dąży do zachowania swojego języka, kultury lub
tradycji;
- ma świadomość własnej historycznej wspólnoty
narodowej i jest ukierunkowana na jej wyrażanie i ochronę;
- jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium RP od
co najmniej 100 lat;
- utożsamia się z narodem zorganizowanym we
własnym państwie.
Wyżej wskazana ustawa do mniejszości narodowych
zalicza mniejszość białoruską, czeską, litewską, niemiecką,
ormiańską, rosyjską, słowacką, ukraińską i żydowską. Jeżeli
mniejszość spełnia powyższe warunki z wyjątkiem ostatniego,
tzn. nie utożsamia się z narodem zorganizowanym we
własnym państwie, to uznana jest za mniejszość etniczną. Do
tej grupy należą mniejszości: karaimska, łemkowska, romska i
tatarska51.
Post. SA w Katowicach z dnia 24 września 1997 r., I ACA
493/97, OSA 1998, Nr 10, poz. 43.
51 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i
50
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Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim
należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność
zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania
obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury. Osoby
należące do mniejszości mają prawo używania własnego
języka w życiu prywatnym i publicznym oraz do nauki tego
języka. Ustawodawca zdecydował w ustawie o mniejszościach
narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, że przed
organami gminy język ten może być używany obok
urzędowego jako pomocniczy, jeżeli liczba mieszkańców
gminy należących do mniejszości, której język ma być
używany jako pomocniczy, jest nie mniejsza niż 20 proc.
ogólnej liczby mieszkańców gminy. Osoby należące do
mniejszości mają też prawo do zachowania i kultywowania
własnych obyczajów i tradycji oraz własnej kultury. Ustawa
nakłada na władze publiczne obowiązek wspierania wszelkich
inicjatyw służących temu celowi. Zapisy Konstytucji skupiają
się na prawach kulturalnych, lecz prawa mniejszości nie
ograniczają się tylko do nich. Obejmują one także prawo do
uczestniczenia w odpowiednim zakresie w politycznym
procesie decyzyjnym. Prawa te są gwarantowane ustawami,
które wychodzą poza ramy art. 35 Konstytucji, wypełniając
jednak sformułowaną w nim zasadę. Dzięki temu
przedstawiciele mniejszości zasiadają na przykład w polskim
parlamencie. Zatem uregulowania przedmiotowej ustawy
stanowią rozwinięcie zasad ujętych w art. 35 Konstytucji52.
8. Prawo do opieki poza granicami RP
Art. 36 Konstytucji
Podczas pobytu za granicą obywatel polski ma prawo do opieki
ze strony Rzeczypospolitej Polskiej.
Konstytucja RP wskazuje, że prawo do opieki ze strony
etnicznych oraz o języku regionalnym, Dz. U. Nr 17, poz. 141 ze zm.
52 Tamże.
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państwa podczas pobytu za granicą jest prawem
przysługującym obywatelowi polskiemu. Rozstrzygające jest
zatem kryterium formalne jakim jest posiadanie obywatelstwa
polskiego. Nie ma przy tym znaczenia charakter pobytu ani
sposób znalezienia się poza granicami kraju. Z tak
sformułowanego przepisu wynika ponadto, że prawo to
skierowane jest do osób fizycznych. Zakładając jednak, że
zakresem ochrony mogą być objęte także wszelkie prawa i
interesy, które ulegają aktualizacji za granicą, to mogłaby
zaistnieć możliwość jego odniesienia do sytuacji polskich osób
prawnych53. Opieka nad osobami prawnymi znajduje
odzwierciedlenie w niektórych uregulowaniach zawartych w
ustawie o funkcjach konsulów. Kryterium obywatelstwa jest
konsekwencją tego, że realizacja prawa do opieki wymaga
zaangażowania państwa na płaszczyźnie międzypaństwowej
lub międzynarodowej. Państwo musi mieć zatem pewność, że
reprezentuje interesy swojego obywatela. Pozostaje to w
bezpośrednim związku z przyjętą powszechnie w prawie
międzynarodowym zasadą, że regulacja kwestii związanych z
obywatelstwem należy przede wszystkim do poszczególnych
państw i stanowi jeden z elementów ich suwerenności54.
Opieka ze strony Rzeczypospolitej Polskiej jest pojęciem
bardzo
ogólnym,
co
pozostawia
ustawodawcy
doprecyzowanie form i zasad jej sprawowania. W sposób
generalny przyjmuje się, że z normy zawartej w art. 36
Konstytucji wynika konieczność zapewnienia obywatelowi
polskiemu ochrony w sytuacji, w której pomoc będzie mu
potrzebna poza granicami kraju. Pomoc ta może występować
w dwóch płaszczyznach, tj. w relacjach obywatela polskiego z
władzami państwa pobytu oraz w ochronie innych
uzasadnionych
interesów
i
potrzeb
obywatela,
Garlicki., Artykuł 36, [w:] L. Garlicki., Konstytucja, tom
3,Warszawa 2003, s. 2-3.
54 Safjan., Bosek., jw.
53
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niewymagającej akcji wobec władz państwa obcego55.
Działania państwa realizowane są w przypadku sporów
toczonych na płaszczyźnie międzynarodowej oraz w
przypadku postępowań przed sądami krajowymi w państwie,
w którym osoba fizyczna dopuściła się naruszenia prawa, lub
wtedy, gdy to państwo naruszyło prawa cudzoziemca56.
Można tu zatem wyróżnić dwa podstawowe rodzaje
pomocy państwa: pomoc dyplomatyczną oraz pomoc
konsularną. Wśród przesłanek uzasadniających opiekę
dyplomatyczną państwa wobec jego obywatela poza
granicami kraju należy wskazać następujące okoliczności:
- państwo, pod jurysdykcją którego przebywa
cudzoziemiec,
naruszyło
zobowiązanie
prawnomiędzynarodowe określające pożądany sposób
traktowania cudzoziemców;
- poszkodowana jednostka wykorzystała wszelkie
dostępne środki odwoławcze na gruncie systemu prawnego
państwa naruszającego zasady, względnie środki odwoławcze
okazały się nieefektywne;
- między poszkodowaną jednostką a państwem
wykonującym opiekę dyplomatyczną istnieje węzeł
obywatelstwa zarówno w chwili naruszenia prawa, jak i w
chwili zgłoszenia roszczenia przez państwo57.
Opieka konsularna natomiast polega na udzielaniu
pomocy w przypadku konieczności wsparcia obywatela w
razie sporu między obywatelem a państwem pobytu, który
jest rozwiązywany na gruncie prawa wewnętrznego państwa
pobytu. Działania państwa na rzecz jego obywatela w
państwie pobytu realizowane są za pomocą urzędników
Z. Kędzia., Prawo do życia, [w:] Wieruszewski R. (red.), Prawa
człowieka. Model prawny, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s. 640-641.
56 B. Mielnik., Zasada poszanowania obywatelstwa polskiego, Kraków
2000., s. 484.
57 Safjan., Bosek., jw.
55
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konsularnych. Udzielane wsparcie może mieć charakter
prawny, polegający na zapewnieniu właściwej reprezentacji
procesowej. Może także polegać na udzielaniu informacji o
przysługujących obywatelowi prawach oraz ewentualnych
konsekwencjach podjęcia określonych działań. Obejmuje także
umożliwienie kontaktów z najbliższymi58.
Podejmując różnego typu działania urzędnik państwa
nie wykracza poza reguły postępowania wskazane w prawie
wewnętrznym państwa pobytu. Spór toczy się na linii
obywatel państwa wysyłającego a państwo pobytu. W takim
wypadku konsul działa w granicach, jakie wyznacza prawo
państwa przyjmującego i wysyłającego oraz wiążące te
państwa prawo międzynarodowe. Pełni on funkcje
wspierające i czuwa, aby prawa obywatela nie zostały
naruszone
podczas
postępowania
przed
organem
59
wewnętrznym państwa pobytu .
Przyznanie obywatelowi prawa do opieki pozostawia się
jego decyzji. To od obywatela zależy, czy w sytuacji
zagrożenia lub naruszenia jego interesów i praw zwróci się do
odpowiednich organów RP. Jeżeli tego dokona, na organach
tych ciąży obowiązek udzielenia mu takiej pomocy, o czym
traktuje art. 36 Konstytucji60.
9. Prawo korzystania z wolności i praw
Art. 37 Konstytucji
1. Kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej,
korzysta z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji.
2. Wyjątki od tej zasady, odnoszące się do cudzoziemców, określa
ustawa.

Tamże.
Mielnik., jw., s. 498; J. Sandorski., Opieka dyplomatyczna,
Bydgoszcz – Poznań 2006, s. 44
60 Banaszak , jw.
58
59
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Powyższy artykuł zawiera zasadę powszechności
korzystania z praw i wolności zapewnionych w Konstytucji
RP, zgodnie z którą z owych praw i wolności może korzystać
każdy kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej.
Władza RP rozciąga się, co do zasady, na osoby znajdujące się
na jej terytorium oraz obywateli polskich pozostających poza
terytorium państwa polskiego. W tym pierwszym wypadku
obejmuje ona wszystkie osoby, niezależnie od posiadanego
przez nie obywatelstwa. Domniemanie powszechności
konstytucyjnych
praw
i
wolności
wynikające
z
komentowanego artykułu może zostać uchylone przez przepis
konstytucyjny
lub
ustawowy
ograniczający
zakres
podmiotowy konkretnego prawa lub wolności o czym traktuje
ust. 2 tego artykułu61.
Artykuł ten jest deklaracją tego, że podstawowe prawa i
wolności uregulowane w Konstytucji przysługują każdej
jednostce, niezależnie od jej obywatelstwa. Ustanawia on
domniemanie powszechności praw jednostki. Zatem należy
przyjąć, że prawo to przysługuje każdemu, czyli wszystkim
tym osobom, które znajdują się pod władzą Rzeczypospolitej
Polskiej. Tak więc wszyscy podlegający jurysdykcji państwa
polskiego korzystają z praw i wolności w jednakowym
zakresie i na tych samych warunkach. Mając powyższe na
uwadze, nie można domniemywać wyłączenia cudzoziemców
z zakresu podmiotowego danego prawa lub wolności,
ponieważ wyłączenie takie wymaga aktu o randze ustawy62.
Z praw i wolności zapewnionych w Konstytucji RP nie
mogą korzystać podmioty będące wyrazicielem władzy
publicznej. Zatem organy państwowe nie są beneficjentami
konstytucyjnych praw i wolności, lecz podmiotami
zobowiązanymi do zapewnienia ich realizacji63. Według
Safjan., Bosek., jw.
Tamże.
63 Tamże.
61
62
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Trybunału
Konstytucyjnego
uprawnionym z
tytułu
konstytucyjnych praw i wolności nie może być również
podmiot prowadzący działalność gospodarczą całkowicie
opartą na majątku publicznym, w szczególności zaś
jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, przedsiębiorstwo
państwowe, czy jednostka samorządu terytorialnego64.
Statusu beneficjenta konstytucyjnych praw i wolności
Trybunał Konstytucyjny odmawia jednak niekiedy również
podmiotom o mieszanym charakterze, łączącym kapitał
publiczny i prywatny, takim jak np. spółki akcyjne z udziałem
Skarbu Państwa z uwagi na to, że formuły wolnościowej nie
można używać w odniesieniu do państwa i innych instytucji
publicznych, których bezpośredni udział lub pośredni wpływ
na gospodarkę nie jest wykluczony, ale których działalność
podlegać
musi
innemu
reżimowi
pod względem
konstytucyjnym niż działalność podmiotów prywatnych65.
Trybunał Konstytucyjny określił kategorię podmiotów,
którym odmawia się zdolności do inicjowania postępowania
w drodze skargi konstytucyjnej, mianem publicznych
podmiotów gospodarczych66.
Streszczenie:
Konstytucja jako najwyższy akt prawny jest gwarancją
praw i wolności obywatelskich. W swoim artykule opisałem
podstawowe zasady dotyczące najistotniejszych wolności i
praw człowieka i obywatela ujętych w Konstytucji. Na prawa
te składają się: prawo do poszanowania godności, prawo do
wolności, równość wobec prawa, prawo do obywatelstwa,
64 Post. TK z dnia 20 grudnia 2007 r., SK 67/05, OTK-A 2007, Nr
11, poz. 168; Post. TK z dnia 8 kwietnia 2008 r., SK 80/06, OTK-A
2008, Nr 3, poz. 51.
65 Wyrok TK z dnia 7 maja 2001 r., K 19/00, OTK 2001, Nr 4, poz. 82.
66 Post. TK z dnia 10 maja 2005 r., TS 203/04, OTK-B 2005, Nr 6,
poz. 236.
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prawa mniejszości oraz prawo do opieki. Ponadto opisałem
warunki Konstytucyjne jakie muszą być spełnione, aby móc w
pełni korzystać z praw opisanych w Konstytucji.
Słowa kluczowe: godność, wolność, równość,
obywatelstwo, prawa mniejszości, prawo do opieki, prawo
korzystania z wolności i innych praw.
Summary:
Freedom and Law in the Constitution of the Republic of
Poland - General Principles
The Constitution as the supreme act of law is a
guarantee of civil rights and freedoms. In my article I have
described the basic principles of the most important freedoms
and human and civil rights included in the Constitution. These
rights include: the right to respect for dignity, the right to
liberty, equality before the law, the right to citizenship, the
rights of minorities and the right to care. In addition, I
described the constitutional conditions that must be fulfilled in
order to fully enjoy the rights described in the Constitution.
Keywords: dignity, freedom, equality, nationality,
minority rights, the right to care, the right to exercise liberty
and other rights.
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Adrian Poparda

Bezpieczeństwo a prawo do swobodnego przemieszczania
się w Unii Europejskiej
Wstęp
Swoboda przemieszczania się stanowi obok swobody
przepływ kapitału i usług jest jednym z filarów Unii Europejskiej. W ramach tej swobody materializują się idee twórców
Wspólnoty na poziomie realnym i odczuwalnym przez obywateli poszczególnych państw członkowskich. Filary Unii
widoczne są już w Traktacie z Maastricht, ustanawiający system wspólnotowy. Oprócz filarów- unii gospodarczej, unii
politycznej ustanowił on też III podstawę, unię policyjną i sądowniczą. Współpraca w takich sferach jak zwalczanie narkomanii i przemytu broni, przeciwdziałanie przestępczości
gospodarczej, terroryzmu handel ludźmi i inne przestępstwa
nabrała nowego znaczenia w związku ze stopniowym znoszeniu kontroli granicznych oraz przyjmowania coraz to nowych
członków do Wspólnoty1. Konsolidacja i ujednolicenie funkcjonowania współpracy policyjnej2 to jedno z narzędzi umożliwiających pełniejszą integrację państw w ramach Unii.
Strefa Schengen i możliwość przemieszczania się otworzyły na niespotykaną dotąd skalę możliwość poznawania
dziedzictwa kulturowego starego kontynentu, korzystania z
możliwości edukacyjnych, pracy, turystyki od Portugalii po

1 Por. : Głowacki R., Europejska Sieć Prewencji Kryminalnej (EUCPN), Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2009, s. 5-9.
2 TFUE art. 87: Unia rozwija współpracę policyjną obejmującą
wszystkie właściwe organy Państw Członkowskich, w tym służby
policji, służby celne oraz inne organy ścigania wyspecjalizowane w
zapobieganiu przestępstwom lub ich wykrywaniu i ściganiu.
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Finlandię i od Islandii po Cypr3. Czy możliwości jakie daje
nam aktualny układ polityczny na znacznej części kontynentu
europejskiego nie ogranicza jednak możliwości państw członkowskich do zapewnienia swoim obywatelom bezpieczeństwa? Odpowiedź na to pytanie wydaje się problematyczna i
wielowymiarowa, biorąc pod uwagę zacieśnianie współpracy
pomiędzy państwami Unii a zwłaszcza strefy Schengen w
dziedzinie kompensacji bezpieczeństwa i ujednolicenia minimalnych standardów zwalczania przestępczości, w tym skutecznej ochrony granic zewnętrznych, współpracy policyjnej,
zwalczania przestępczości transgranicznej, wspólnych procedur azylowych i powrotowych. Środki te dają wymierne efekty w postaci budowy wspólnego obszaru bezpieczeństwa i
wymiany informacji pomiędzy państwami uczestniczącymi. Z
drugiej strony, swoboda przemieszczania się usług, ludzi i
kapitału stanowi nowe wyzwanie i tworzenie się nowych nieznanych dotąd sieci przestępczych.
Przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom mają agencje i grupy zadaniowe które całościowo zajmują się zagadnieniami takimi jak wspomniane wyżej przestępstwa transgraniczne, terroryzmem, zwalczaniem narkotyków. Tworzą one
różnowymiarowe płaszczyzny współpracy, których przejawami są między innymi CEPOL4- Agencja Unii Europejskiej
ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania, Europejski Urząd Policji5
Mówiąc o Schengen i Unii należy jednak rozdzielić pojęcie
przemieszczania się obywateli w ramach wspólnoty oraz przemieszczania się w Strefie Schengen.
4 CEPOL jest CEPOL-u to Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia
w Dziedzinie Ścigania, siedzibą CEPOL jest Budapeszt. UprzednioEuropejskie
Kolegium
Policyjne.
Zob.:
https://www.cepol.europa.eu/pl, dostęp z dnia 10.05.2017 r.
5 EUROPOL- "Europol pomaga krajowym organom ścigania w
zwalczaniu poważnej przestępczości międzynarodowej i terroryzmu",
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/europol_pl ,
3
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(Europol), Europejska Jednostka Współpracy Sadowej w Unii
Europejskiej (EUROJUST6), OLAF7- Europejski Urząd ds.
Zwalczania Nadużyć Finansowych, FRONTEX8 obecnie Eurodostęp z dnia 11.05.2017 r. Siedziba Europolu znajduje się w Hadze.,
por. Art 88 TFUE „Zadaniem Europolu jest wspieranie i wzmacnianie
działań organów policyjnych i innych organów ścigania Państw Członkowskich, jak również ich wzajemnej współpracy w zapobieganiui
zwalczaniu poważnej przestępczości dotykającej dwóch lub więcej
Państw Członkowskich, terroryzmuoraz form przestępczości naruszających wspólny interes objęty polityką Unii.
6 EUROJUST- "Zadaniem Eurojustu jest zwiększenie wydajności
krajowych organów śledczych i dochodzeniowych w sprawach dotyczących poważnej przestępczości ponadgranicznej i zorganizowanej, oraz pomoc w możliwie najszybszym i najefektywniejszym doprowadzaniu przestępców przed oblicze sprawiedliwości. Celem
agencji jest osiągnięcie kluczowej roli jako centrum wiedzy specjalistycznej na poziomie działań sądowniczych w ramach wysiłków
skierowanych przeciwko zorganizowanej przestępczości ponadgranicznej
na
terenie
Unii
Europejskiej.",
http://www.eurojust.europa.eu/Pages/languages/pl.aspx, dostęp
z dnia 11.05.2017 r. Siedzibą EUROJUST'u jest Haga.; por. art. 85
TFUE: Zadaniem Eurojust jest wspieranie oraz wzmacnianie koordynacji i współpracy między krajowymi organami śledczymi i organami ścigania w odniesieniu do poważnej przestępczości, która dotyka dwóch lub więcej Państw Członkowskich lub która wymaga
wspólnego ścigania, w oparciu o operacje przeprowadzane i informacje dostarczane przez organy Państw Członkowskich i Europol.
7 OLAF-"...prowadzi dochodzenia w sprawie nadużyć na szkodę
budżetu UE, korupcji oraz poważnych uchybień wewnątrz instytucji
europejskich i opracowuje politykę zwalczania nadużyć finansowych na potrzeby Komisji Europejskiej.", http://ec.europa.eu/antifraud/home_pl, dostęp z dnia 11.05.2017 r. Siedziba OLAF'a znajdje
się w Brukseli.
8 A. Dana, Administracyjnoprawny wymiar budowy przestrzeni
bezpieczeństwa wewnętrzego Unii Europejskiej, [w:] Państwo Prawo
Bezpieczęństwo, t. II , wydaw. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
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pejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (uprzednioAgencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach
Zewnętrznych Państw Członkowskich czy w końcu EMCCDDA9 (Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i
Narkomanii.
Wydaje się, że jest struktury i działania w zakresie integracji szeroko rozumianej sfery bezpieczeństwa przenoszone
są z poziomu poszczególnych państw członkowskich w wymiar kontynentalnej wspólnoty10. Wzorce samowystarczalności poszczególnych państw Unii w dziedzinie zwalczania zagrożeń wydają niejako naturalną drogą ewolucji do bytu "wielokomórkowego organizmu" który ma w sposób bardziej skuteczny radzić sobie z zagrożeniami. Unifikacja działań w tym
zakresie pozwala na efektywniejsze i łatwiejsze zwalczanie
różnego rodzaju przestępstw i nadużyć. Liczne agencje i
współpraca nie zwalniają jednak państw członkowskich z

Szczytno 2015, s. 27-28; https://europa.eu/european-union/abouteu/agencies/frontex_pl
dostęp
z
dnia
10.05.2017
r.;
http://frontex.europa.eu/ dostęp z dnia 10.05.2017. ; "… Frontex
pomaga państwom UE i państwom stowarzyszonym w ramach strefy Schengen w zarządzaniu ich granicami zewnętrznymi. Przyczynia
się również do harmonizacji kontroli granicznych w UE. Agencja
ułatwia współpracę służbom granicznym z poszczególnych krajów
UE, udzielając wsparcia technicznego i zapewniając wiedzę specjalistyczną.".
9 EMCCDDA zadaniem tej agencji jest "...dostarczanie rzeczowych, obiektywnych, wiarygodnych i porównywalnych informacji
dotyczących
narkotyków
i
narkomanii.",
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/emcdda_pl,
dostęp z dnia 11.05.2017 r. Siedzibą jest Lizbona.
10 Por.: M. Hapunik, Współpraca policyjna o charakterze transgranicznym na podstawie dorobku prawnego Schengen, [w:] Przegląd Policyjny, nr 2 (114), 2014, Wydaw. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
Szczytno 2013, s. 82-100.
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obowiązku zapewnienia swoim obywatelom bezpieczeństwa i
porządku publicznego11
Odpowiedź na pytanie czy środki jakimi dysponuje Unia
w dziedzinie współpracy w obszarze bezpieczeństwa są wystarczające a w jakim niedostateczne do obrony przed różnorakimi zagrożeniami. Niniejszy artykuł ma za zadanie opisać w
zarysie dwie dychotomiczne części zasad tej samej Unii Europejskiej- swobodnego przemieszczania się i kontroli granicznej.
Swobodny przepływ osób w Unii Europejskiej
Kompetencje Unii i państw członkowskich podzielone są
w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jak już
wspomniano wyżej. Do wspólnych obszarów można zaliczyć
między innymi: rynek wewnętrzny, polityka społeczna, spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna; rolnictwo i rybołówstwo, z wyłączeniem zachowania morskich zasobów biologicznych, środowisko, ochrona konsumentów, transport,
sieci transeuropejskie, energia. Do tych obszarów należy również :przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości i
wspólne problemy bezpieczeństwa w zakresie zdrowia publicznego. Ostatnie dwa zagadnienia nakreślają ramy całościowej współpracy i od nich należałoby wywodzić dalsze
działania Unii w celu ich realizacji i pełnej implementacji.
O samej swobodzie przemieszczania się mówi dyspozycja zawarta w art. 20 TFUE:
1. Ustanawia się obywatelstwo Unii. Obywatelem Unii
jest każda osoba mająca obywatelstwo
Państwa Członkowskiego. Obywatelstwo Unii ma charakter dodatkowy w stosunku do obywatelstwa krajowego,
nie zastępując go jednak.

TFUE, art 72: Niniejszy tytuł nie narusza wykonywania przez
Państwa Członkowskie obowiązków dotyczących utrzymania porządku publicznego i ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego.
11
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2. Obywatele Unii korzystają z praw i podlegają obowiązkom przewidzianym w Traktatach. Mają między innymi
prawo do:
a) swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium Państw Członkowskich;
Dodatkowe powtórzenie i uzupełnienie znajduje się w
art. 21 TFUE:
„Każdy obywatel Unii ma prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium Państw Członkowskich, z
zastrzeżeniem ograniczeń i warunków ustanowionych w Traktatach
i w środkach przyjętych w celu ich wykonania.”
W TFUE podkreśla się też że „Unia stanowi przestrzeń
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w poszanowaniu
praw podstawowych oraz różnych systemów i tradycji prawnych Państw Członkowskich12.” Ponadto w ramach granic
wewnętrznych Unia „...rozwija politykę mającą na celu: zapewnienie braku jakiejkolwiek kontroli osób, niezależnie od
ich obywatelstwa, przy przekraczaniu przez nie granic wewnętrznych13. W ramach tej przestrzeni14, zapewnia -brak kontroli osób na granicach wewnętrznych -rozwija wspólną politykę w dziedzinie azylu, imigracji i kontroli granic zewnętrznych, opartą na solidarności między Państwami Członkowskimi i sprawiedliwą wobec obywateli państw trzecich15. W
dalszej części art. 67 TFUE nacisk kładziony jest na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa „za pomocą środków
zapobiegających , rasizmowi i ksenofobii oraz zwalczających
te zjawiska.” Ponadto zwrócić należy uwagę między innymi

TFUE, art 67.
TFUE art. 77.
14 TFUE art 68: Rada Europejska określa strategiczne wytyczne
planowania prawodawczego i operacyjnego w przestrzeni wolności,
bezpieczeństwa i sprawiedliwości.
15 Tamże.
12
13
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na współpracę16 i koordynację w dziedzinie organów policyjnych i sądowych poszczególnych państw członkowskich.
Ponad współpracą ogólną, poszczególne państwa Unii
Europejskiej mogą współpracować pomiędzy sobą na uznawanych przez siebie warunkach17 ( formach współpracy). Jednakże to Rada UE przyjmuje środki które mają zapewnić prawidłową współpracę administracyjną pomiędzy różnymi
służbami poszczególnych państw członkowskich w dziedzinie
bezpieczeństwa18. TFUE określa też kompetencje ustawodawcze Parlamentu Europejskiego i Rady do wdrożenia środków
mających na celu ochronę przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości19.
Jak wskazano wyżej, TFUE nakreśla pewne ogólne zasady działania i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i swobody przemieszczania się20, w tym określa cele jakimi są między innymi wspólne unijne polityki w zakresie wiz i innych
dokumentów pobytowych, warunków swobodnego przemieszczania się obywateli państw trzecich na terytorium Unii i
innych związanych z granicami, zarządzaniem nimi oraz
16 TFUE art. 71: W ramach Rady ustanawia się stały komitet w celu zapewnienia wewnątrz Unii wspierania i wzmacniania współpracy operacyjnej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. [...] Przedstawiciele zainteresowanych organów i jednostek organizacyjnych
Unii mogą uczestniczyć w pracach komitetu. Parlament Europejski
oraz parlamenty narodowe są informowane o pracach komitetu.
17 Tamże, art. 73.
18 Tamże, art. 74. Artykuł ten zawiera też zastrzeżenia stosowania
tej zasady.
19 Tamże, art.75.
20 O współpracy policyjnej mówi też art. 39 i nn. Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen. Kolejnym jej istotnym elementem
jest też utworzenie i utrzymywanie wspólnego systemu informacyjnego (SIS, SIS II), w którym umieszcza się istotne z punktu widzenia
służb policyjnych i granicznych informacje o osobach i przedmiotach- art. 92.
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ujednoliceniem procedur21. Równie ważnym elementem pośrednio związanym z przemieszczaniem się są wspólne unijne
polityki związane z migracją i udzieleniem ochrony międzynarodowej22 (oraz innych form ochrony przewidzianej dla
cudzoziemców).
Kontrola graniczna
Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej jak już
wspomniano wyżej określa ogólne kierunki polityki w odniesieniu do bezpieczeństwa, granic, swobody i ograniczeń
przemieszczania się obywateli różnych państw w obrębie Unii
ale też z państw trzecich na terytorium Wspólnoty. Współpraca pomiędzy państwami Unii Europejskiej nie ograniczała się
jednak do kolejnych traktatów w tym Traktatu Lizbońskiego.
W czerwcu 1985 r. kilka państw przystąpiło do układu z
Schengen; podpisały go Belgia, Niemcy, Francja, Luksemburg
i Holandia. W czerwcu 1990 r. podpisano natomiast konwencję wykonawczą do układu z Schengen. Sygnatariuszami były:
Belgia, Niemcy, Francja, Luksemburg i Holandia. Kolejnym
krokiem było wejście w życie wyżej wymienionej konwencji i
zniesienie kontroli granicznych pomiędzy Belgią, Niemcami,
Hiszpanią, Francją, Luksemburgiem, Holandią i Portugalią
(Hiszpania i Portugalia podpisały układ w czerwcu 1991 r.). W
październiku 1997 r. zniesiono kontrolę na granicach z Włochami (podpisanie umowy w listopadzie 1990 r.) Grudzień
1997 r. przyniósł zniesienie kontroli na granicach z Austrią
(podpisanie umowy w kwietniu 1995 r.). W maju 1999 r. włączono współpracę w ramach Schengen w unijne ramy prawne
na mocy traktatu z Amsterdamu. Kolejne kroki w rozwoju
strefy to: styczeń 2000 r. kiedy to do układu przystępuje Grecja
(umowę podpisano w listopadzie 1992 r.); marzec 2001 r. kie-

21
22
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TFUE, art. 77.
Tamże, art. 78.

dy to zniesiono kontrolę na granicach wewnętrznych z Danią,
Finlandią, Szwecją, Islandią i Norwegią (podpisanie umów w
grudniu 1996 r.). W grudzień 2007 r. przynosi zniesienie kontroli na granicach lądowych i morskich z Czechami, Estonią,
Łotwą, Litwą, Węgrami, Maltą, Polską, Słowenią i Słowacją, a
w marcu 2008 r. w portach lotniczych na granicach tych
państw. Grudzień 2008 r. przynosi Zniesienie kontroli na granicach lądowych ze Szwajcarią (podpisanie umowy w październiku 2004 r.)- marzec 2009 r. zniesienie kontroli granicznych w portach lotniczych na granicach ze Szwajcarią. Grudzień 2011 r. zniesienie kontroli na granicach lądowych z
Liechtensteinem (na podstawie umowy z lutego 2008 r.)23.
Dzisiaj Strefa Schengen to 42 673 km granic morskich i 7
721 km granic lądowych24. Do strefy należą takie państwa jak:
Austria (skrót AT), Belgia (BE), Szwajcaria (CH), Czechy (CZ),
Niemcy (DE), Dania (DK), Estonia (EE), Grecja (EL), Hiszpania(ES), Finlandia (FI), Francja (FR), Węgry (HU), Islandia (IS),
Włochy (IT), Liechtenstein (LI), Litwa (LT), Luksemburg (LU),
Łotwa (LV), Malta (MT), Holandia (NL), Norwegia (NO), Polska (PL), Portugalia (PT), Szwecja (SE), Słowenia (SI) i Słowacja (SK).Oprócz wyżej wymienionych państw do Strefy Schengen nie należą
Bułgaria (BG), Cypr (CY), Chorwacja (HR), Irlandia (IE),
Rumunia (RO), Wielka Brytania (UK)- państwa członkowskie
UE. Włączenie danego państwa do Schengen wymaga spełniania przez niego szeregu norm i przepisów oraz co najbardziej istotne stosowanie procedur odnośnie przepływu osób
na granicach zewnętrznych.

23

Za: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-

library/docs/schengen_brochure/schengen_brochure_dr3111126_pl.pdf,
dostęp z dnia 12.05.2017 r.
24 Tamże.
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Włączenie dorobku Schengen w ramy prawne UE pozwoliło na nowe podejście do kwestii swobody przemieszczania się i współpracy w dziedzinie ujednolicenia i wzmocnienia
kontroli na granicach zewnętrznych. TFUE w art. 77 mówi
wprost o zapewnienie kontroli osób i skutecznego nadzoru
przy przekraczaniu granic zewnętrznych i stopniowe wprowadzanie zintegrowanego systemu zarządzania granicami
zewnętrznymi.
Kontrola na granicach zewnętrznych wydaje się niezbędnym warunkiem dla złagodzenia reżimu granicznego
pomiędzy państwami unijnymi. Kontrola na granicach zewnętrznych danego państwa to niejako przekazanie kompetencji pozostałych i ich bezpieczeństwa w ręce funkcjonariuszy
Grecji, Szwecji czy Belgii. Jak już wspomniano wyżej system
wzajemnej solidarności w ramach Unii opiera się w głównej
mierze na ujednoliceniu polityk w dziedzinach migracji, wiz,
zarządzania granicami i współpracy policyjno- sądowej.
Głównymi aktami prawnymi regulującymi kwestie
przemieszczania się na granicach zewnętrznych są: konwencja
wykonawcza do układu z Schengen, Kodeks Graniczny
Schengen25 oraz Wspólnotowy kodeks Wizowy.
Swoboda przemieszczania się w obrębie wspólnoty dotyczy jak już wspomniano obywateli Unii Europejskiej oraz
członków ich rodzin. Nie zwalnia to ich jednak od posiadania
ważnego dokumentu stwierdzającego obywatelstwo UE w
przypadku przekraczania granic wewnętrznych.
Na poziomie krajowym obszar związany ze swobodą
przemieszczania się oraz kontrolą graniczną reguluje szereg
aktów prawnych w randze ustawy- Ustawa o ochronie granicy

Rozporządzenie (WE) 562/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady z 15 marca 2006 r. ustanawiające Wspólnotowy kodeks zasad
regulujących przepływ osób przez granice (Dz. U. UE L z 13
kwietnia 2006 r. z późn. zm) -Kodeks Graniczny Schengen.
25
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państwowej26, Ustawa o Cudzoziemcach27, Ustawa o Straży
Granicznej28. Podstawowym aktem wykonawczym na poziomie krajowym jest natomiast kwestię kontroli na granicach
reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji w sprawie kontroli granicznej dokonywanej
przez funkcjonariuszy Straży Granicznej29. Akt ten określa
szczegółowe zasady odprawy na granicach zewnętrznych.
Bezpieczeństwo czy swoboda przemieszczania się
Pytanie czy zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych i swobodny przepływ osób w ramach UE oznacza
zmniejszenie potencjału państw członkowskich do skutecznego zwalczania przestępczości pospolitej oraz innych zagrożeń
wynikających z możliwości niekontrolowanego przepływu w
ramach Wspólnoty pozostaje otwarte.
Z jednej strony skala zjawisk przestępczych o charakterze transgranicznym i potencjalne możliwości jakie daje grupom przestępczym i terrorystycznym mandat do nieograniczonego przemieszczania się przez granice wewnętrzne, z
drugiej środki kompensacyjne, implementujące minimalne
wymagania jakie muszą spełniać państwa aby przystąpić do
Strefy Schengen czy Wspólnotowe agencje jak FRONTEX czy
EUROPOL rozwijające współpracę wewnątrz unijną w dziedzinie bezpieczeństwa, wspólne normy dotyczące przekraczaUstawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej ( Dz. U. Nr 78 poz. 461 z późn. zm.).
27 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013,
poz. 1650 z późn. zm.).
28 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.
U. 1990 Nr 78 poz 462 z późn. zm.).
29 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Z dnia 21 grudnia 2006 r.).
26
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nia granicy i wydawania wiz znoszą niekorzystne zjawiska
osłabiające bezpieczeństwo obywateli Unii Europejskiej. Rozwijanie wzajemnej współpracy może w perspektywie długoterminowej zwiększyć bezpieczeństwo Wspólnoty. Należy
jednak pamiętać, iż Strefa Schengen jest tak silna jak jej najsłabsi uczestnicy. Delegowanie uprawnień i bezpieczeństwa
całej Unii w ręce poszczególnych państw zdaje się być akcją
ryzykowną, o czym świadczą przykłady np. Grecji nieradzącej
sobie samodzielnie z napływem fali migracyjnej w ostatnich
latach. Z drugiej strony alternatywna wizja Europy bez Strefy
Schengen i przywrócenie kontroli granicznych wydaje się perspektywą mało optymistyczną i krokiem wstecz w rozwoju
Wspólnoty30. Przykładem tego może być między innymi lista
państw które wprowadziły kontrole na wewnętrznych granicach z powodu kryzysu migracyjnego: Niemcy, Słowenia,
Szwecja, Dania, Belgia, Norwegia, Węgry, Austria31. Jak już
wspominano wyżej wolność przemieszczania się w Unii Europejskiej i Strefie Schengen wiąże się jednocześnie z zacieśnianiem współpracy policyjnej i wzmacnianiem ochrony gra30

„Według szacunków niemieckiej Fundacji Bertelsmanna do 2025
roku 24 spośród 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej (bez Luksemburga, Malty, Cypru i Chorwacji) straciłoby na likwidacji strefy Schengen i
zamknięciu granic wewnętrznych od ok. 470 mld do 1 bln 430 mld euro.
Niemcy straciliby od 77 do blisko 235 mld euro, a Polska – od 18 do 54 mld
euro.Gdyby strefa Schengen miała zniknąć, należałoby się liczyć ze wzrostem
wszystkich kosztów wymiany handlowej. Samochody dostawcze musiałyby stać w długich kolejkach, a transport towarów trwałby dłużej. Podwyżki cen
niektórych
produktów
byłyby
nieuniknione.”
za:
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/handel/strefa-schengen-czym-jesti-jakie-panstwa-do-niej-naleza/3w8t8g, dostęp z dnia 12.05.2017 r.
31 Za: Annexes to the Communication from the Commission to the European Parliament, European Council and the Council. Back to Schengen- A
roadmap, źródło: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-wedo/policies/borders-and-visas/schengen/docs/communication-backto-schengen-roadmap-annexes_en.pdf, dostęp z dnia 12.05.2017 r.
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nicy zewnętrznej na różnych poziomach- czy to wizowym czy
zarządzania granicą, wspólnych norm dotyczących prawa
wjazdu i pobytu.
Streszczenie:
Swoboda przemieszczania się obywateli jest jednym z
podstawowych praw w Unii Europejskiej. Nasuwa się pytanie
czy taka wolność nie ogranicza możliwości do zapewnienia
bezpieczeństwa swojego terytorium przez poszczególne państwa UE. W ramach porządku prawnego Uniia wypracowała
mechanizmy mające zmniejszyć skalę niekorzystnych zjawisk
związanych ze swobodą przepływu poprzez współpracę policyjną i sądowniczą.
Summary:
Freedom of movement of citizens is one of the fundamental rights in the European Union. The question is whether
such freedom does not limit the ability of EU countries to secure their territory. European Union has developed mechanisms to reduce the scale of unfavorable events related to freedom of movement through police and judicial cooperation.
Bibliografia:
1) Dana A., Administracyjnoprawny wymiar budowy przestrzeni
bezpieczeństwa wewnętrzego Unii Europejskiej, [w:] Państwo Prawo
Bezpieczęństwo, t. II , wydaw. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
Szczytno 2015.
2) Głowacki R., Europejska Sieć Prewencji Kryminalnej (EUCPN),
wydaw. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2009
3) Hapunik M., Współpraca policyjna o charakterze transgranicznym na podstawie dorobku prawnego Schengen, [w:] Przegląd Policyjny,
nr 2 (114), 2014, Wydaw. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2013, s. 82-100.
4) Rozporządzenie (WE) 562/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady z 15 marca 2006 r. ustanawiające Wspólnotowy kodeks zasad
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regulujących przepływ osób przez granice (Dz. U. UE L z 13
kwietnia 2006 r. z późn. zm)- Kodeks Graniczny Schengen.
5)Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy
państwowej ( Dz. U. Nr 78 poz. 461 z późn. zm.).
6) Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U.
2013, poz. 1650 z późn. zm.).
7) Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej
(Dz. U. 1990 Nr 78 poz. 462 z późn. zm.).
8) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie kontroli
granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej
(Dz. U. Z dnia 21 grudnia 2006 r.).
Netografia:
1) https://www.cepol.europa.eu/pl, dostęp z dnia 10.05.2017 r.
2) https://europa.eu/european-union/abouteu/agencies/europol_pl , dostęp z dnia 11.05.2017 r.
3) http://www.eurojust.europa.eu/Pages/languages/pl.aspx,
dostęp z dnia 11.05.2017 r.
4) http://ec.europa.eu/anti-fraud/home_pl, dostęp z dnia
11.05.2017 r.
5) http://frontex.europa.eu/ dostęp z dnia 10.05.2017.
6) https://europa.eu/european-union/abouteu/agencies/emcdda_pl, dostęp z dnia 11.05.2017 r.
7) https://ec.europa.eu/homeaffairs/sites/homeaffairs/files/elibrary/docs/schengen_brochure/schengen
_brochure_dr3111126_pl.pdf, dostęp z dnia 12.05.2017 r.
8) http://biznes.onet.pl/wiadomosci/handel/strefaschengen-czym-jest-i-jakie-panstwa-do-niej-naleza/3w8t8g, dostęp z
dnia 12.05.2017 r.
9) http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-wedo/policies/borders-and-visas/schengen/docs/communication-backto-schengen-roadmap-annexes_en.pdf, dostęp z dnia 12.05.2017 r.
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Aneta Teichman

Wydanie Narodowe Dzieł Fryderyka Chopina pod red.
Jana Ekiera jako przykład wyzwalania myśli i pragnień
Wolność to według definicji Słownika Języka Polskiego
„możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą”1.
Nie jest to jedyna definicja wolności, ale podkreśla znaczenie
wolnej woli. Wolności nie można jednak pojmować jako nieograniczonej swobody. Człowiek powinien bowiem rozumieć
i akceptować fakt, że za podejmowane przez niego działania
będzie musiał wziąć odpowiedzialność. Zdolność przewidywania konsekwencji własnych czynów wpływa na postępowanie człowieka. Jeśli wyobrazi on sobie prawdopodobne
skutki własnych działań i oceni, że mogą być negatywne, może ich w rezultacie zaniechać. Czy powstrzymanie się od działań jest w takiej sytuacji ograniczeniem woli?
Na temat wolności człowieka wypowiedział się m.in.
Tadeusz Kotarbiński twórca etyki, którą niekiedy określa się
mianem niezależnej2. W jego ujęciu człowiek powinien być
http://sjp.pwn.pl/sjp/wolnosc;2537405.html (02.04.2017)
Etyka niezależna Tadeusza Kotarbińskiego to „etyka niezależna
od religii, ogólniej od światopoglądu, od jakichkolwiek założeń dotyczących ogólnej struktury bytu, ale jest to niezależność w określony sposób pojmowana, mianowicie na pytanie, dlaczego należy tak a
tak postępować Kotarbiński nigdy nie odwołuje się do racji natury
metafizycznych. Nie mówi na przykład, bo taka jest wola Boga, bo to
prowadzi do naszego zbawienia. Kotarbiński sam wychowany został
w światopoglądzie religijnym i był człowiekiem głęboko religijnym
gdzieś do piętnastego roku życia. Potem stracił wiarę, ale chciał, z
tego światopoglądu, w którym wyrósł, zachować najcenniejsze treści
etyczne. Nie odrzucił etyki, w które się wychował, ale odrzucił jej
uzasadnienie. Sam mówił, że etyka spolegliwego opiekuństwa zbliżona jest do etyki ewangelicznej, etyki dobroci, bez założeń metafi1

2
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wolny w dokonywaniu wyborów i kształtowaniu swojego
życia. Zależało mu „na optymalnym rozwoju ludzkiej jednostki. Oczywiście, musiało mu również zależeć na tym, aby
jednostka miała warunki do swego optymalnego rozwoju,
dlatego przywiązywał tak dużą wagę do swobód intelektualnych, osobistych. Nie był rzecznikiem nieograniczonej wolności. Sformułował nawet takie zdanie, że rozum w pełni rozkwita pod strażą wolności, a wolność w pełni rozkwita pod
strażą rozumu”3.
Kotarbiński postulował zatem konieczność racjonalnej
oceny przez człowieka swoich dążeń oraz rozsądnego kierowania rozwojem intelektualnym i duchowym. Wydanie Narodowe Dzieł Fryderyka Chopina, o którym będzie tu mowa,
jest rezultatem postawy człowieka, który w praktyce zrealizował przedstawioną wyżej koncepcję Kotarbińskiego. Ekier
wyzwalał swoje myśli i pragnienia, tj. dzielił się nimi i dążył
do ich realizacji, a przy tym czuwał, by powzięte przez niego
założenia metodologiczne i artystyczne zostały konsekwentnie
zrealizowane na przestrzeni całego wydania.
Jan Ekier należał do luminarzy polskiej kultury muzycznej XX wieku i początku XXI wieku. Zasłynął jako pianista,
kompozytor, pedagog a zwłaszcza jako wybitny edytor dzieł
Fryderyka Chopina. Pomysł opracowania pierwszego kompletnego urtekstowego wydania dzieł kompozytora zrodził się
w jego umyśle w okresie II wojny światowej. Trudno byłoby
konkretnie wskazać moment, kiedy to nastąpiło, czy, gdy z
narażeniem życia grał zakazane wówczas utwory polskiego
zycznych. („Tadeusz Kotarbiński, Ku wewnętrznej pogodzie”. Pogląd T. Kotarbińskiego podany tu jako fragment wypowiedzi I. Lazari-Pawłowskiej.
Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=INDAVo3jQ_E)
3 „Tadeusz Kotarbiński, Ku wewnętrznej pogodzie”. Pogląd T. Kotarbińskiego podany tu jako fragment wypowiedzi I. Lazari-Pawłowskiej.
Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=INDAVo3jQ_E
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twórcy, czy raczej, gdy doświadczał głębokich przeżyć pod
wpływem tej muzyki i obserwował jej ogromny wpływ na
psychikę ludzi. W pierwszym powojennym artykule napisał:
„Chopin działa wszechstronnie swoją osobowością na całą
moją naturę”4. Dostrzegł wpływ twórczości i poglądów kompozytora na własną postawę i światopogląd: „Dziwną jest rzeczą, że człowiek, którego się nie znało, który żył w innej epoce
i środowisku, który pozostawił nam tylko paręset stron wypełnionych znakami nutowymi, może tak silnie zaważyć na
życiu innego człowieka żyjącego w innym czasie i zupełnie
innych warunkach”5. Im głębiej zastanawiał się nad twórczością Chopina i im wnikliwiej ją analizował, tym bardziej rósł
jego podziw dla kompozytora: „Nie silę się na wytłumaczenie
tego zjawiska wpływu Chopina na moją osobowość, nie wiem
w ogóle, czy może być ono wytłumaczalne, stwierdzam tylko
fakt, podkreślam jego dziwność, konstatuję jego w mym życiu
rzeczywistość”6.
Tuż po wojnie Ekier przedstawił Radzie Naukowej Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie pomysł realizacji urtekstowego wydania dzieł Chopina7. Wtedy miał
ogólny zarys koncepcji i przekonanie, że zdoła sprostać takie-

J. Ekier, Czym jest dla mnie Chopin? „Ruch Muzyczny” 1949 nr
5/6, s. 7.
5 Tamże.
6 Tamże, s. 8.
7 Historię Wydania Narodowego rozpoczyna rok 1946, w którym
Jan Ekier po raz pierwszy wystąpił z projektem przygotowania nowego wydania dzieł Chopinowskich. Por. np. R. Szczepański, Paderewski jako wydawca dzieł Chopina. Praca redakcyjna nad wydaniem Dzieł
Wszystkich i The Century Library of Music. W: Warsztat kompozytorski,
wykonawstwo, koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały z sesji naukowej Kraków 3-6 maja 1991. Red. W. M. Marchwica,
A. Sitarz. Katedra Historii i Teorii Muzyki UJ, Musica Iagellonica,
Kraków 1991, s. 108.
4
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mu wyzwaniu. Na zachodzie Europy tego typu edycje były
już realizowane8. Nowa koncepcja wydawania tekstu muzycznego zainspirowała Ekiera. Uważał, że dzieło Chopina
powinno ukazać się w takiej właśnie formie. Wierzył, że nowatorski i wartościowy sposób podejścia do dzieł muzycznych
znajdzie mocne poparcie i w Polsce.
Dawne edycje dzieł Fryderyka Chopina nieraz zostały
już postawione w centrum rozważań naukowych. Analizowano je pod kątem cech indywidualnych, podobieństw i różnic.
Proponowano też różne sposoby ich klasyfikacji. Jan Ekier w
grupie wydań chopinowskich zauważył zwłaszcza dwie silne
tendencje. Pierwsza – to dążenie do „odtworzenia autentycznego tekstu”9. Drugą tendencję, jaką zauważył Ekier, odzwierciedla wydanie pod redakcją Charlesa Klindwortha, w którym
tekst utworów Chopina został w wielu miejsach radykalnie
zmieniony.
Charakterystyczną cechą wydań urtekstowych jest bazowanie na pełnym i autentycznym materiale źródłowym. Dla
Ekiera miało to znaczenie zasadnicze. Zależało mu również i
na tym, by wydanie objęło wszystkie kompozycje Fryderyka
Chopina. Wyjaśniał, że konieczne będzie zgromadzenie rozproszonych po świecie rękopisów kompozytora, by w pracy
nad ustaleniem tekstu można było opierać się na nich. Chodziło bowiem o przekazanie tekstu oryginalnego a nie kolejne
wydanie dzieł Chopina, tyle, że sygnowane nazwiskiem Ekiera. W XX wieku dało się zauważyć dążenie do odtwarzania,
poznawania muzyki w wersji oryginalnej. Straciły na znaczeniu pomysłowe przeróbki, interpretacje dzieł muzycznych.
Zaczęła liczyć się autentyczność, ponieważ poprzez tekst źróO tym fakcie wspomniała m.in. Zofia Chechlińska. Por. Z. Chechlińska, O Wydaniu Narodowym Dzieł Chopina. „Rocznik Chopinowski” 1983, nr 15.
9 J. Ekier, Wstęp do Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina.
Część I – Zagadnienia edytorskie. PWM, Kraków 1974, s. 152.
8
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dłowy można było dotrzeć do prawdy o muzyce. Nie wszystkie wydania realizowały takie założenie, wiele z nich
uwzględniało poprawki redaktorskie, które niekiedy znacząco
zmieniały obraz graficzny i sens utworu10. W efekcie opublikowany tekst w wielu miejscach odbiegał od oryginału. Takie
podejście nie satysfakcjonowało już odbiorców muzyki Chopina w XX wieku, chociaż należy podkreślić, że wcześniejsze
wydania są świadectwem zmieniającego się spojrzenia na
twórczość i tekst dzieł jednego z najwybitniejszych kompozytorów świata. Mają więc wartość dokumentu historycznego.
W XX wieku podejście się zmieniło; postulowano, by redaktorzy nie interpretowali i objaśniali muzyki, lecz pozwolili dojść
jej do głosu poprzez oryginalny tekst. Ekier pragnął, by przez
wydanie przemówił sam Chopin. Nie chciał być „tłumaczem”
jego utworów, lecz poprzez oryginalny tekst nutowy poprowadzić odbiorców do samego mistrza.
Oprócz pracy nad koncepcją wydania Ekier wiele czasu
poświęcił na to, by poznać kompozytora. Niewielu wcześniejszych redaktorów wydań chopinowskich zagłębiało się w
treść listów Chopina. Ekier uważał, że powinien poznać twórcę również od strony osobowości, chciał wniknąć w jego psychikę i zrozumieć go jako człowieka. Było to podejście nowatorskie i cenne, dzięki temu bowiem Ekier dowiedział się jak
bardzo Chopin był autokrytyczny wobec swojej twórczości i z
jaką odpowiedzialnością do niej podchodził. Z korespondencji
artysty dowiedział się również o jego współpracy z licznymi
kopistami i wydawcami. Poznał kompozytora jako człowieka
o niezłomnych zasadach, stawiającego muzykę na pierwszym
10 Przykładem wprowadzania zmian do tekstu chopinowskiego
jest np. Wydanie „Dzieła Wszystkie” pod red. I. J. Paderewskiego, J.
Turczyńskiego i L. Bronarskiego. Zmiany, o których wspomniano,
były podstawą krytyki tej edycji. Por. Z. Chechlińska, O Wydaniu
Narodowym…, dz. cyt. oraz J. M. Chomiński, Mistrzostwo harmoniczne
Chopina. „Rocznik Chopinowski” t. 1, 1956.
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planie, dążącego do ideału a przy tym skromnego i obdarzonego poczuciem humoru. Cenił postawę twórczą Chopina i się
nią inspirował. Podkreślił, że „Postawę tę cechuje przede
wszystkim odwaga. Chopin nie bał się pisać niczego, co w
jego pojęciu było wartościowym, czyby to było sięgnięcie do
starych wzorów muzycznych, na których wyrósł (Bach, Mozart), czy wyprzedzenie epoki o sto lat, chociażby to miało
wywołać sprzeciwy czy zastrzeżenia współczesnych mu ludzi.
Drugą cechą jest szczerość. Chopin nie wstydził się utrwalać w
kompozycji tego, co czuł w danej chwili, mimo, że nie zdarza
mu się nigdy być wylewnym”11. Ten obraz kompozytora był
w pracy nad wydaniem ważny. Ekier zrozumiał, że powinien
dążyć do tego, by w sposób jak najbardziej wierny oddać jego
intencję. Z korespondencji dowiedział się również o ostatniej
jego woli.
Twórczość Chopina biegła nurtem głównym i pobocznym. Pierwszy z nich niósł dzieła, które kompozytor uznał za
godne publiczności i te wydał. Drugi, to utwory skomponowane głównie pod wpływem okoliczności towarzyskich i tych
nie zamierzał nigdy wydać. Wolę Chopina wypowiedzianą w
ostatnich godzinach życia relacjonowali później jego przyjaciele: „Znajdzie się – rzekł [Chopin] – wiele utworów w większym lub mniejszym stopniu niegodnych mnie; w imię przywiązania jakie do mnie żywicie, proszę o spalenie ich wszystkich z wyjątkiem początku metody; tę zostawiam Alkanowi i
Reberowi, niech z niej mają jakiś pożytek. Reszta bez żadnego
wyjątku ma być strawiona przez ogień, mam bowiem dla publiczności wielki szacunek i nie chcę, by na moją odpowiedzialność i pod moim nazwiskiem rozchodziły się utwory niegodne publiczności”12. Kompozytor życzył sobie, by po jego
śmierci nadal przestrzegano zasady, jaką stosował względem
J. Ekier, Czym jest…, dz. cyt., s. 9.
Korespondencja Fryderyka Chopina. Zebrał i opracował B. E. Sydow. PIW, Warszawa 1955, T. II, s. 324.
11
12
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swojej twórczości, nie chciał, aby po jego śmierci publikowano
utwory, które uznał za niegodne publiczności. Niestety nie
spełniono jego ostatniej woli i już w 1855 roku (sześć lat po
jego śmierci) ukazało się wydanie pod redakcją Juliana Fontany, które obejmowało utwory niewydane. Edycja ta stała się
symbolem niewypełnienia ostatniej woli Chopina. Ekier, który
miał humanistyczne podejście do swojej edytorskiej pracy,
podkreślał, że nie można oddzielić dzieła od twórcy. Pomimo
śmierci kompozytora, dzieła nie stały się niczyje i nie wolno
ich traktować tak, jakby wymagały poprawek, przeróbek, czy
stanowiły inspirację do popisu inwencji kolejnych redaktorów.
Podkreślał, że autor ma niezbywalne prawo do decydowania
o własnej twórczości i należy je uszanować. Postanowił znaleźć sposób, by uwydatnić jego intencję. Nie mógł spełnić polecenia Chopina w sensie dosłownym, ponieważ od czasu
pierwszego pośmiertnego wydania (1855) utwory te powielane były wielokrotnie, trudno byłoby je więc wszystkie wyeliminować. Ekier zastosował podział – wszystkie utwory zostały wydane w ramach dwóch serii. Wyjaśnił, że to „pozwoli
nam pojąć miary, jakie Chopin przykładał czy to do wartości,
czy to do stopnia wykończenia swych dzieł, a równocześnie
dojrzeć margines jego twórczości, na który składają się kompozycje świadczące o tym, że geniusz Chopina musiał początkowo ulegać prawom zależności od wpływów innych kompozytorów, prawom rozwoju i prawom zmęczenia”13. Seria A
obejmuje utwory Chopina, które zostały wydane za jego życia,
a seria B te, które nie zostały wydane za jego życia i w ogóle
nie miały być wydane. Wydanie utworów Chopina w ramach
dwóch serii dowodzi, że w WN intencja twórcy jest czynnikiem najwyższej wagi.
Dużym wyzwaniem dla Ekiera było opracowanie metody naukowej, której konsekwentne stosowanie przyczyniłoby

13

J. Ekier, Wstęp do..., dz. cyt., s. 22.
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się do uzyskania wewnętrznej spójności edycji. Podejście Ekiera jako redaktora polegało na tym, że nie stawiał sobie pytania
w jaki sposób rozumie tekst Chopina i co zamierzał on wyrazić, ale na przeanalizowaniu całego kompleksu rękopisów,
kopii, adnotacji i listów. Pozwoliło mu to stworzyć wizję intencji Chopina. Aby wydanie posiadało jednakowo wysoką
jakość na przestrzeni wszystkich 37 tomów, zaproponował
metodę naukową stosowaną dotąd w dziedzinie edytorstwa
dzieł literackich. Do opracowania metody posłużyła mu wybitna praca Konrada Górskiego Sztuka edytorstwa. Zarys teorii14,
która ukazała się w 1956 roku. Górski należał do najwybitniejszych polskich tekstologów, sformułował zasady, które po
dziś dzień są aktualne. Ekier, o ile wiadomo autorce, jako
pierwszy przetransponował reguły Górskiego z dziedziny
edytorstwa dzieł literackich do dziedziny edytorstwa dzieł
muzycznych. Uważał Górskiego za patrona Wydania Narodowego. Górski był także, o czym warto wspomnieć, jednym z
recenzentów pierwszych jednostek edycji15. Praca tekstologa
K. Górski, Sztuka edytorska. Zarys teorii. PWN, Warszawa 1956.
Fragment recenzji Konrada Górskiego: „przeprowadzenie pracy imponuje bogactwem dokumentacji i poprawnością metodologiczną w wyzyskaniu materiału źródłowego. Mam u siebie najrozmaitsze edycje różnych dzieł Chopina, wśród nich Polonezy, Etiudy i
Sonaty w wydaniu Paderewskiego, Bronarskiego i Turczyńskiego.
Próbowałem więc porównać przypisy krytyczne w wymienionych
tomach z opracowaniem Ballad przez prof. Ekiera. Tu nie ma i nie
może być żadnych porównań. Nikt przed Redaktorem Naczelnym
Wydania Narodowego nie rozporządzał tak zebranym i tak krytycznie przemyślanym materiałem źródłowym, toteż wydanie to […]
będzie swojego rodzaju unikatem w edytorstwie muzycznym […] i
pozostanie jako wzór sumienności, precyzji i wnikliwości krytycznej
jego redaktora, a przede wszystkim jako wzór metody edytorskiej”.
Za: J. Ekier, Koncepcja edytorska Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka
Chopina. W: Dzieło Chopina jako źródło inspiracji wykonawczych. AMFC,
Warszawa 1999, s. 67.
14
15
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wymaga specjalnych predyspozycji, wiedzy i doświadczenia.
Brak kompetencji, nieodpowiednia postawa a zwłaszcza brak
w tych działaniach stabilnych zasad, negatywnie odbije się na
jakości wydania. „Nie zdawali sobie z tego sprawy – jak pisał
Górski – różni edytorzy niemal aż do końca XIX wieku, skutkiem czego teksty autorów nowszych i nowożytnych (w przeciwieństwie do pisarzy starożytnych, którymi zajmuje się filologia klasyczna) roiły się od błędów zniekształcających sens i
artyzm utworów literackich.
Rozbudzenie się czujności filologów nowożytnych w
tym zakresie doprowadziło do uświadomienia sobie zadań i
zasad poprawnego wydawania tekstów”16. Tekstologia jest
dziedziną wiedzy praktycznej, opartą na zasadach poprawnego wydawania tekstu wywodzących się z metodologii badań
filologicznych. Niemniej jednak w razie potrzeby tekstolog
może skorzystać z metodologii innych nauk (np. metod historycznych, gdy zaistnieje konieczność ustalenia autorstwa).
Górski uważał, że praca tekstologa sprowadza się do dwóch
zadań: ustalenia poprawnego tekstu oraz jego zrozumienia17.
Tekstolog powinien więc najpierw ocenić stan poprawności
tekstu i w razie potrzeby podjąć działania mające na celu
przywrócenie mu właściwej postaci, co polega m.in. na wyeliminowaniu błędów jak chociażby często spotykanych lapsus
calami. Krytyka tekstu polega na analizie przekazu pod kątem
jego poprawności i nadaniu mu bezbłędnej, zgodnej z zamierzeniem autora postaci. Praca ta może mieć różny przebieg i
wymagać zastosowania różnych metod, co zależy od jakości i
rodzaju źródeł. Najwyższą wartość mają oczywiście przekazy
autentyczne, czyli takie, w których przygotowaniu wziął
udział sam autor, a więc: autografy, wydania, które ukazały
K. Górski, Sztuka edytorska…, dz. cyt., s. 9, 10.
Rozumienie tekstu może odbywać się, zdaniem Górskiego, na
dwóch poziomach: podstawowym – sens przekazywany przez poszczególne zdania – i wyższym.
16
17
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się za życia twórcy i były przez niego kontrolowane albo kopie
przez niego sprawdzone. Nieautentyczna grupa przekazów to
te, które powstały bez udziały twórcy np. wydania, które ukazały się za jego życia, ale przygotowane zostały bez jego
udziału albo kopie, które nie zostały przez niego sprawdzone.
Górski podkreślił, że w zależności od stanu źródeł można
„wyróżnić siedem głównych wypadków, w których praca nad
krytyką tekstu będzie miała przebieg odmienny. Są to wypadki następujące: 1) gdy rozporządzamy tylko jednym tekstem
autentycznym w postaci druku za życia autora i pod jego kontrolą; 2) gdy mamy kilka druków autentycznych i jeden albo
więcej autografów; 3) gdy mamy autograf dzieła skończonego
lub kopię skontrolowaną przez autora; 4) gdy posiadamy jeden lub kilka autografów dzieła niedokończonego; 5) gdy
odziedziczyliśmy jedną kopię nie skontrolowaną przez autora
albo druk dokonany bez wiedzy autora lub pośmiertnie na
podstawie niedostępnego dla nas czy zatraconego już autografu; 6) gdy rozporządzamy kilkoma kopiami nie skontrolowanymi (albo drukami nie mającymi prawa do tytułu autentyczności); 7) gdy musimy dokonać restytucji tekstu całkowicie
skażonego przez amplifikacje i kontaminacje z tekstami obcego pochodzenia”18. Wynika z tego, że krytyka tekstu jest zadaniem złożonym, wymagającym wiedzy, dostosowania metod i cierpliwości.
Górski wyraźnie zaznaczał, że zadaniem tekstologa jest
zrozumienie i przekazanie intencji twórcy, ale nie jest jego rolą
interpretowanie tekstu, podejmowanie próby odpowiedzi, co
autor chciał wyrazić. Celem dochodzenia jest nie to, co chciał,
lecz, co naprawdę wyraził. Trudność ustalenia rzeczywistej
intencji twórcy jest spowodowana m.in. tym, że w źródłach
znajdują się błędy, które ją zniekształcają. Tekstolog musi więc

18
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K. Górski, Sztuka edytorska…, dz. cyt., s. 34-35.

oczyścić tekst z błędów i przywrócić mu postać zamierzoną
przez autora.
Czynnikiem najwyższej wagi w krytyce tekstu jest wola
twórcy. Wiąże się z tym bezwzględne uznanie należnego
twórcy prawa do poprawiania lub zmieniania kształtu własnego dzieła. Zdarza się tak, że autor, chcąc doskonalić swe
dzieło poprawia miejsca, które już tego nie wymagają. Niemniej jednak intencja twórcza dochodzi wtedy do głosu tak
samo, jak w każdej innej sytuacji, gdy autor wróci do pracy
nad dziełem. Wprowadzone przez niego zmiany są więc wyrazem jego intencji – zarówno te, które były wynikiem
twórczego impulsu, jak i te, które wprowadził pod wpływem
czyjejś sugestii.
Istnieje jednak wiele takich zmian wprowadzonych do
tekstu oryginalnego przez osobę, której autor powierzył korektę. Brak reakcji autora na cudze wtręty nie oznacza, że zostały przez niego zaakceptowane. Tekstolog nie może więc
uznać, że upoważnienie do korekty i brak reakcji na zmiany
wprowadzone obcą ręką są jednoznaczne ze zgodą na ich
obecność. Chodzi więc o dotarcie do rzeczywistej, nie domniemanej intencji twórcy: „co innego jest twórcza intencja
autora, a co innego brak przeciwdziałania z jego strony skażeniom, które się wkradły do tekstu jego dzieł, i nie wolno owego braku przeciwdziałania utożsamiać z pozytywną wolą,
którą bylibyśmy obowiązani szanować. Jeśli więc mówimy, że
celem krytyki tekstu jest nadanie mu postaci zgodnej z wolą
autora, to rozumiemy przez to jego twórczą intencję, nie zaś
jakiekolwiek zewnętrzne jej pozory”19.
W sytuacji, gdy zachowała się odpowiednia liczba przekazów, pozwalająca na wykrycie błędów wypaczających intencję autora dzieła oraz przywrócenie tekstowi poprawnego
kształtu, tekstolog powinien podjąć się tego zadania.

19

Tamże, s. 34.
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Prace Konrada Górskiego są teoretycznym podparciem w
praktycznych działaniach zmierzających do opracowania edycji
dzieł literackich. Stały się one także fundamentem prac nad wydaniem dzieł muzycznych – ich wartość dostrzegł Jan Ekier i jako
pierwszy edytor muzyczny oparł się na nich. Ekier podkreślił, że
wytyczając kierunek Wydaniu Narodowemu inspirował się poglądami Górskiego20, ponieważ uznał, że reguły przez niego
podane „choć w założeniu swym ograniczają się do spraw związanych z edytorstwem dzieł literackich, to jednak dzięki wielu
analogiom stanowią niezwykle cenne pozycje przy rozwiązywaniu nieskodyfikowanych jeszcze dotychczas problemów edytorstwa muzycznego”21. Prace Górskiego przydały się w ustalaniu
zasad Wydania Narodowego. Zastosowanie ich w pracy nad
dziełami Chopina to ważny fakt w dziejach edytorstwa muzycznego, którym przez wiele wieków rządziły czynniki społeczne,
ideologiczne lub indywidualne, czyli upodobania i poglądy redaktorów wydań.
Przystępując do pracy nad Wydaniem Narodowym
Ekier miał wyraźną wizję – chciał przekazać tekst dzieł muzycznych w formie w pełni autentycznej, zgodnej z wolą Chopina. Ten cel udało się osiągnąć, o czym Ekier wielokrotnie
wspominał. Efektem jego dążeniem stało się „ukazanie w wielu miejscach wydania tekstu oryginalnego po raz pierwszy w
druku, gdyż nawet wydania oryginalne – jak podkreślał – nierzadko podawały tekst błędny”22. Trzeba podkreślić, że jest to
znaczące osiągnięcie, które zmieniło postrzeganie twórczości
Chopina. Zwróciło uwagę odbiorców na fakt, że dotychczas
znane wersje jego dzieł, w niektórych przypadkach zawierały
tekst nieautentyczny. Z kolei autentyczne oblicze twórczości
Chopin przyczyniło się do lepszego poznania zarówno jego
Por. J. Ekier, Wstęp do Wydania…, dz. cyt., s. 12.
Tamże.
22 J. Ekier, O Wydaniu Narodowym Dzieł Fryderyka Chopina. „Polska” 1964, nr 10, s. 29.
20
21
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warsztatu kompozytorskiego, jak i jego aspiracji artystycznych. Podczas badania dawniejszych edycji Ekiera zaskoczył
fakt, jak często wola kompozytora była marginalizowana.
Nawet jeszcze za jego życia wydawcy wprowadzali zmiany
bez uzgodnienia tego z kompozytorem. Chopin zawsze reagował sprzeciwem na takie samowolne działania i domagał
się drukowania utworów w wersji zgodnej z rękopisem. Takie
podejście jednoznacznie świadczy o tym, że nie był mu obojętny los jego dzieł, ponosił bowiem za nie odpowiedzialność.
Jedną z ważniejszych cech Wydania Narodowego jest objęcie
wszystkich zachowanych kompozycji Chopina. Realizacja celu
była wielkim wyzwaniem, wiązało się to bowiem z ogromnym
zaangażowaniem w poszukiwania źródeł, które w okresie
powojennym, czyli w czasie, kiedy Ekier zaczynał pracę nad
edycją, znajdowały się w rozproszeniu. Przyczynił się znacznie do ich zgromadzenia i zewidencjonowania. W pracy nad
ustalaniem tekstu dzieł korzystał z wszystkich zachowanych
przekazów źródłowych czy to w formie dostępu bezpośredniego, czy dzięki technice fotokopii. Na tej podstawie analizował tekst dzieł i dochodził intencji twórcy. Nie trzeba udowadniać jak bardzo drobiazgowa i żmudna była ta praca, lecz
Ekier wiedział, że jakiekolwiek odstępstwo sprowadzi pracę
na manowce i w efekcie może dojść do podania tekstu mijającego się z wyznaczonym celem.
Godnym podkreślenia jest fakt, że wyniki swoich dociekań
tekstologicznych nad Balladami Ekier udostępnił w formie książki. Komentarz do Ballad obejmujące analizę tekstu zachowanych
źródeł ukazał się w 1970 roku. Nowatorstwem Wydania Narodowego jest również charakteryzowana wyżej metoda naukowa.
To dzięki jasnym regułom udało się zachować spójność edycji i
precyzję w dociekaniu rzeczywistej intencji twórcy. Wydanie
Narodowe doczekało się uznania. W 2010 roku, kiedy prace dobiegły końca i zaprezentowano odbiorcom kompletne wydanie,
można było w pełni dostrzec wartość pracy Ekiera i jej znaczenie
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dla współczesnej chopinologii. Oceniając wartość Wydania Narodowego minister Bogdan Zdrojewski napisał tak: „Fryderyk
Chopin jest w kulturze wartością stałą i uznaną, jego dzieła dla
tysięcy ludzi na całym świecie stanowią punkt odniesienia, są
synonimem tego, co w muzyce polskiej jest najbardziej polskie, a
zarazem tego, co w niej najbardziej uniwersalne […] Wydanie
Narodowe Dzieł Fryderyka Chopina […] to owoc trwających
ponad pół wieku szczegółowych badań, analiz i prac wielu osób,
dzięki którym powstała ta pierwsza na świecie zarazem źródłowo-krytyczna, jak i praktyczna edycja całej zachowanej twórczości Chopinowskiej […] Jestem dumny, mogąc być wśród tych,
którzy reprezentują polską kulturę w tak ważnym dla niej momencie”23.
Streszczenie:
Czym jest wolność? Pomimo tego, że pytanie to stawiane
jest często, nie udało się jednoznacznie na nie odpowiedzieć,
każdy bowiem rozumie je w inny sposób. Konieczne więc stało się zaakceptowanie wielości ujęć. Człowiek może być w
niewoli, lecz czuje się wolny. Może być wolny, lecz czuje się
zniewolony. Pewne jest, że każda forma ograniczenia wolności
jednostki uniemożliwia jej pełny rozwój i przynosi cierpienie.
Wolność jest ściśle związana z duchowymi potrzebami człowieka. Realizacja Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka
Chopina jest przykładem walki człowieka o ideę. Z jednej
strony widzimy starania artysty o urzeczywistnienie pomysłu,
a z drugiej, konsekwentne i nieugięte wyrażenie przez niego
własnych pragnień i myśli. W tym artykule zostanie przedstawiona droga Ekiera do wolności rozumianej jako pragnienie zrealizowania pierwszego kompletnego urtekstowego wy-

Fragment przedmowy ministra Bogdana Zdrojewskiego do miniaturowej wersji Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina.
23
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dania dzieł Chopina i wyrażenie własnych poglądów na temat
muzyki.
Summary:
The National Edition of the Works of Fryderyk Chopin edited
by Jan Ekier as a means to liberate thoughts and passions.
What is freedom? Although this question is frequently
asked, it is very hard to answer decidedly, because every person has his or her own way of understanding it. Therefore, it
has become necessary to accept this multitude of perceptions.
A man may be enslaved but free at heart at the same time. A
man may appear free but be enslaved anyway. It is certain,
that every method of restraining one’s freedom prevents an
individual from progressing and brings about suffering. Freedom is closely related to the spiritual needs of a human being.
The publishing of the National Edition of the Works of Fryderyk Chopin serves as an example of the fight for an idea. On
the one hand, we can see Ekier’s efforts for an idea to come
about, and on the other, the consistent and strong-minded
expression of his own ambitions and thoughts. This article will
show Ekier's way to freedom understood as the desire to publish the first complete urtext edition of Chopin's works and as
the expression of his own views on music.
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Agnieszka Wojcieszek

Wolność w świecie Władysława Stanisława Reymonta
Zjawisko wolności zajmuje istotne miejsce w literackim
świecie Władysława Stanisława Reymonta. Na kartach swoich
powieści młodopolski twórca prezentuje szereg zróżnicowanych, a zarazem tożsamych z pojęciem wolności, postaw
etycznych oraz dylematów natury moralnej. Służy temu charakterystyczny dla tego rodzaju prozy, antropocentryczny
model fabularny, który w centrum literackich dociekań, sytuuje człowieka uwikłanego w wyroki losu lub system egzystencjalnych paradoksów. Jak słusznie sugeruje bowiem Stefan
Lichański: „Kosmos artystycznej wizji Reymonta jest kosmosem antropocentrycznym”1.
Prezentując różnorodność ludzkiego doświadczenia, autor Buntu wielokrotnie powraca do sfery tradycyjnych wartości, dlatego omawianą kategorię analizować należy w odwołaniu do etyczno-normatywnego wymiaru jego prozy. Paradoksalnie, wolność to dla wielu Reymontowskich bohaterów
rezygnacja z indywidualnych pragnień i dążeń na rzecz zgody
z prawami natury, wolą Bożą oraz dobrem społeczności. Właściwy model egzystencjalny, a zarazem wzorzec postępowania
zawarty został w przesłaniu, które odnaleźć można na kartach
epopei chłopskiej. Jak sugeruje narrator:
„[…] w Lipcach szło swoim odwiecznym porządkiem, komu śmierć była naznaczona – umierał, komu radość – weselił się, komu bieda – wyrzekał, komu choroba – spowiadał
się i czekał końca – i pchało się jakoś z Bożą pomocą, z dnia

1

S. Lichański, Władysław Stanisław Reymont, Warszawa 1984, s. 27.
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na dzień, z tygodnia na tydzień, bych się ino zwiesny doczekać, albo tego, co komu przeznaczone”2.

Prawdziwa wolność, rozumiana jako spokój sumienia,
płynie w opisywanym świecie jedynie z właściwej postawy
życiowej, utożsamianej z oddaniem rodzinie, umiłowaniem
pracy, przywiązaniem do ziemi, religijnością, a także zdolnością do poświęceń oraz gotowością do rezygnacji z indywidualnych pragnień i dążeń na rzecz dobra ogółu3. Apologetami
wspomnianej idei ofiarnictwa w przestrzeni Reymontowskich
mikrokosmosów są m.in.: Sowińska w Komediantce (1896), Janka Orłowska w drugiej części dyptyku (Fermenty, 1896), Lili z
powieści o analogicznym tytule (1899), infantylna Betsy z
Wampira (1911), a wreszcie Jaszczukowa z opowiadania pod
tytułem Osądzona (1923). W sposób szczególny krystalizuje się
ona w postaci Agaty z Chłopów, która staje się symbolem etyki
i wzorcem moralnego życia, godnego naśladowania przez
innych. I choć, „Życzliwość i altruizm nie goszczą często […]
Przychodzą i odchodzą wraz z wędrującą Agatą”4 to – jak w
2 Wł. St. Reymont, Chłopi, Kraków 2010, s. 247. Wszystkie cytaty
Chłopów pochodzą z niniejszego wydania powieści.
3 Wydaje się, że ostatnia z wymienionych cech posiada w opisywanym świecie szczególne znaczenie, albowiem status Reymontowskich bohaterów określany jest przede wszystkim na podstawie
przynależności do grupy: rodziny, wspólnoty religijnej, społeczności
wiejskiej. Jak słusznie zauważa Maria Rzeuska: „Najbardziej charakterystycznym punktem wyjścia […] jest dla Reymonta koncepcja
rodziny. Każdego bohatera określa się nie tylko imieniem, lecz także
przynależnością rodzinną. […] Nie chodzi tu bynajmniej o bliższe
określenie bohatera przez podanie jego nazwiska, ale o włączenie go
w grupę rodzinną, która w artystycznej koncepcji wsi Reymontowskiej stanowi podstawowy element strukturalny”. Zob: M. Rzeuska,
”Chłopi” Reymonta, Warszawa 1950, s. 55.
4 Zob.: St. Mijas, Postawa moralna jednostek i zbiorowości w „Chłopach” Reymonta, „Polonistyka” 1969, nr 5, s. 29.
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rozważaniach poświęconych tetralogii sugeruje Stanisław Mijas – „Nie ma w Lipcach odważnego, który by stawił czoła
fanatyzmowi uświęconemu tradycją”5.
Warto zauważyć, że dla pełnego obrazu ludzkiej natury
wielokrotnie przedstawia Reymont kreacje buntowników,
rewolucjonistów, marzycieli, postaci posiadających wymiar
artyficjalistyczny, a także osobowości popędliwe i egoistyczne.
Dość wymienić Jankę Orłowską w pierwszej części dyptyku
(Komediantka, 1896), Halę w opowiadaniu Z pamiętnika (1903),
Jagnę w opus magnum, Józia Pełkę z Marzyciela (1910), Zenona i
Daisy z Wampira (1911) czy Izę w trylogii historycznej Rok 1794
(1913)6. Trudno pozbyć się jednak wrażenia, że to właśnie
wspomniani bohaterowie stanowią nieszczęśników, którzy za
niewłaściwą postawę, tożsamą częstokroć z odmiennością i
podążaniem za głosem indywidualnych pragnień, w ostatecznym rozrachunku ponoszą klęskę. Na przeciwległym biegunie
owego świata moralności prezentuje zaś Reymont tych, którzy
– po wielu latach wyrzeczeń i wyborów „kojarzonych z porządkiem kultury i religijnych gwarancji ciągłości życia przyrody oraz społeczności wiejskiej”7 – zostają nagrodzeni.
Kategorii wolności w dorobku młodopolskiego twórcy
poświęcono również sporo miejsca w refleksji badawczej. W
przestrzeni historycznoliterackiego dyskursu naukowego
Ibidem, s. 33. Więcej na temat moralności w świecie Władysława
Stanisława Reymonta, por.: M. Paciuszkiewicz, Dobrzy ludzie w powieściach Reymonta, „Przegląd powszechny” 1983, nr 7-8.
6 Tego typu postaci szerzej opisuję w komparatystycznym artykule poświęconym tematycznym analogiom prozy Władysława Stanisława Reymonta i Maksyma Gorkiego. Zob.: A. Wojcieszek, Reymont
a/i Gorki – korespondencje literackie na przykładzie kobiecego postaciowania, [w:] Porównywalne-nieporównywalne: metoda komparatystyczna, red.
O. Weretiuk, B. Ludwiczak, Rzeszów 2015, s. 156-167.
7 L. Tatarowski, Człowiek – kultura – sacrum. O „Chłopach” Reymonta, Wrocław 2002, s. 176.
5

509

wspomniane zjawisko zwykło utożsamiać się z pojęciem
„jarzma obowiązku”. Dokonując interpretacji Reymontowskich Fermentów (1896) Kazimierz Wyka wspomina o istnieniu
określonych wyznaczników filozofii ludzkiej egzystencji: życiu, śmierci i konieczności. Uczony zauważa, że dla opisania
tej ostatniej, prozaik wielokrotnie posługuje się sugestywnym
mianem „jarzmo”8. Na istnienie i znaczenie owego pojęcia w
fabularnych przestrzeniach wykreowanych przez młodopolskiego literata, wskazuje również Jadwiga Zacharska. Opozycję pomiędzy przegraną egoistycznych buntowników a wygraną krzewicieli moralnego życia przedstawia na przykładzie
Reymontowskich bohaterek. Jak zauważa w jednym ze swoich
artykułów:
Dźwigające trudy życia, szlachetne i zdolne do poświęceń bohaterki z reguły nie osiągają szczęścia i niewiele
mają przyjemności, które są udziałem kobiet pięknych,
władczych i zmysłowych. […] Sukcesy tych drugich są
jednak tyleż efektowne, co nietrwałe i w ostatecznym bilansie życie w jarzmie obowiązku okazuje się bardziej satysfakcjonujące i pełniejsze9.

Co ciekawe, opisując problematykę kobiecości badaczka
dochodzi do bardziej ogólnych wniosków, dotyczących istoty
egzystencjalnego poświęcenia, określanego na kartach wymienionych powieści mianem „jarzma”.
Zasada podporządkowania życia jarzmu obowiązków i
więzi z gromadą decyduje w dziełach Reymonta o rozkładzie
wartości, wpływa na oceny postaci literackich, w tym także na
oceny kobiet. […] Życie w jarzmie obowiązku, choć ogranicza

K. Wyka, Władysław Stanisław Reymont, [w:] Literatura okresu
Młodej Polski, red. K. Wyka, Kraków 1973, s. 57.
9 J. Zacharska, Bohaterki utworów Reymonta w jarzmie obowiązku,
[w:] Inny Reymont, red. Wł. Książek-Bryłowa, Lublin 2002, s. 162.
8
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poszukiwanie doraźnych i najczęściej krótkotrwałych przyjemności, daje bohaterkom Reymonta trwałe satysfakcje w
postaci poczucia spełnionego obowiązku, uznania ludzi, a
niekiedy i wymierne korzyści10 – sugeruje Zacharska.
Okazuje się więc, że wolnością, a zarazem jedynym właściwym wyborem w zepsutym świecie niecnych myśli, niegodziwych uczynków i permanentnych wątpliwości jest moralność. Zgodzić należy się więc ze Stefanem Lichańskim, który
słusznie zauważa, iż „Ostatnie słowo ma u Reymonta […] etyka”11. Interesujący obraz wolności tożsamej z przestrzenią wyborów moralnych, przedstawia w pierwszej dramatycznomuzycznej adaptacji epopei Chłopi12 Wojciech Kościelniak13.

Ibidem, s. 154-158. Por.: J. Zacharska, Hanka czy Jagna? Ideał kobiety wiejskiej [w:] eadem, O kobiecie w literaturze przełomu XIX i XX wieku, Białystok 2000, s. 83-95; J. Zacharska, Kobiety w prozie Reymonta,
„Przegląd Humanistyczny” 2000 nr 4, s. 59-69.
11 S. Lichański, op. cit., s. 70.
12 Zaprezentowana interpretacja odnosi się do muzycznego spektaklu Chłopi w reżyserii Wojciecha Kościelniaka. Premiera odbyła się
6 września 2013 roku na deskach Teatru Muzycznego im. Danuty
Baduszkowej w Gdyni.
13 Wojciech Kościelniak (ur. 1965) – reżyser teatralny, aktor, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu.
Konsekwentnie realizuje program twórczy, obejmujący teatralne
interpretacje dzieł literatury polskiej oraz powszechnej: od Snu nocy
letniej (1999) Szekspira poprzez Proces (2009) Kafki aż po Bal w operze
(2012) Tuwima. To artysta, posiadający w swym dorobku produkcje
broadwayowskich rekordzistów, takich jak Hair (1999), West Side
Story (2004), czy Brechtowska Opera za trzy grosze (2002), jak również
musicale, nawiązujące do utworów uznanych przedstawicieli doby
realizmu: Idioty (2009) Dostojewskiego oraz Lalki (2010) Prusa. Poza
wskazanymi dziełami zrealizował także Kombinat (2002) oparty na
artystycznej działalności Grzegorza Ciechowskiego oraz zespołu
Republika, show muzyczny Gorączka (2003) na podstawie twórczości
Elvisa Presleya oraz inspirowaną dorobkiem Jacka Kaczmarskiego,
10
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Interpretując omawiany musical w tym kontekście, odnieść
można wrażenie, że podobnie jak w przypadku zrealizowanej
kilka lat wcześniej Ziemi obiecanej14 reżyser „nie karci, nie boleje nad niesprawiedliwością, nie epatuje cierpieniem poniżonych, nie filozofuje, nie politykuje, nie psychologizuje, nie poucza”15. W treści inscenizacji zawiera się wprawdzie tętniący
podskórnie osąd moralny, będący rodzajem reżyserskiego
komentarza, jest on jednak konsekwencją wiernego odzwierciedlenia fabularnego schematu epopei, nie zaś wyraźnego
eksponowania światopoglądowych przekonań jej twórcy. Krytyczna ocena moralna koresponduje bowiem z zaprezentowaną w sztuce koncepcją gromady wiejskiej16. Lipiecka społeczność to kluczowa „postać” scenicznego dzieła17, która ukazana
zostaje z dystansu, sugerującego panoramiczność oglądu oraz
uniwersalizm przyjętej optyki.
W omawianym spektaklu pojawia się wielobarwny obraz zbiorowości ludzkiej wraz z całością jej folkloru. Wprowadzając elementy kolorytu lokalnego, artysta prezentuje sposób
funkcjonowania kolektywu na przykładzie zbiorowej rytualizacji codzienności, związanej zwłaszcza z porządkiem prac
Galerię (2004). Artysta jest także producentem pierwszego na świecie
musicalu bez słów - Scat, czyli od pucybuta do milionera (2005) czy
spektaklu o życiu św. Franciszka – Francesco (2007). Ponadto, twórca
jest reżyserem i pomysłodawcą koncertów piosenki aktorskiej oraz
widowisk telewizyjnych. Zob.: P. Sobierski, Więcej niż musical, „Teatr” 2013, nr 10, s. 27-30.
14 Premiera wspomnianego dzieła w reżyserii Wojciecha Kościelniaka odbyła się w 2011 roku na deskach Teatru im. Słowackiego w
Krakowie
15 P. Głowacki, Kolorowe romby, „Dziennik Polski” 2011, nr 225, s. 33.
16 M. Rzeuska, op. cit., s. 62.
17
Por.: A. Kozioł, Rzeczpospolita Lipecka, „Polityka.pl”,
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/teatr/1556607,1
,recenzja-spektaklu-chlopi-rez-wojciech-koscielniak.read
[dostęp:
12.04.2017r.]

512

rolniczych, a także odrębnej obyczajowości realizowanej
przede wszystkim w odwołaniu do obrzędowości, przynależnej sferze doświadczenia religijnego. Zaprezentowana grupa,
mimo pozornego zróżnicowania, pozostaje homogeniczna pod
względem postaw moralnych. W ślad za Reymontem, teatralny twórca zwraca uwagę na pozorny charakter lipieckiej etyki.
Ta, wydaje się bowiem jedynie teoretycznym fundamentem
normatywnego systemu społecznego.
W analizowanym musicalu pojawia się symptomatyczna
wizja dualizmu moralnego: z jednej strony wiejskie środowisko neguje grzech, obłudę czy niegodziwość, a także kategorycznie potępia przejawy sąsiedzkiego złorzeczenia, obmowę,
cudzołóstwo, niesprawiedliwość i egocentryzm, z drugiej zaś
wymienione powyżej zjawiska są we wsi dosyć powszechne.
W sztuce Kościelniaka dostrzega to także Katarzyna Wysocka,
pisząc:
Losy poszczególnych postaci nierozerwalnie powiązane
są lipeckim systemem „moralnym”, który w żaden sposób nie odnosi do tego, jaki proponuje z ambony ksiądz
katolicki. Nawet ambona staje się miejscem umownym,
ponieważ siła gromady Lipiec polega na przestrzeganiu
własnego kodeksu, opartego na naturalnych skłonnościach i prewencyjności działań. W jednym kodeksie dopuszczalne są zdrady i folgowanie osobistym chuciom,
jak i wielkoduszne wybaczanie, dopuszczalny jest miażdżący gniew głowy rodziny, zażarta walka o „dzieciowiznę”, jak i spektakularne podporządkowanie rodzicielom. […] Powtarzalność pór roku idzie w parze z powtarzalnością upadków człowieka, który osiąga wielkość
przez sumę porażek18.

K. Wysocka, Bóg opuścił Lipce, „Gazetaświetojanska.org”,
http://www.gazetaswietojanska.org/index.php?id=2&t=1&page=4
8516 [dostęp: 15.04.2017r.]
18
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Obiektywizm spektaklu Kościelniaka, w dużej mierze
wynika jednak z przedstawiania wskazanych antagonizmów
oraz unikania jednoznaczności w portretowaniu mieszkańców
wsi. Zauważyć można w nim również dążenie ku neutralizacji
opisu kultury chłopskiej. Złożoność tożsamości chłopów zaprezentowana została w całej rozciągłości, dlatego obok zalet
pojawia się także szereg cech negatywnych. Co więcej, w tym
kontekście zaobserwować można nawet pewnego rodzaju
linię rozwojową: akt pierwszy wypełniają w większości radosne, idylliczne wręcz sceny obyczajowe, podkreślające afirmacyjny charakter wspólnotowości, część druga zaś to zbliżająca
się momentami do konwencji dramatu Szekspirowskiego19
ponura wizja instynktownej i okrutnej gromady, wyrażająca
gotowość do popełnienia największych bezeceństw w imię
pozornie moralnych zasad20. Jak zauważa Jacek Sieradzki:
Kościelniakowi Chłopi są brutalni, cieleśni, dosadni, obrazy z życia Reymontowskiej wsi […] nie mają w sobie
nic z poczciwej sielanki, tańce […] są przeciwieństwem
wymuskanych makatek zespołu Mazowsze. Jest w nich
agresja, walka o dominację, potęgowanie i rozładowywanie emocji21.

19 Ł. Jaroń, Chłopi: słoma z polskich butów, „Kulturaonline.pl”,
http://kulturaonline.pl/chlopi,sloma,z,polskich,butow,tytul,artykul
,16254.html [dostęp: 25.04.2017r.], Siła oddziaływania teatralnej zbiorowości budzi także skojarzenia z adaptacją pięcioczęściowej powieści Victora Hugo – Les Misérables. Por.: M. Nowak, Polscy nędznicy,
„Gazeta Wyborcza” 2013, nr 237, s. 19.
20 Zob.: A. Domańska, Gdzie te Chłopy? W Gdyni!, „Teatralia.org.pl”,
http://www.teatralia.com.pl/gdzie-te-chlopy-gdynichlopi/ [dostęp: 27.04.2017r.]
21 J. Sieradzki, Gdzie te chłopy?, „Zwierciadło” 2013, nr 11, s. 169.
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Stopniowe oddalanie się Lipczan od sfery sacrum wyraźne
staje się na przykładzie stosunku mieszkańców wobec indywidualistów. Osoby nietypowe – a jest ich kilka, dość więc wymienić Jagnę (Karolina Trębacz/Renia Gosławska), Kubę (Zbigniew
Sikora), niewidomego gawędziarza (Tomasz Fogiel) czy przybłędę Witka (Kacper Jank/Kamil Rykała)22 – spotyka los wyrzutka związany z alienacją jednostki w obrębie grupy, a nawet z
wykluczeniem jej poza margines zbiorowości.
Apologetą odmieńców w sztuce muzycznej wydaje się
postać, której próżno szukać w tekście Reymonta. Chodzi o
Anioła (Maja Gadzińska), czyli wedle krytyków „szmacianego, umorusanego […] stróża – ostoję obiektywnej troski o losy
wszystkich bohaterów, symbol sfatygowanego sumienia i moralności ludu, wszędobylskiego opiekuna codzienności równie
jak on dalekiej od obrazkowego ideału”23. Opisując tę kreację
Katarzyna Wysocka stwierdza:
Anioł jest klasyczną postacią wieloznaczną, tak jak
Bies/Magazynier w Lalce, tancerka w Idiocie czy Śpiewak
Podwórzowy w Operze za trzy grosze w innych inscenizacjach Kościelniaka. Ma połamane skrzydła, jest brudny,
głodny, naiwny, ale też gotowy do pomocy i towarzyszenia
w trudnych momentach. Jest prawie ciągle obecny na scenie, w swoim świecie, ze swoim bagażem cierpienia24.
Zob.: J. Zalesiński, Gdynia: Musical "Chłopi" w Teatrze Muzycznym
to
fantastyczne
widowisko,
„Dziennik
baltycki.pl”,
http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/987643,gdynia-musicalchlopi-w-teatrze-muzycznym-to-fantastyczne-widowisko-recenzjazdjecia,1,1,id,t,so,sa.html?cookie=1 [dostęp:15.04.2017r.]
23 M. Kubiak, Broadway a’la Lipce Reymontowskie, „Teatrdlawas.pl”,
http://teatrdlawas.pl/recenzje/1274-broadway-a-la-lipcerejmontowskie [dostęp: 20.04.2017r.]
24 K. Wysocka, op. cit.,
http://www.gazetaswietojanska.org/index.php?id=2&t=1&page=4
8516 [dostęp:15.04.2017r.]
22
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Niewykluczone, że ową wielosemantyczną postać postrzegać można nie tylko jako alegorię ochrony uciemiężonych, lecz także jako personifikację destrukcyjnego ducha wsi.
Zdaniem Piotra Sobierskiego:
Symboliczny bohater, którego nie znajdziemy u Reymonta, nie jest jednak zwiastunem nadziei, bo na nią we wsi
nie ma już miejsca. Jest równie biedny jak reszta mieszkańców,
za którymi podąża w obdartych łachmanach. Stara się pomóc
zagubionym i strapionym, obdarzyć ich małym uśmiechem.
Nie zwiastuje jednak pomyślnego nowego roku. Od pierwszych chwil daje jasny znak, że w Lipcach nie ma prawa zdarzyć się dobro, raczej pojawi się ból i cierpienie25.
Kreację stworzoną przez Maję Gadzińską uzupełnia quasi-metafizyczna postać Ślepca, który na znak wiejskiego bajarza-poety komentuje zaprezentowane wydarzenia szeregiem
zapożyczonych z epopei przysłów, a jednocześnie „niczym
antyczny przewodnik chóru wieńczy istotę scenicznych wydarzeń porzekadłami ludowymi”26. Zabieg wprowadzenia w
przestrzeń fabularną tych postaci to z jednej strony częściowa
rezygnacja reżysera z lojalności wobec Reymontowskiego opus
magnum, z drugiej zaś „odejście od musicalowych schematów
na rzecz oryginalnie zastosowanej symboliki i języka niedopowiedzeń”27. Jednocześnie, w konstrukcji obu protagonistów
zawarta została wyraźna metafora polskości. O tym zjawisku
szerzej pisze Joanna Puzyna-Chojka, dostrzegając w omawianej inscenizacji cechy misterium narodowego.

25 P. Sobierski, Pozorna radość (brudna wieś na musicalowej scenie),
„Bliza” 2013, nr 4, s. 256.
26 K. Wysocka, op. cit.,
http://www.gazetaswietojanska.org/index.php?id=2&t=1&page=4
8516 [dostęp:15.04.2017r.]
27 Ibidem.
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Wyeksponowanie w spektaklu […] postaci, Anioła i
Ślepca, których obecność przywołuje pozaludzki porządek,
nadaje gdyńskiemu spektaklowi cech misterium. Nie traktowanego wszak jako historyczny gatunek teatru religijnego,
tylko jako rodzaj zderzenia tragedii/komedii życia z jakąś
transcendencją, której źródło tkwi niewątpliwie w przyrodzie
[…]. Jest to zarazem misterium polskie – jako emanacja zbiorowej duchowości, utrwalonej przede wszystkim w licznie
reprezentowanych na scenie wiejskich obrzędach, które oswajają przełomowe zdarzenia ludzkiej egzystencji (jak zaręczyny,
wesele czy śmierć), ale i „dramatyzują” gospodarskie czynności dyktowane przez rytm przemian natury (świetne sceny
darcia pierza, międlenia lnu czy obierania kapusty)28.
Wydaje się, że powyższa refleksja wskazuje kierunek
dalszych interpretacji, niejako sugerując, iż ów „musical o naszej tożsamości” – jak niekiedy określa się spektakl – dotyczy
w dużej mierze problematyki „polskości”, rozumianej zarówno jako sięganie po wzorce ukształtowane przez wielowiekową tradycję29, jak również w odniesieniu do aktualnych poszukiwań narodowej tożsamości w symptomatycznym momencie wzrostu tendencji multikulturowych, typowych dla
doby płynnej nowoczesności30. Pewna słuszność zawiera się
więc w stwierdzeniu, że Wojciech Kościelniak zaproponował
widzowi musical o naszych narodowych przywarach i skłonnościach podanych w panoramie zwyczajów i obyczajów roJ. Puzyna-Chojka, Misterium polskie, „Teatralny.pl”,
http://teatralny.pl/recenzje/misterium-polskie,37.html [12.04.2017]
29 Na ten aspekt dzieła Kościelniaka wskazuje, pisząc, że „Reżyser
zagląda w mroczną stronę ludzkiej natury, ale również składa pokłon tradycji, z której czerpiemy do dzisiaj”. Zob.: P. Sobierski, Pozorna radość…, op. cit., s. 258.
30 Więcej informacji na temat typowych zjawisk w epoce nowoczesności znaleźć można w wielu pismach Zygmunta Baumana.
Por.: Z. Bauman, Płynna nowoczesność, tłum. T. Kunz, Kraków 2007.
28
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dem z nas samych, zaakceptowanych społecznie i wypracowanych wysiłkiem pokoleń. Reżyser potraktował Chłopów
Władysława Reymonta jako przyczynek do dyskusji o naszej
tożsamości, tradycji i poszukiwaniu miejsca w świecie31
Tę myśl podpowiada zresztą sam artysta, traktując dzieło Reymonta jako pretekst do aktualnych rozważań o charakterze narodowym.
W Chłopach odnajduję polskie emocje, motywacje, sposoby myślenia, relacje międzyludzkie, konflikty i namiętności.
Te piękne i te trudne. […] Dodatkowo warto wspomnieć o
tym, że my, współcześni w miażdżącej większości pochodzimy od chłopów. Jesteśmy ze wsi. Niewielu Polaków nosi w
sobie rzeczywiste korzenie arystokratyczne. Nie ma co kryć –
my nowocześni, my współcześni, my europejscy jesteśmy w
pewnym sensie lepiej ubranymi chłopami32.
Zawarta w sztuce diagnoza polskiego społeczeństwa,
mimo swej trafności, wywołuje przygnębienie. Prezentując
świat XIX-wiecznych Lipiec, teatralny twórca wyraźnie sugeruje, iż pewne działania, emocje, popędy, skłonności, a nade
wszystko stereotypy, charakteryzują polski naród do dziś. W
gruncie rzeczy, „Świat przedstawiony jest okrutny i bezwzględny, ale to Polska właśnie”33. Zaprezentowana na teatralnych deskach Reymontowska historia nabiera więc cech

K. Wysocka, op. cit.,
http://www.gazetaswietojanska.org/index.php?id=2&t=1&page=4
8516 [dostęp: 12.04.2017r.]
32 P. Gulda, Wojciech Kościelniak: Wszyscy jesteśmy z chłopów, „Eteatr”, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/168161.html [dostęp:
15.04.2017r.]
33 P. Wyszomirski, Odmienność musi być ukarana. „Chłopi” w Teatrze Muzycznym, „Gazetaświetojanska.org”,
http://www.gazetaswietojanska.org/index.php?id=2&t=1&page=4
8579 [dostęp: 30.04.2017r.]
31
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uniwersalnej opowieści o zjawiskach ogólnoludzkich. Jak w
recenzji sztuki Kościelniaka zauważa Katarzyna Fryc:
Czerpiąca z licznych inspiracji magiczna muzyka Piotra Dziubka i zamysł inscenizacyjny Kościelniaka wynoszą tę opowieść daleko ponad historię obyczajowego
skandalu w Lipcach. Czynią z niej dużo głębszą, filozoficzną alegorię losu nas wszystkich - naszych małych i
większych słabości, podłości, ludzkiej walki o byt, przekraczania zasad, zatracania wartości i tego konsekwencjach. Są uniwersalną przypowieścią o trudzie egzystencji we wspólnocie, która broni ładu, bo tylko on zapewnia jej przetrwanie34.

Wojciech Kościelniak, „mistrz muzycznych adaptacji
klasyki polskiej i obcej”35, nieprzypadkowo określany bywa
jednym z niewielu polskich reżyserów, którzy literaturę czytają lojalnie36. Prezentując zjawisko wolności przez pryzmat wyborów gromady wiejskiej, podąża on za tropem etycznego
dualizmu wyznaczonego przez Władysława Stanisława Reymonta. Podobnie, jak młodopolski twórca, prezentuje skomplikowany świat ludzkich emocji oraz egzystencjalnych wątpliwości i, analogicznie, nie pozostawia złudzeń: wolność w
obu lipieckich światach – XIX-wiecznym i XXI-wiecznym – to
wybór uniwersalnych wartości, zgodnych z prawami natury,
dobrem społeczności oraz wolą Bożą. Ci, dla których wolność
oznacza egoistyczne podążanie ścieżką własnych pragnień,
zostaną ukarani. Nagroda czeka bowiem tych, którzy bez
względu na pokusy, wybiorą życie moralne. Oto najgłębsza
34 K. Fryc, Opowieść o wspólnocie, „Gazeta Wyborcza” 2013, nr
210, s. 33.
35 „Ziemia obiecana” – dzieło Reymonta w konwencji musicalu, „Culture.pl”, http://culture.pl/pl/wydarzenie/ziemia-obiecana-dzieloreymonta-w-konwencji-musicalu [dostęp: 19.04.2017r.]
36 J. Sieradzki, Szańczyk, „Przekrój” 2011, nr 41, s. 42.
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prawda o wolności zawarta na kartach powieści Władysława
Stanisława Reymonta, którą Wojciech Kościelniak ponownie
przypomniał na deskach teatru.
Streszczenie:
Przedmiot niniejszego artykułu stanowi problematyka
wolności ukazana poprzez odwołanie do twórczości Władysława Stanisława Reymonta. Omawianą kategorię postrzegać
należy w kontekście etyczno-normatywnego wymiaru prozy
młodopolskiego twórcy, dlatego punktem wyjścia do rozważań poświęconych temu zagadnieniu są liczne nawiązania do
sfery tradycyjnych wartości. Zjawisko wolności utożsamiane
jest w świecie prozaika ze zdolnością do poświęceń, oddaniem
rodzinie, umiłowaniem pracy, przywiązaniem do ziemi i religijnością, realizując w ten sposób typową dla Reymontowskiej
prozy ideę ofiarnictwa. Paradoksalnie, to właśnie ona uwalnia
głównych bohaterów od wątpliwości egzystencjalnych i niesłusznych wyborów czy niecnych uczynków, które zawsze
muszą zostać ukarane. Jak słusznie zauważa więc Stefan Lichański: „Ostatnie słowo ma u Reymonta […] etyka”.
Dopełnienie uwag poświęconych temu zagadnieniu stanowi odwołanie do musicalowej adaptacji epopei w reżyserii
Wojciecha Kościelniaka, który w ślad za Władysławem Reymontem prezentuje niezwykły obraz zwykłej egzystencji
ludzkiej, w której wolność staje się kategorią nadrzędną.
Summary:
Freedom in Władysław Stanisław Reymont’s world
The article focuses on the aspects of freedom as presented in Władysław Stanisław Reymont’s works. This category should be perceived in the context of the ethical and normative dimension of the prose works of the representative of the
Young Poland period, and therefore numerous references to
traditional values constitute the starting point for the delibera-
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tions. In the writer's world, freedom is associated with a dedication to sacrifice, commitment to the family, attachment to
work and land, and religiousness, and thus Reymont’s idea of
self-sacrifice, so typical for his prose works, is fully
represented here. Paradoxically, this idea allows the main protagonists to become liberated from existential doubts and
wrong choices or dishonourable acts for which they always
have to be punished. As Stefan Lichański aptly notices, “in
Reymont’s works […] ethics has the last word”. Additionally,
a reference is also made to a musical adaptation of the epic
directed by Wojciech Kościelniak, who following Władysław
Reymont, presents a unique image of ordinary human existence in which freedom becomes a superior category.
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Krzysztof Olchawa

Polacy równi i równiejsi – według prawa polskiego
Wstęp
Według słownika języka polskiego równość to: całkowite
podobieństwo, identyczność, jednakowość, tożsamość pod
względem ilości, jakości, wartości, wielkości itp., zaś w znaczeniu
społecznym: równouprawnienie, brak podziału społeczeństwa
na uprzywilejowanych i wyzyskiwanych. Równość jest, zatem
relacją, do której potrzeba, co najmniej dwóch członów, które są
ze sobą porównywalne1.
Równość jest jedną najczęściej używanych i nadużywanych zasad z zakresu etyki społecznej i polityki. Na równość
powołują się prawie wszystkie stanowiska polityczne, ustrojowe
czy moralne. O równości mówią komuniści i demokraci, liberałowie i faszyści. Równość przedstawia się jako jedną z najistotniejszych wartości zarówno demokracji, jak i w systemach totalitarnych. Zdaje się, że jakkolwiek w tych dwóch systemach posługuję się tym samym słowem, to jednak oznacza ono w każdym przypadku, co innego.
Gdy o równości mówi się w kontekście moralności społecznej, to zwraca się uwagę nie tyle na formę tej relacji, na to,
pomiędzy jakimi elementami zachodzi, ile na jej treść, na to, w
czym ona przebiega, jaka cecha, czy wartość służy za jej podstawę. W tej kwestii występuje spór o to, jaka właściwość
człowieka ma być punktem odniesienia.
1. Równość poza granicami państwa polskiego.
Idea równości ewoluowała od czasów starożytnych aż do
dzisiejszych czasów. W demokracjach greckich równe prawa
przysługiwały tylko ludowi, czyli ogółowi wolnych obywateli.
1
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Słownik języka polskiego, R-Z, Warszawa 1978, s, 673,

Istotę równości wyłożył Arystoteles, wskazując, że równo należy
traktować równych, zaś nierównych – nierówno.
W republikańskim Rzymie równi byli tylko obywatele
rzymscy. W średniowiecznych monarchiach ludność była podzielona na stany (szlachecki, mieszczański i duchowny), które
różniły się między sobą głównie statusem prawnym i pozycją w
społeczeństwie. Każdy ze stanów był podzielony wewnątrz na
kolejne grupy o innym statusie prawnym, np. w stanie mieszczańskim na patrycjat, pospólstwo o plebs. Poza tym nie było
prawnej równości pomiędzy mężczyznami a kobietami.
W okresie nowożytnym przełom przyniosły dopiero
idee francuskiego oświecenia, przede wszystkim polityka
Monteskiusza oraz Jana Jakuba Rousseau. Monteskiusz krytykował w swoich dziełach stosunki feudalne oraz zawarł rozważania nad zorganizowaniem państwa praworządnego. Natomiast Rousseau krytykował panujące stosunki społeczne,
postęp cywilizacyjny, a za przyczynę wszelkiego zła uważał
porzucenie stanu natury. W swoim dziele „Umowa społeczna” głosił teorię egalitaryzmu – równości wszystkich oraz zasadę, iż jedyną suwerenną władzą w państwie jest ogół społeczeństwa, czyli lud. Ukoronowaniem postępowej myśli francuskiego oświecenia była przyjęta dnia 26 sierpnia 1789 r. Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela2. Zawarto w niej zasadę
równości praw – „Ludzie rodzą się i pozostają wolni i równi w
swych prawach”. Deklaracja ta miała ogromne znaczenie dziejowe w późniejszym uzyskiwaniu równych praw przez obywateli. Przypieczętowała upadek ustroju stanowego, wprowadzając stosunki ekonomiczne oparte na prawie własności i
swobodzie jednostki w dziedzinie gospodarczej. A zgodnie z
prawami natury przyznawała wszystkim ludziom równe
prawa, bez względu na jakiekolwiek cenzusy czy inne ograni-

2

M. Sczaniecki., Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1994
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czenia3. W XIX w. dochodzi do upowszechniania równości i
niedyskryminacji, a upośledzone prawnie grupy społeczne
dochodzą do pełni praw, tj. kobiety, chłopi czy mniejszości
narodowe i etniczne.
Po I Wojnie Światowej w państwach demokratycznych
niemal zanikają wszelkie formy dyskryminacji. W okresie tym
wchodzi w życie Deklaracja Międzynarodowych Praw Człowieka uchwalona w 1929 roku przez Instytut Prawa Międzynarodowego na sesji w Nowym Jorku. Zawarto w niej, że
wszelka dyskryminacja jest zabroniona. Chociaż Deklaracja
pozbawiona była znaczenia prawnego odegrała istotną rolę
propagatorską4.
2. Idea równości w historii Polski.
Zasady równości zmieniały się również w Polsce. W
czasach monarchii wczesnopiastowskiej wśród ludności wolnej utrzymywała się względna równość, pozycja człowieka
zależała od jego majątku, sprawności fizycznej i pełnionej roli
w społeczeństwie. Wraz z podziałem społeczeństwa na stany
rozpoczęła się różnicowanie prawne poszczególnych grup
społecznych. Początkowo panowała swoista równowaga, jednak uległa ona zachwianiu w XV w. poprzez postępowego
nadawania przywilejów monarszych. Od 2 połowy XVI wieku
głównym dysponentem władzy zwierzchniej w państwie stał
się stan szlachecki, stanowiący około 7-8% ludności. Odgrywał
on główną rolę w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym Rzeczpospolitej Szlacheckiej, działo się to kosztem
uprawnień króla i innych stanów, głównie mieszczańskiego,
oraz pozbawieniem praw stanu chłopskiego. Tylko stan szlachecki miał prawo do elekcji króla, prawo do wybierania posłów, prawo do sprawowania urzędów i godności państwoM. Freeman, Prawa człowieka, Warszawa 2007,
R. Wieruszewski, Zasada równości i niedyskryminacji, WrocławWarszawa-Kraków 1991,
3

4
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wych oraz kościelnych, nietykalność osobistą i majątkową,
ulgi podatkowe i celne, obciążenie chłopów pańszczyzną, jurysdykcją nad poddanymi i ograniczenie ich wolności. Faktycznie od XVI w. istniała zasada równości wewnątrz stanu
szlacheckiego, w praktyce niemal największe urzędy w państwie obsadzała magnateria, zaś znaczenie polityczne drobnej
szlachty było znikome5. Więc mimo głoszenia formalnej równości, równość rzeczywista nigdy nie istniała.
Konstytucja 3 maja utrzymała status prawny szlachty w
państwie. Sformułowała zasadę równości tylko wewnątrz tego
stanu, przyznając szlachcie-ziemianom równe prawo do starania się o urzędy, a także używania przywilejów i prerogatyw.
Znalazły się jednak w konstytucji nowe idee, które wskazywały kierunek ewolucji ku zrównaniu prawnemu wszystkich
obywateli, m.in. w art. VIII, zachowując stanową strukturę
wymiaru sprawiedliwości, zastrzegła, że ogół ludności kraju
bez względu na różnice stanowe poddany jest właściwości
sądów komisji wielkich i sądowi sejmowemu. Z kolei w art. XI
określono wspólny dla całego narodu obowiązek obrony państwa, mimo, iż wtedy naród oznaczał jeszcze przede wszystkim szlachtę6.
Znaczącą zmianę przyniosła Konstytucja Księstwa Warszawskiego z 22 lipca 1807r. czerpała ona ideę z Deklaracji
Praw Człowieka i Obywatela. Konstytucja w art. 4 głosiła:
„Znosi się niewolę. Wszyscy obywatele są równi przed obliczem prawa, stan osób pozostaje pod opieką trybunałów”.
Znaczenie tego przypisu było ogromne. Przede wszystkim
chłopi uzyskali ostateczną wolność osobistą. Konsekwencją
tego była likwidacja istniejącego systemu sądownictwa stanowego i zastąpieniu go nowym jednolitym systemem sądów.
J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa
polskiego, Warszawa 1994,
6 J. B. Falski, Zasada równości w polskich konstytucjach (1791-1935),
Państwo i Prawo 1997,
5

527

Konstytucja Księstwa Warszawskiego była pierwszym oficjalnym aktem prawnym na ziemiach polskich głoszącym zasadę
równości wobec prawa. Była aktem o ogromnym znaczeniu
historycznym i cywilizacyjnym, ułatwiającym przezwyciężanie podziałów stanowych w społeczeństwie i tworzenie społeczności ludzi wolnych i równych. Wyjątkiem od konstytucyjnej zasady równości był dekret królewski z dnia 17 października 1808r., w którym na 10 lat zawieszono wobec Żydów postanowienia Konstytucji odnoszące się do wykonywania praw politycznych.
Zasadę równości wobec prawa utrzymała Konstytucja
Królestwa Polskiego z dnia 27 listopada 1815 r. w art. 17 deklarowała ona, iż „Prawo rozciąga swą opiekę równo do
wszystkich obywateli bez żadnej różnicy stanu i powołania.”
Pomimo tej gwarancji utrzymała jednak wiele różnic stanowych oraz na stałe pozbawiała Żydów praw politycznych.
Była więc ona regresem, aktem ustrojowym państwa feudalnego, jednakże w bardzo liberalnej postaci.
Konstytucja z dnia 17 marca 1921 r. deklaruje w art. 96
– „Wszyscy obywatele są równi wobec prawa. Urzędy publiczne są w równej mierze dla wszystkich dostępne na warunkach prawem przypisanych. Rzeczpospolita Polska nie
uznaje przywilejów rodowych i innych, z wyjątkiem naukowych, urzędowych i zawodowych (…)”. W ten sposób po ponad 120 latach utraty niepodległości pierwsza konstytucja suwerennej Rzeczypospolitej oddała całemu, bez wyjątku, narodowi szeroko rozumiana równość.
Zasada równości wobec prawa, chociaż pominięta w elitarystycznej Konstytucji z dnia 23 kwietnia 1935r. na stałe znalazła sobie miejsce w polskim konstytucjonalizmie. Umieszczona w Konstytucji PRL z dnia 22 lipca 1952 r. została wprowadzona również do Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.
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3. Pojęcie równości w Polsce współcześnie.
Unormowanie zasady równości w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. wynikające z art.
32 zawiera się w rozdziale II „Wolności, prawa i obowiązki
człowieka i obywatela”, w części przeznaczonej „Zasadom
ogólnym”. Według art. 32 Konstytucji: „Wszyscy są wobec
prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania
przez władze publiczne.” (ust1); „nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny” (ust.2). Art. 32 ustala pojęcie i zakres zasady równości oraz wprowadza zakaz dyskryminacji.
Najbardziej generalne sformułowanie tej zasady znalazło wyraz w stwierdzeniu, iż „wszyscy są wobec prawa równi”. Oznacza to prawo do równego traktowania przez władze
publiczne, której to zasady władze muszą przestrzegać. Jednakże z tej generalnej zasady wynika także zakaz stosowania
dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym. Dyskryminacji tego rodzaju nie mogą usprawiedliwiać
żadne przepisy i żadne przyczyny. Od zasady równości Konstytucja nie zna żadnych odstępstw i wyjątków. Niemniej, w
pewnych sytuacjach prawo może stwarzać pewne przywileje
dla grup o słabszej pozycji społecznej w celu wyrównania istniejących nierówności.
Treść zasady równości we wszystkich jej aspektach jest
uregulowana w sposób swoisty dla rozwiązań przyjmowanych powszechnie w konstytucjach europejskich. Odnosi się to
zarówno do konstytucji uchwalanych we wczesnych latach po
II wojnie świtowej, jak i w okresie późniejszym oraz konstytucji krajów postkomunistycznych.
Zasada równości może być rozpatrywana w dwóch
aspektach – jako równość w znaczeniu formalnym i jako równość w znaczeniu materialnym. Równość w znaczeniu for-
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malnym polega na takim samym traktowaniu przez prawo
wszystkich adresatów norm. Nie wprowadza się tu jakiegokolwiek zróżnicowania, wszyscy mają takie same prawa i
obowiązki. Tak rozumiana zasada równości ma jednak istotne
ograniczenia powodujące, iż nie może być ona podstawą całego systemu prawa obowiązującego. Po pierwsze, nie
uwzględnia ona złożoności charakteru stosunków prawnych,
faktu iż normy prawne często adresowane są jedynie do pewnych grup obywateli. Po drugie, zasada równości w znaczenie
formalnym nie uwzględnia tego, iż faktyczna sytuacja podmiotów prawa jest często bardzo zróżnicowana i takie samo
traktowanie wszystkich prowadziłoby do naruszenia zasady
sprawiedliwości.
Równość w znaczeniu materialnym, polega na tym, iż
wszyscy ludzie charakteryzujący się daną cechą istotną, mają
być traktowani tak samo. Ważne jest ustalenie owej cechy
istotnej, ponieważ przesądza ona o uznaniu porównywanych
podmiotów za podobne lub odmienne. Uznanie podobieństwa
pozwala na podjęcie analizy, czy podmioty podobne są traktowane podobnie przez przepisy prawa.
Zasada równości może występować jako zasada ustrojowa, jak i prawo podmiotowe. Wypada także wyodrębnić ją
jako zasadę porządkującą system praw i wolności człowieka.
W tej sytuacji ma w szczególności znaczenie w procesie stosowania. Stanowi fundament do kształtowania się odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego. Konstytucja, bowiem stanowi, że „wszyscy maja prawo do równego traktowania”. Współtworzy system wartościujący Konstytucji. Pozostaje w ścisłym związku z innymi zasadami, m.in. z zasadą
godności człowieka i wolności nie może być interpretowana
bez uwzględnienie kontekstu wartościującego Konstytucji.
Przede wszystkim godność jednostki i sprawiedliwość ustalają
kierunek oddający treść zasady równości.

530

Zasada równości jest szczególnie wyraźnie kojarzona z
zasadą sprawiedliwości. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego znaczenie tego związku jest szczególnie podkreślone. W wielu orzeczeniach Trybunał wskazuje, bowiem, że zasada sprawiedliwości umożliwia prawidłowe ustalenie zakresu stosowania art. 32 oraz stwierdza, że stanowi ona wartość
korygującą stosowanie zasady równości. To kryterium interpretacyjne jest wyraźnie zauważalne. Jednak często trudno jest
jednoznacznie odczytać poglądy Trybunału Konstytucyjnego,
gdyż nie są one dostatecznie precyzyjnie wyrażone. W konsekwencji trzeba stwierdzić, że nietrafne byłoby utożsamienie
zasady równości ze sprawiedliwością w tym znaczeniu, że
zastosowanie zasady równości oznacza spełnienie warunku
sprawiedliwości, a także, iż sprawiedliwość realizuje się poprzez równość. Słuszne jest natomiast twierdzenie, że sprawiedliwe może być także nierówne traktowanie. Wypada,
zatem odwołać się do stanowiska, według którego równość
jest jednym z elementów sprawiedliwości, obok reguły nierówności. Takie podejście do sprawiedliwości i równości jedynie porządkuje konstytucyjny system wartości i w żadnym
wypadku nie oznacza, by zasada sprawiedliwości niejako
konsumowała zasadę równości.
W orzecznictwie sądowym można również zauważyć
próbę łączenia zasady równości ze sprawiedliwości. Zasada
równości jest rozumiana jako podstawa sprawiedliwości i jednocześnie jako zasada zasad. Sądy nie precyzują jednak relacji
zachodzących między sprawiedliwością i równością, podkreślając jedynie istniejący między nimi związek i dokonują oceny według kryterium równości7.

Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, pod redakcją Marka Chmaj,
7
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4. Ogólne rozumienie zasady równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.
Zasada równości od samego początku działalności Trybunału Konstytucyjnego stanowi najczęściej powoływany
wzorzec kontroli konstytucyjności prawa, a w związku z tym
również i wykładnia zasady równości w orzecznictwie Trybunału jest częstym elementem uzasadnień towarzyszącym orzeczeniom na przestrzeni całego okresu działalności tego sądu.
Trybunał próbował, więc zinterpretować w sposób pełny
treść tej zasady. Zwrócił uwagę na: zakres podmiotowy równości, relację równości do sprawiedliwości, na zgodność konstytucyjnego rozumienia równości z prawnomiędzynarodowym.
Sprawa zakresu podmiotowego zasady równości pojawiła się w kilku orzeczeniach, zanim określono, że obejmuje
nie tylko osoby fizyczne, ale że może niekiedy dotyczyć także
osób prawnych. W wyroku z 24 marca 1998 r. (K.40/97)
stwierdzono, że zasada równości, tak jak określa ją art. 32 konstytucji, odnosi się przede wszystkim do sytuacji prawnej osób
fizycznych, co wynika choćby z ogólnego powiązania całokształtu postanowień rozdziału II konstytucji ze statusem
prawnym „człowieka i obywatela”. Nie podejmując w tym
miejscu problemu, czy i w jakim zakresie art. 32 konstytucji
może też znajdować odniesienie do sytuacji prawnej osób
prawnych, trybunał przypomniał stanowisko wyrażone na tle
art. 67 ust. 2 konstytucji z 1952 r., że przepis ten „odnosi się
bezpośrednio do obywateli i tylko pośrednio wiąże się z zagadnieniem praw przysługujących gminom”. Naruszenie
zasady równości w relacjach między gminami podlega ocenie
z punktu widzenia zasady demokratycznego państwa prawnego, m.in. na tle zasady proporcjonalności i sprawiedliwości
społecznej. Powyższe stwierdzenia zachowują aktualność w
nowym stanie konstytucyjnym i już z tego względu zarzut
naruszenia art. 32 konstytucji uznano za nieuzasadniony.
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Nawet gdyby uznać, że do sytuacji prawnej gmin odnoszą się pewne elementy zasady równości, wyprowadzanie z
powiązania art.2 i art.32 konstytucji, to według Trybunału, o
naruszeniu zasady równości można mówić tylko w wypadku
jednoczesnego spełnienia dwóch przesłanek: zróżnicowanie
sytuacji prawnej musi dotyczyć podmiotów podobnych i
zróżnicowanie to musi mieć charakter dyskryminacji. Trybunał zaznaczył, że podtrzymuje stanowisko wyrażone w orzeczeniu z 3 września 1996 r. (K.10/96), że odstępstwa od zasady równości mogą być dopuszczalne, jeżeli znajdują uzasadnienie w argumentach racjonalnych, proporcjonalnych i znajdujących oparcie w innych normach, zasadach lub wartościach
konstytucyjnych.
Za istnieniem relacji między zasadą równości i sprawiedliwości od dawna wypowiada się nauka prawa. Problem ten
pojawił się także w orzecznictwie Trybunału. Uzasadnienia
dopuszczalnych zróżnicowań w prawie poszukiwał m.in. w
tym, czy kryteria zróżnicowania pozostają w związku z innymi wartościami, zasadami czy normami konstytucyjnymi.
Szczególne znaczenie przypisano zasadzie sprawiedliwości.
Trybunał wielokrotnie wskazywał na nakładanie się na siebie
zasad równości i sprawiedliwości społecznej, która polega na
odpowiednio równym traktowaniu podmiotów wykazujących
takie same cechy uznane za istotne w przypadku rozdzielania
jakiegoś dobra. Podkreślał też korygujący charakter zasady
sprawiedliwości społecznej do zasady równości.
Powiązanie zasady równości z zasadą sprawiedliwości
w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego wywołuje kwestię, czy stwierdzając naruszenie równości zawsze badał czy
naruszenie zasady równości oznacza naruszenie zasady sprawiedliwości. Na tak postawione pytanie można udzielić odpowiedzi negatywnej. Trybunał niekiedy dokonywał kontroli
prawa na podstawie obu zasad, ale zdarzało się, że badał prawo powołując tylko zasadę sprawiedliwości. Uznanie istnienia
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powiązania między zasadami równości i sprawiedliwości czasami prowadziło do rozstrzygnięcia tylko na podstawie zasady równości. Równość w orzecznictwie trybunału pojawiała
się jako zasada odrębna od zasady sprawiedliwości społecznej,
ale niekiedy Trybunał równość traktował jako formułę sprawiedliwości.
Powiązanie zasady równości i sprawiedliwości społecznej zostało wyrażone na gruncie wcześniejszej konstytucji np.
w orzeczeniu z 15 lutego 1994 r. (K.15/93). Badając niezgodność art. 1 i art. 67 ust. 2 konstytucji z 1952 r. , z nie przyznaniem uprawnień kombatanckich osobom zatrudnionym w
aparacie bezpieczeństwa publicznego, które nie wykonywały
zadań związanych ze zwalczaniem organizacji niepodległościowych i osób działających na rzecz suwerenności i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunał Konstytucyjny
stwierdził, że oparł się wyłącznie na art. 67 ust. 2 konstytucji .
Uznając, że obie te zasady są ze sobą powiązane przyjął, że
zbędne jest w tej sytuacji odwołanie się do art. 1 konstytucji. W
orzeczeniu nie przedstawiono bliższych wyjaśnień dotyczących tego stanowiska, a zwłaszcza powiązania w konkretnej
sprawie, które doprowadziło do uznania zbędności rozstrzygania na podstawie art. 1 konstytucji. Można tylko zauważyć,
że zaliczenie do tej samej grupy z punktu widzenia przyjętego
kryterium aksjologicznego różnych osób nie jest zgodne z
konstytucyjną zasadą równości i pozbawione niektórych z
nich uprawnień jest niesprawiedliwym traktowaniem w taki
sposób istotnie różniących się z punktu widzenia przyjętego
kryterium.
Problematyka relacji między równością i sprawiedliwością wielokrotnie pojawiła się w orzecznictwie Trybunału pod
rządami konstytucji z 1997 r. W nowym orzecznictwie wielokrotnie pojawiło się wcześniej określone rozumienie zasady
równości. Dowodziło to istnienia pewnego utrwalonego rozumienia zasady równości w tym orzecznictwie. Zauważono,
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że zróżnicowanie sytuacji prawnej podmiotów podobnych w
art. 39a ust. 2 ustawy z 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, nie pozostaje w żadnym
związku z innymi zasadami czy normami konstytucyjnymi,
uzasadniającymi odmienne potraktowanie tych podmiotów.
Oznacza to, że nierówne traktowanie tych podmiotów nie
znajduje usprawiedliwienia. W tym miejscu trybunał wskazał
na nałożenie się na siebie zasad równości i sprawiedliwości
społecznej.
W omawianym wyroku Trybunał powołał się na wcześniejszą linię orzeczniczą, podkreślając jej podtrzymanie pod
rządami konstytucji z 1997 r. uznał, że z konstytucyjnej zasady
równości wynika dla ustawodawcy obowiązek równego traktowania obywateli. Jednocześnie powtórzył pogląd, że nie ma
bezwzględnej równości obywateli i dodał, iż z zasady równości wynika nakaz jednakowego traktowania wszystkich obywateli w obrębie określonej klasy, a wszystkie podmioty charakteryzujące się w równym stopniu daną cechą istotną powinny być potraktowane równo, a więc według jednakowej
miary, bez zróżnicowań, zarówno dyskryminujących, jak i
faworyzujących.
Zastanawiając się nad problemem odstępstwa od równego traktowania Trybunał Konstytucyjny nawiązał do wcześniejszego stanowiska, że samo odstępstwo nie prowadzi jeszcze do uznania wprowadzających je przepisów za niekonstytucyjne. Zatem nierówne traktowanie podmiotów podobnych
nie musi oznaczać dyskryminacji lub uprzywilejowania, a w
konsekwencji niezgodność z art.32 konstytucji. Znaczenie w
tym zakresie ma dopiero ocena kryterium zróżnicowania, na
podstawie, którego dokonano zróżnicowania. Wszelkie odstępstwo od nakazu równego traktowania podmiotów podobnych musi zawsze znajdować podstawę w odpowiednio przekonywujących argumentach. Jeżeli chodzi o cechy argumentów, które będą przekonywujące, to muszą one nie tylko:
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1) mieć charakter istotny, a więc pozostawać w bezpośrednim związku z celem i zasadniczą treścią przepisów, w
których zawarta jest kontrolowana norma oraz służyć realizacji tego celu i treści. Wprowadzone zróżnicowania muszą mieć
charakter racjonalnie uzasadniony. Nie wolno ich dokonywać
według dowolnego kryterium;
2) mieć charakter proporcjonalny, a więc waga interesu,
któremu ma służyć różnicowanie sytuacji adresatów normy,
musi pozostawać w odpowiedniej proporcji do wagi interesów, które zostaną naruszone w wyniku nierównego potraktowania podmiotów podobnych; ale także,
3) pozostawać w jakimś związku z innymi wartościami,
zasadami czy normami konstytucyjnymi, uzasadniającymi
odmienne traktowanie podmiotów podobnych.
Jedną z takich zasad konstytucyjnych jest zasada sprawiedliwości społecznej. Różnicowanie sytuacji prawnej podmiotów podobnych ma znacznie większe szanse uznania za
zgodne z konstytucją, jeżeli pozostaje w zgodzie z zasadami
sprawiedliwości społecznej lub służy urzeczywistnieniu tych
zasad. Zostaje ono uznane za niekonstytucyjną dyskryminację,
jeżeli nie jest podtrzymana w zasadzie sprawiedliwości. W
tym sensie zasady równości i sprawiedliwości społecznej w
znacznym stopniu nakładają się na siebie.
Ważnym problemem jest stosunek treści konstytucyjnej
zasady równości i międzynarodowych regulacji dotyczących
praw człowieka. Trybunał w sowim orzecznictwie za punkt
porównania przyjął regulację Konwencji Europejskiej o
Ochronie Podstawowych Wolności i Praw Jednostki. Uważał,
że jego pojmowanie omawianej zasady odpowiada rozumieniu występującemu na gruncie wspomnianej Konwencji. Na
przykład w orzeczeniu z 23 października 1995 r. (K.4/95)
stwierdził, że już parokrotnie wnioskował w pełnej spójności z
linią orzeczniczą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
że zasada równości jest stosowana sprawiedliwe wtedy, gdy
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zakłada równe traktowanie podmiotów takich samych pod
względem istotnym do treści danego uregulowania cechy, zaś
dopuszcza odpowiednio odmienne traktowanie, które pod
względem takiej cechy są zróżnicowane.
Zakończenie
Od początku istnienia grup społecznych na świecie
obywatele danej społeczności dążą do równości między sobą.
Początkowo odbywało się to w stanach mających większość
praw obywatelskich, ale z czasem zasada równości odnosiła
się do wszystkich grup społecznych, aż różnica w prawach
pomiędzy grupami zaczęła się zacierać. Przez dzieje nie tylko
Polski, ale również i innych krajów możemy dostrzec, że jest
to proces długotrwały, oparty na wielu walkach o wolność i
równość.
Zasada równości wobec prawa jest we współczesnych
państwach demokratycznych jedną z podstawowych reguł
prawnych. Stanowi fundament do kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego, odpowiedzialnego, ale jednocześnie
tolerancyjnego względem wszelkiej odrębności. Od równości
wobec prawa należy odróżnić równość w prawie. Nakazuje
ona takie ukształtowanie treści prawa, aby wykluczało ono
nieuzasadnioną dyskryminację lub uprzywilejowanie. Nieprzerwanie dążymy do zlikwidowania jakichkolwiek objawów dyskryminacji i nierówności, jednak musimy się zastanowić czy jesteśmy w stanie przestać dzielić społeczeństwo na
lepszych, bogatszych, bardziej wpływowych, a gorszych,
biednych i bez żadnych kontaktów.
Słowa kluczowe: wolność, równość, prawo, konstytucja,
dyskryminacja, społeczeństwo
Summary:
Since the beginning of the existence of social groups in
the world, citizens of a given community are striving for
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equality among themselves. Initially this was in states with
most civil rights, but over time the principle of equality was
applied to all social groups, until the difference in rights between the groups began to obliterate. Through the history of
not only Poland but also other countries we can see that it is a
long-term process, based on many fights for freedom and
equality. The principle of equality before the law is one of the
basic legal rules in modern democratic states. It is the foundation for the formation of civil society, responsible but also tolerant of all separateness. Equality before the law must be distinguished between equality in law. It instructs the shaping of
the content of the law to exclude unjustified discrimination or
privilege. We strive to eliminate any signs of discrimination
and inequalities, but we need to think about whether we can
stop sharing the better, the richer, the more influential, and the
worse, the poor and without any contact.
Keywords: freedom, equality, law, constitution, discrimination, society
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Justyna Kochan

Ochrona wolności sumienia i wyznania w polskim
Kodeksie karnym
Wstęp
,,Nie naśmiewaj się z mojej wiary w Boga, ja nie naśmiewam się z Twojego pogaństwa’’- na takiej zasadzie powinny się opierać relacje między ludzkie w sferze dotyczącej
wyznania każdego człowieka. Wiara w Boga od najdawniejszych czasów odgrywa istotna rolę w życiu każdego z nas.
Człowiek wierząc czuje się silniejszy, gdyż wie że komuś może powierzyć swoje troski. O wiele łatwiej jest przezwyciężać
wszelkie problemy z poczuciem, że ktoś nas wspiera ,,tam u
góry’’. Niezależnie w co wierzymy nikt nie powinien być ze
względu na swoje wyznanie dyskryminowany w życiu społecznym. Żaden człowiek nie ma prawa z nas szydzić oraz
traktować drugą osobę gorzej ze względu na jej poglądy religijne. Wolność religijna jako jedno z najważniejszych praw
człowieka została w polskim prawie uregulowana w Konstytucji z 1997 r. Jako prawo które przysługuje każdemu człowiekowi nie może być ono naruszone, a wszelkie naruszenia stanowią przestępstwa określone w rozdziale XXIV Kodeksu
karnego.

Pojęcie wolności sumienia i wyznania
Wolność jest jedną z najważniejszych wartości w którą
został wyposażony każdy człowiek. Zadaniem demokratycznego państwa jest jej ochrona. Zgodnie z art. 30 Konstytucji jej
źródłem jest przyrodzona i niezbywalna godność człowieka co
świadczy o oparciu koncepcji wolności na prawie naturalnym.
Jest ona ,,wartością wartości’’ co oznacza, że ma ona charakter
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uniwersalny, centralny i absolutny1. Dzięki temu, że godność
stanowi źródło wolności i praw, człowiek jest traktowany jako
byt osobowy wyposażony w przymiot rozumności, wolności i
sumienia. Znając już źródło wolności, należy się pochylić nad
tym jak można ją zdefiniować- jest ona naturalną zdolnością
człowieka do podejmowania aktów woli i możnością ich swobodnej realizacji2. Organy państwowe obowiązuje zakaz ingerencji w wolność człowieka, który jest uprawniony ich realizacji bez skrępowania. Jednym z podstawowych praw osoby
ludzkiej jest wolność sumienia i wyznania. Jan Paweł II określił, że wolność religijna stanowi ,,serce praw wolności’’. Przysługuje ona każdej osobie bez względu na wyznanie oraz
światopogląd, ponieważ jest zaadresowana do każdego człowieka z osobna niezależnie od tego jakie wyznaje poglądy.
W Polskim ustawodawstwie można zauważyć funkcjonowanie dwóch terminów na mianowicie: wolność sumienia i
wyznania oraz wolność sumienia i religii. Brak jednolitości w
terminologii jest związana z tak zwanym ,,niechlujstwem’’
ustawodawcy. W art. 53 Konstytucji ustawodawca użył sformułowania ,,wolność sumienia i religii’’, natomiast w ustawach uchwalonych po wejściu w życie obecnie obowiązującej
Konstytucji użyto terminu ,,wolność sumienia i wyznania’’.
Interpretując przepisy nie należy doszukiwać się odmiennej
treści tych pojęć lecz należy przyznać prymat przepisom konstytucyjnym. Należy więc obydwa te pojęcia traktować jako
synonimy3.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 Konstytucji- ,,każdemu zapewnia
się wolność sumienia i wyznania’’. Jest to wolność sumienia i
1 F. J. Mazurek, Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin 2001, s. 17-18.
2 M. Makarska, Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania
w Kodeksie karnym z 1997 roku, Lublin 2005, s. 17.
3 M. Makarska, Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania
w Kodeksie karnym z 1997 roku, Lublin 2005, s. 21.

540

wyznania w wymiarze indywidualnym4. Wolność sumienia to
pojęcie szersze niż wolność religijna. Jest to możność każdego
człowieka do podejmowania moralnych wyborów. Człowiek
jako istota rozumna dokonuje wyborów pomiędzy dobrem a
złem, wybory te oparte są na wartościach moralnych. Decyzja
ta jest wolna i niczym nie skrępowana. Jest to inaczej wybór
wyznawania takiego światopoglądu jaki najlepiej każdemu
odpowiada i oddaje jego wyznawane wartości. Wolność sumienia w nauce rozumiana jest w sensie pozytywnym i negatywnym. W sensie pozytywnym oznacza ona wybór wiary w
Boga. Z kolei sens negatywny neguje istnienie Boga.
Wolność wyznania stanowi aspekt wewnętrzny wolności sumienia. Jej aspekt zewnętrzny jest oparty na uzewnętrznianiu swoich przekonań religijnych. Człowiekowi przysługuje prawo do swobodnego wyboru wierzenia zgodnie z wyznawanymi poglądami oraz uczestniczenie w związku z tym
w uprawianiu kultu publicznie z innymi wyznawcami danej
religii lub prywatnie. Stanowi to aspekt pozytywny wolności
religijnej. Brak przymusu do przynależności do danego kościoła lub związku wyznaniowego, których cele i motywy
działania są sprzeczne z naszymi przekonaniami zawiera się
w negatywnym przejawie tego rodzaju wolności. Człowiek
może wyznawać daną religię bądź ma wybór nie wyznawać
niczego to również zagwarantowane jest przez wolność wyznania bądź też inaczej religii. Powoduje to, że terminy te są
tożsame5.
Wolność sumienia i wyznania jak stanowi art. 53 ust. 1
przysługuje ,,każdemu’’. Podmiotami tej wolność są wszyscy
ludzie ze względu na godność ludzką, która stanowi jej źróH. Misztal, Źródła prawa wyznaniowego Rzeczypospolitej Polskiej,
[w:] A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2008, s. 46.
5 M. Makarska, Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania
w Kodeksie karnym z 1997 roku, Lublin 2005, s. 22-23.
4

541

dło. Przepisy Konstytucji nie przyznają tej wolność wyłącznie
obywatelom lecz każdemu człowiekowi niezależnie od obywatelstwa, płci, wieku oraz wyznawanych poglądów. Jak
podkreśla dr Wojciech Janyga polski ustawodawca w art. 53
Konstytucji w sposób wadliwy przyjął rozwiązanie posługując
się zwrotem ,,wolność sumienia i religii’’ co powoduje obawy
wyłączenia osób o poglądach ateistycznych z zakresu podmiotowego wolności sumienia wyznania6. Realizacja wolności
sumienia i wyznania następować może: indywidualnie, zbiorowo lub instytucjonalnie- wspólnotowo. Podmiotem indywidualnego prawa wolności sumienia i wyznania są rodzice i
dzieci. Rodzicom przysługują konstytucyjne gwarancje tej
wolności po przez prawo do wychowania swoich dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Dzieci z kolei mogą korzystać z
prawa do edukacji religijnej oraz nauczania moralnego. W
polskiej Konstytucji w tym zakresie przyjęto rozwiązania
przyjęte w prawie międzynarodowym.
Wolność sumienia i wyznania w aspekcie zbiorowym
polega na kolektywnym realizowaniu tej wolności przez każdego człowieka. Natomiast aspekt instytucjonalny dotyczy
uznania kościołów oraz związków wyznaniowych za podmioty wolności religijnej. Jej przejawem jest osobowości prawna
związków wyznaniowych oraz autonomia i niezależność w
zakresie ich istnienia co zostało wyartykułowane wprost w art.
25 ust.1 oraz 3 Konstytucji7.
Ustawodawca w Konstytucji RP oraz w ustawach nie
określił co wolno czynić w ramach tej wolności, ponieważ
enumeratywne wyliczenie uprawnień w ramach tej wolności
nie jest możliwe. W sytuacji gdy jest to konieczne ustawodawW. Janyga, Przestępstwo obrazy uczuć religijnych w polskim prawie
karnym w świetle współczesnego pojmowania sumienia i wyznania, Warszawa 2010, s. 80.
7 M. Makarska, Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania
w Kodeksie karnym z 1997 roku, Lublin 2005, s. 25.
6
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ca może jednak wprowadzić pewne ograniczenia. Musi to być
jednak uzasadnione pewnymi przesłankami. W prawie międzynarodowym oraz konstytucjach innych demokratycznych
państw europejskich katalog ten jest dość zbliżony. Warto
wspomnieć, że ograniczeniom może podlegać tylko i wyłącznie aspekt zewnętrzny wolności sumienia i wyznania. Nikt
jednak nie ma prawa w żaden sposób ograniczyć sfery wewnętrznej tej wolności, ponieważ stanowiłoby to pogwałcenia
prawa każdego człowieka do wyboru wyznawania określonej
religii a także światopoglądu. Nikt nie ma prawa ingerować w
przyjęte przez nas wartości zgodnie z naszymi przekonaniami.
Wolność sumienia i wyznania może być ograniczona ze
względu na bezpieczeństwo lub porządek publiczny, ochronę
zdrowia i moralności publicznej a także prawa i wolności innych osób. Zgodnie z Europejską Konwencją Praw Człowieka
i Obywatela wprowadzenie ograniczeń może nastąpić w drodze ustawowej8. Wprowadzając ograniczenia polska ustawa
zasadniczą hołduje zasadzie proporcjonalności polegającej na
założeniu, że wprowadzone ograniczenia nie mogą przekraczać zbędnego zakresu. Drugą zasadą reglamentacji danej
wolności jest koncepcja istoty praw i wolności obywatelskich.
Oparta jest ona na założeniu w którym przyjmuje się, że każdym prawie oraz wolności istnieją pewne podstawowe czynniki bez których nie mogłyby one istnieć. Oprócz ich istnienia
możemy wyróżnić jeszcze elementy dodatkowe, które mogą
być ograniczane.
Wolność sumienia i religii jest konstytucyjnym dobrem,
które musi być chronione przez prawo. Jednym ze środków
ochrony jakie gwarantuje państwo jest penalizacja zachowań,
które ją naruszają. Każde naruszenie powodujące zakłócenie
prawa do wolności wyznania może być zgłoszone przez podW. Janyga, Przestępstwo obrazy uczuć religijnych w polskim prawie
karnym w świetle współczesnego pojmowania sumienia i wyznania, Warszawa 2010, s. 82.
8
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mioty te wolności po przez złożenie powiadomienia o popełnieniu przestępstwa. W takiej sytuacji obowiązkiem organu
ścigania jest wszczęcie i przeprowadzenie postępowania mającego na celu ustalenie czy faktycznie doszło do popełnienia
przestępstwa. Jeżeli przeprowadzone postępowanie potwierdzi fakt, że zostało popełnione przestępstwo obowiązkiem
oskarżyciela publicznego jest wniesienie i poparcie aktu
oskarżenia. Kodeks karny z 1997 r. chroni wolność sumienia i
wyznania nie tylko w aspekcie indywidualny tej wolności ale
również zbiorowy oraz instytucjonalny9.
Dyskryminacja wyznaniowa- art. 194 k.k.
Dyskryminacja wyznaniowa jest pierwszym z przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania zawartych
w rozdziale XXIV Kodeksu karnego z 1997 r. W polskiej nauce
prawa karnego pojawiło się ono na mocy dekretu z 5 sierpnia
1949 r. o ochronie wolności sumienia i wyznania. Wprowadzenie tego dekretu było spowodowane przejęciem władzy
przez komunistów, których celem było wyeliminowanie wiary
z życia ludzi. Przepis ten stanowił więc podstawę do ingerencji organów państwowych w wolność religijną a pretekstem
była jej iluzoryczna ochrona. Przestępstwa wprowadzone na
mocy dekretu z 1949 r. były zagrożone surowymi karami co
miało oddziaływać represyjnie na społeczeństwo. Władza wykorzystywała jego uregulowania tylko w sytuacji gdy jego
zastosowanie było zgodne z założeniami ówczesnej polityki
władzy. Można więc śmiało rzec, że był on w rzeczywistości
zaprzeczeniem tej ochrony10.
Uchwalenie Konstytucji PRL z 1952 r. stanowiło kolejny
etap ewolucji przestępstwa dyskryminacji. W swoim brzmieM. Makarska, Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania
w Kodeksie karnym z 1997 roku, Lublin 2005, s. 46-48.
10 A. Mezglewski, Wiadomości wstępne, [w:] A. Mezglewski, H.
Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2008, s. 30.
9
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niu zapewniała ona każdemu obywatelowi wolność sumienia i
wyznania. Łatwo zauważyć, że ograniczyła ona zakres podmiotowy tej wolności- nie przysługiwała ona osobą nie posiadającym obywatelstwa polskiego. Uregulowania te nie odpowiadały standardom prawa międzynarodowego, gdyż prawa i
wolności obywatelskie wypływały z Konstytucji a nie z godności ludzkiej. Również wejście w życie Kodeksu karnego z
1969 r. przyjęło taki pogląd- naruszeni ewolności sumienia i
wyznania przeciwko cudzoziemców nie było obwarowane
sankcją prawno karną11. Na pierwszym miejscu przepis art.
192 k.k. ówczesnego Kodeksu karnego stawiał ochronę bezwyznaniowości, co podkreślało negatywny stosunek państwa
do religii. Wywodzi się stąd pogląd, że dyskryminacja wyznaniowa była obca państwu socjalistycznemu12.
Transformacja ustrojowa spowodowała głębokie zmiany
w ustawodawstwie karnym dotyczącym ochrony wolności
sumienia i wyznania. W 1997 r. uchwalono Kodeks karny,
który przyjął założenia prawa między narodowego w kwestii
ochrony wolności sumienia i wyznania.
Art. 194 k.k. penalizuje czyn zabroniony w postaci dyskryminacji wyznaniowej. Zgodnie z tym przepisem karze
podlega ten, ,, kto ogranicza człowieka w przysługujących mu
prawach ze względu na jego przynależność wyznaniową albo
bezwyznaniowość’’. Ustawodawca w art. 194 k.k. nie posłużył
się terminem dyskryminacja wyznaniowa, jednak w doktrynie
prawa karnego funkcjonuje takie pojęcie. Czym więc jest owa
dyskryminacja wyznaniowa? Słowo dyskryminacja oznacza
prześladowanie poszczególnych osób lub grup społecznych
albo ograniczanie ich praw ze względu na rasę, narodowość,

M. Makarska, Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania w Kodeksie karnym z 1997 roku, Lublin 2005, s 72-73.
12 H. Popławski, Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyzania,
,, Służba Milicji Obywatelskiej’’ 1978, nr 3, s. 317.
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płeć wyznanie13. Pojęcie dyskryminacji w polskim ustawodawstwie pojawia się w ustawie zasadniczej a dokładnie w
art. 32 ust. 2, który stanowi: ,,Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny’’. Nie zostały jednak wyliczone przyczyny dyskryminacji. Obowiązkiem państwa jest przeciwdziałanie i zapobieganie zjawisku dyskryminacji czego przykładem jest norma prawno karna art. 194 k.k. stanowiąca gwarancje wolności religijnej14.
Indywidualnym dobrem chronionym jest tutaj prawo
każdego człowieka do uzewnętrzniania swoich przekonań
religijnych bądź areligijnych. Ustawodawca objął tutaj ochroną
wolność sumienia i wyznania w aspekcie indywidualnym.
Zgodnie z założeniami konstytucyjnymi15 władze państwowe
mają w równym stopniu chronić każdego człowieka bez
względu na jego przynależność do wyznania lub brak tej
przynależności. Przepis art. 194 k.k. chroni również wspomnianą wyżej konstytucyjną zasadę równości, niedopuszczalne jest aby istniało w demokratycznym państwie uprzywilejowanie ze względu na wyznawaną wiarę, ponieważ stanowi
to naruszenie gwarancji wolności sumienia i wyznania. Czynnością sprawczą przestępstwa dyskryminacji wyznaniowej są
każdego rodzaju ograniczanie człowieka w przysługujących
mu prawach za względu na przynależność wyznaniową bądź
bezwyznaniową16. Ograniczenie może stanowić uszczuplenie
bądź też całkowite pozbawienie przysługujących uprawnień.
Słownik Języka Polskiego PWN,
http://sjp.pwn.pl/sjp/;2555760, dostęp na dzień 23 maja 2017 r.
14 M. Makarska, Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania w Kodeksie karnym z 1997 roku, Lublin 2005, s. 82.
15 Zgodnie z art. 32 ust.1 oraz 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
16 S. Hypś, Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania, [w:]
red. A. Grześkowiak, Prawo karne, Warszawa 2012, s. 340.
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Zgodnie z wyrokiem SA w Łodzi z dnia 28 października 1998
r. przejawem dyskryminacji religijnej nie jest funkcjonowanie
zakorzenionych kulturowo symboli religijnych w życiu publicznym, co oznacza, że zawieszenie symbolu religijnego w
budynku władzy publicznej nie stanowi naruszenia swobody
sumienia17.
Sprawca może popełnić to przestępstwo po przez aktywne zachowanie- działanie bądź tez zaniechanie. Ma ono
również charakter skutkowy co oznacza, że do jego popełnienia wymagany jest skutek w postaci niemożności korzystania
z przysługujących praw18. Czyn zabroniony z omawianego
artykułu ma charakter powszechny, a wiec sprawcą może być
każdy człowiek. Można je popełnić umyślnie z zamiarem bezpośrednim.
Reasumując znamiona strony przedmiotowej przestępstwa dyskryminacji wyznaniowej zostały określone bardzo
szeroko, co może prowadzić trudności w interpretacji lub do
nadużywania tego przepisu. Pozwala on jednak w pewnym
stopniu na zabezpieczenie każdego człowieka przed naruszeniami jego uprawnienia do korzystania z wolności religijnej.
Złośliwe przeszkadzanie w wykonywaniu aktów religijnych- art. 195 k.k.
Drugim przestępstwem rozdziału XXIV k.k. jest złośliwe
przeszkadzanie w wykonywaniu aktów religijnych (art. 195).
Poprzednio obowiązujący Kodeks karny nie przewidywał
tego rodzaju przestępstwa. Jego geneza sięga czasów II Rzeczypospolitej19. W tamtych czasach funkcjonowało ono pod
17 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 października 1998
r., IACa 613/98, OSA 1999/6/26, nr LEX 37377.
18 P. Kozłowska- Kalisz, Komentarz do art. 194 Kodeksu karnego, [w:]
red. M. Mozgawa, Kodeks karny. Komentarz, nr Lex 486899.
19 Przestępstwo przeszkadzania nabożeństwu w czasach II Rzeczypospolitej zostało przewidziane w art. 174 k.k. z 1932 roku.
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terminem ,,przeszkadzanie nabożeństwu’’. Celem wprowadzenia tego przepisu do polskiego Kodeksu karnego z 1932 r.
było ochrona swobody wyznań, ponieważ każdy akt religijny
zasługuje na ochronę ze strony państwa. Przepis ten stanowił
wzór dla obecnego przepisu art. 195 k.k. ponieważ niemalże w
podobny sposób przyjęto rozwiązania Kodeksu karnego z
czasów II RP. W dobie Polski socjalistycznej ustawodawca nie
przywidział w przepisach karnych przestępstwa polegającego
na złośliwym przeszkadzaniu aktu religijnego. Jak wspomniałam wcześniej obecnie obowiązujący Kodeks karny w art. 195
przewiduje sankcje karną wobec tego kto ,,złośliwe przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub
innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji
prawnej’’.
Dobrem chronionym jest tutaj prawo każdego człowieka
wierzącego do uczestniczenia w obrzędach religijnych kościołów
lub związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej
bez jakichkolwiek zakłóceń przez osoby trzecie. W § 2 przewidziano z kolei ochronę czci zmarłych oraz uczuć osób, które
uczestniczą w uroczystościach i obrzędach pogrzebowych20.
Czynnością sprawczą jest złośliwe przeszkadzanie w
publicznym wykonywaniu aktu religijnego Kościoła lub
związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej. Po
przez przeszkadzanie należy rozumieć uniemożliwianie,
utrudnienie czyli takie zachowanie sprawcy, które powoduje
zakłócenie przebiegu aktu religijnego bądź też uniemożliwienie jego wykonania21. Dodatkowo przeszkadzanie musi być
nacechowane złośliwością czyli świadomym działaniem
sprawcy, a wręcz można powiedzieć ze celowe, a więc z zamiarem bezpośrednim.
S. Hypś, Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania, [w:]
red. A. Grześkowiak, Prawo karne, Warszawa 2012, s. 340.
21 P. Kozłowska- Kalisz, Komentarz do art. 195 Kodeksu karnego, [w:]
red. M. Mozgawa, Kodeks karny. Komentarz, nr Lex 486899.
20
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Ustawodawca w przepisie art. 195 § 1 użył terminu akt
religijny, za który uważa się każdego rodzaju czynności mające charakter religijny, a miejsce i sposób przeprowadzenia
takiego aktu jest określone ceremoniałem. Za akt religijny należy uznać mszę nabożeństwo, ślub. Z kolei jego publiczność
oznacza w klasycznym ujęciu uczestniczenie w jego wykonywaniu bliżej nieokreślonej liczby osób. W ujęciu tego przepisu
publiczność to również wykonywanie danego aktu w miejscu
publicznym oraz dojście do wiadomości o fakcie jego wykonywania do szerokiego kręgu osób22. Nie chodzi więc wyłącznie o miejsce publiczne, akt taki może również obywać się
mieszkaniu prywatnym przeznaczonym dla potrzeb kultu
religijnego23. Ustawodawca wymaga również aby związek
wyznaniowy lub kościół posiadał uregulowaną sytuacje
prawną. Uregulowana sytuacja prawna to działalność danego
podmiotu na podstawie przepisów ustawy indywidualnej,
która reguluje stosunek państwo a dana grupa wyznaniowa.
Również wpis do rejestru kościołów i związków wyznaniowych prowadzony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji powoduje uregulowanie działalności wymienionych podmiotów24.
W § 2 art. 195 k.k. wprowadzono przestępstwo złośliwego przeszkadzania w pogrzebie, uroczystości lub obrzędzie
żałobnym. Zostały tutaj spenalizowane czyny zabronione,
które mogą się odbywać bezpośrednio przed bądź po pochówku. Znamiona uroczystości oraz obrzędów żałobnych
ustawodawca ujął szeroko. Świadczy to o tym, że ochroną
22 P. Kozłowska- Kalisz, Komentarz do art. 195 Kodeksu karnego, [w:]
red. M. Mozgawa, Kodeks karny. Komentarz, nr Lex 486899.
23 R. Stefański, Przestępstwo złośliwego przeszkadzania wykonywania aktu
religijnego (art. 195 § 1 k.k., Prawo i Prokuratura 2005, nr LEX 46384.
24 A. Mezglewski, Zarys statusu jednostki w zakresie wolności sumienia i religii, [w:] A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2008, s. 114.
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objęte zostały wszelkie obrzędy, które są związane z pogrzebem. Każde z tych przestępstw ma charakter powszechny.
Stanowią one występki umyślne ścigane z urzędu25.
Spenalizowanie tego typu czynu zabronionego stanowi
gwarancję dla wolności sumienia i wyznania, której przejawem jest swoboda uzewnętrzniania swoich przekonań poprzez udział w aktach religijnych. Swoboda ta jest także przejawem życia publicznego stąd wymaga interwencji państwa w
sytuacji występowania naruszeń.
Obraza uczuć religijnych- art. 196 k.k.
Ochrona uczuć religijnych ma umocowanie wynikające z
konstytucyjnej wolności sumienia i religii. Karna ochrona
uczuć religijnych w Polsce sięga czasów II RP. W Kodeksie
karnym z 1932 r. uczucia religijne stanowiły rodzajowe dobro
chronione oraz ich ochronie był poświecony cały rozdział zatytułowany ,,Przestępstwa przeciw uczuciom religijnym’’26. W
PRL w ramach obywatelskiej ochrony wolności sumienia i
wyznania również przewidziano sankcję karne za obrazę
uczuć religijnych. Art. 196 w obecnie obowiązującym Kodeksie karnym zamyka katalog przestępstw przeciwko wolności
sumienia i wyznania. Brzmienie tego artykułu zostało powtórzone z poprzednio obwiązującej ustawy karnej oraz art. 5
dekretu o ochronie wolności sumienia i wyznania.
W obecnie obowiązującej regulacji zgodnie z art. 196 k.k.
karze podlega: ,,kto obraża uczucia religijne innych osób,
znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce
przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych”. Przedmiotem ochrony tego przestępstwa są uczucia
religijne. W języku polskim uczucia oznaczają stan psychiczny
I. Zgoliński, Komentarz do art.195 Kodeksu karnego, [w:] red V.
Konarska- Wrzosek, Kodeks karny. Komentarz, nr LEX0 513288.
26 M. Makarska, Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania w Kodeksie karnym z 1997 roku, Lublin 2005, s. 147.
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odzwierciedlający stosunek do zdarzeń, do innych ludzi do
otaczającego świata i siebie samego27. Użyte znamię ,,uczucia
religijne” w rozumieniu art. 196 k.k. należy rozumieć jako stan
w którym człowiek przeżywa swoją wiarę. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego uczucia religijne mają
swoje umocowanie w konstytucyjnej zasadzie wolności sumienia i wyznania28. Art. 196 k.k. swoją ochroną obejmuje tylko i wyłącznie uczucia religijne osób wierzących, o czym
świadczy brak znamion dotyczących osób bezwyznaniowych.
Z kolei za przedmiot czci religijnej uznaje się każdy przedmiot, który w danym wyznaniu jest obdarzony szczególną
czcią oraz kultem. Przykładem takiego przedmiotu może być
Krzyż lub Gwiazda Dawida. Miejscem przeznaczonym do
publicznego wykonywania obrzędów religijnych jest każde
miejsce w którym wyznawcy religii wykonują akty religijne.
Nie musi ono być potwierdzone administracyjnie. Ochrona ta
dotyczy również miejsc w których jednorazowo obywają się
nabożeństwa lub uroczystości religijne przykładem mogą być
ołtarze polowe29. Warto wspomnieć, że przedmiotem ochrony
tego przepisu nie są osoby duchowne30.
Czynność sprawcza polega na obrażaniu uczuć religijnych innych osób, publicznym znieważaniu przedmiotów czci
religijnej lub miejsc, które służą do wykonywania obrzędów
religijnych, aby sprawca został pociągnięty do odpowiedzialności musi działać publicznie. Publiczność działania charakteSłownik Języka Polskiego PWN,
http://sjp.pwn.pl/sjp/uczucie;2532003.html, dostęp na dzień 23
maja 2017 r.
28 Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 1994
r. K17/93, nr LEX 25099.
29 N. Kłączyńska, Komentarz do art. 196 Kodeksu karnego, [w:] red. J.
Giezek, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, nr Lex 168339.
30 S. Hypś, Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania, [w:]
red. A. Grześkowiak, Prawo karne, Warszawa 2012, s. 341.
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ryzuje się tym, że zachowanie sprawcy dociera do bliżej nie
określonego kręgu osób. Przestępstwo to ma charakter materialny co oznacza, że do jego popełnienia wymagane jest wystąpienie skutku w postaci obrazy uczuć religijnych co najmniej dwóch osób31.
Podmiotem przestępstwa z art. 196 k.k. może być każdy
człowiek, o czym świadczy użycie zaimka ,,kto’’ przez prawodawcę. Występek ten wymaga umyślności sprawcy w postaci
zamiaru bezpośredniego oraz ewentualnego.
Z racji propagowania ochrony wolności sumienia i wyznania osobą wierzącym należy się szacunek. Poszanowanie
religii bliźnich powinien obejmować również brak zniewagi w
stosunku do przedmiotów oraz miejsc kultu danego wyznania. Gwarancję taką stanowi art. 196 k.k. który penalizuje
wszelkie zamachy na dobra związane z religią.
Podsumowanie
Wiara człowieka odgrywa bardzo ważną rolę w jego życiu. Człowiek obdarzony w godność osoby ludzkiej posiada
szereg wolności i praw z których może bez skrępowania korzystać. Zadaniem władzy państwowej jest zapobieganie naruszeniom tych praw i wolności. Jednym z naczelnych
uprawnień człowieka jest bycie niczym nie skrępowanym w
zakresie swojej wolności sumienia i wyznania. Jej źródłem jest
godność osoby ludzkiej. Wszelkie zamachy na tę wolność stanowią czyny zabronione, które ustawodawca umieścił w rozdziale XXIV Kodeksu karnego, nadając mu tytuł
,,Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania’’.
Zostały w nim zawarte trzy typy przestępstw, które są gwarancja ochrony wolności sumienia i wyznania.

Odmienny pogląd przyjął dr S. Hypś, gdzie jego zdaniem na
podstawie wykładni celowościowej przepisu art. 196 k.k. skutkiem
jest również obrażenie uczuć religijnych konkretnej osoby.
31
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Streszczenie:
Wolność sumienia i wyznania wypływa z godności osoby ludzkiej. Jest ona zagwarantowana przez przepisy konstytucyjne. Jej ochrona przysługuje każdemu człowiekowi bez
względu na jego wiarę bądź wyznawany światopogląd. Przysługuje ona każdemu i nie jest ograniczona kryterium obywatelstwa, tak jak to było w czasach PRL. Obecnie ustawodawca
chroni wolność sumienia i wyznania za pomocą norm prawa
karnego. W obecnie obowiązującym Kodeksie karnym z 1997
r. spenalizował on trzy typy przestępstw godzących w wolność sumienia i wyznania. Należą do nich: dyskryminacja wyznaniowa, złośliwe przeszkadzanie w wykonywaniu aktów
religijnych oraz obraza uczuć religijnych. Poczynając od czasów II RP ich struktura ewoluowała chroniąc każdego człowieka w zakresie jego wiary lub światopoglądu.
Słowa klucze: wolność sumienia i wyznania, dyskryminacja wyznaniowa, uczucia religijne, akt religijny
Summary:
Freedom of conscience and religion comes from the dignity of the human person. It is guaranteed by constitutional
provisions. Her protection is available to every man, regardless of his faith or belief in the world. It is available to anyone
and is not limited to the criterion of citizenship, as it was in the
days of People's Poland. Currently, the legislator protects the
freedom of conscience and religion by means of criminal law
standards. In the 1997 Criminal Code currently in force, he has
penalized three types of crimes that harm the freedom of conscience and religion. These include: religious discrimination,
malicious interference in the exercise of religious acts and the
offense of religious feelings. From the time of the Second
Polish Republic their structure has evolved to protect every
man in his faith or worldview.
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Maja Mroczek

Wolność człowieka w świetle art. 41 kodeksu karnego
Wstęp
Art. 41 k.k. paragraf 1 i 2 zawiera regulację dotyczącą
zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania
określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności
gospodarczej. Jednakże każdy ze wskazanych powyżej środków karnych stanowi samodzielny środek karny, dlatego
można zastosować tylko jeden z nich lub kilka kumulatywnie.
Orzeczenie zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej ma charakter fakultatywny. Podstawą dla wysunięcia
powyższej tezy jest użyty zwrot przez ustawodawcę- „może
orzec”, co jednoznacznie wskazuje na charakter fakultatywny
zastosowania środka. Ponadto przepis art. 41 pełni także
funkcję ochronną, gdyż zapewnia bezpieczeństwo obywateli
przed nadużywaniem zajmowania stanowiska czy zawodu
oraz przed zagrożeniem dla istotnych dóbr prawnych. Ponadto zastosowanie powyższych środków ma charakter represyjny, gdyż może pozbawić wiele osób źródła zarobkowania. Ich
zastosowanie jest możliwe do lat 15, co podkreśla także istnienie funkcji represyjnej powyższej regulacji. Jednakże orzekanie w trybie art. 99 paragraf 1 k.k. pełni funkcję wyłącznie
prewencyjną, gdyż chodzi o zabezpieczenie społeczeństwa
przed niebezpieczeństwem ze strony sprawcy. Ich głównym
celem jest zapobieżenie ponownemu popełnieniu przestępstwa przez sprawcę.
Przesłanki orzekania
Przesłankami orzekania zakazu zajmowania określonego
stanowiska lub wykonywania określonego zawodu jest nadużycie przy popełnieniu przestępstwa stanowiska lub zawodu albo
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okazanie, iż dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie
zawodu zagraża istotnym dobrom chronionym prawem. Ustawodawca posłużył się funktorem „albo”, w związku z tym przesłanki orzeczenia omawianego zakazu nie muszą być spełnione
łącznie, a jedynie dla możliwości jego zastosowania musi wystąpić jedna ze wskazanych przesłanek1. Zajmowanie stanowiska
lub wykonywanie zawodu oznacza, że sprawca w trakcie popełnionego czynu zajmował określone stanowisko lub wykonywał
określony zawód. W związku z powyższym, jeśli sprawca nie
zajmował określonego stanowiska w czasie popełnienia przestępstwa nie można czynić mu zarzutu, iż podstawą dla złamania prawa było jego określone miejsce pracy2.
Sąd Apelacyjny w Łodzi stwierdził, że „w sytuacji, gdy
oskarżony dopuszczając się przypisanego mu czynu nie zajmował danego stanowiska lub nie wykonywał danego zawodu brak
jest podstaw do orzeczenia na podstawie art. 41 paragraf 1 k.k.
zakazu zajmowania określonych stanowisk lub wykonywania
określonego zawodu”3.
Celem nadużycia stanowiska lub wykonywania zawodu
dla orzeczenia środka karnego musi być popełnienie przestępstwa4. Doktryna wskazuje, iż nadużyciem będzie wykorzystywanie uprawnień przez sprawcę, które posiada z tytułu swego
zawodu, jako środek do popełnienia przestępstwa oraz wyzyskiwanie w niewłaściwy sposób stanowiska lub zawodu przy
popełnieniu czynu zabronionego. Nie będzie nadużyciem stanowiska lub wykonywania zawodu wykorzystanie umiejętności
nabytych podczas wykonywania obowiązków służbowych.
Sprawca musi wykorzystać uprawnienia przysługujące mu z
tych tytułów w sposób sprzeczny z prawem, aby omawiany zaZ. Sienkiewicz, [w:] M.Filar, Kodeks karny, 2014, s.185.
W. Zalewski, [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki, Kodeks karny,
t.II, 2015, s. 68.
3 Wyrok SA w Łodzi, 27.11.2013, II Aka 359/08.
4 N. Klączyńska, [w:] J. Giezek, Kodeks karny, 2007, s.326.
1
2
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kaz mógł zostać orzeczony. Podobne stanowisko zajął SN w wyroku z 09 maja 1996 roku, z którego wynika, iż „nadużycie zawodu przy popełnieniu przestępstwa zachodzi wtedy, gdy
sprawca popełniając określony czyn przestępny działa formalnie
w ramach uprawnień sprzężonych z wykonywaniem danego
zawodu, ale umyślnie czyni niewłaściwy (sprzeczny z zasadami
wykonywania tego zawodu lub obowiązującym prawem) użytek
z owych uprawnień, gdy zatem wykorzystuje uprawnienia zawodowe przy popełnieniu przestępstwa”5. Ponadto powyższe
nadużycie może przejawiać się w wykorzystaniu zajmowanego
stanowiska czy wykonywanego zawodu do popełnienia przestępstwa np. w postaci molestowania seksualnego pracowników.
Zawsze musi jednak istnieć związek pomiędzy nadużyciem, a
popełnieniem czynu przestępnego. W związku z powyższym,
jeśli sprawca nadużył stanowiska, ale jego zachowanie nie doprowadziło do popełnienia przestępstwa to nie są spełnione
przesłanki dla zastosowania powyższego zakazu. Ta zasada
obowiązuje także w sytuacji, gdy sprawca dopuścił się określonych czynności związanych ze swoim stanowiskiem lub zawodem, a pozostawało to w związku z czynem zabronionym, który
nie jest przedmiotem właściwego postępowania6. Celem powyższej regulacji jest ochrona społeczeństwa przed ponownym popełnieniem przez sprawcę przestępstwa. Ta funkcja jest spełniania poprzez usunięcie warunków, które sprzyjają sprawcy w
naruszeniu prawa. Jeżeli sprawca wykorzystuje uprawnienia
związane z zajmowanym stanowiskiem lub wykonywanym zawodem to omawiany środek karny będzie skutecznie zabezpieczał społeczeństwo. Ponadto nadużycie dotyczy popełniania
jedynie przestępstw umyślnych, gdyż odnosi się ono do świaP. Gensikowski, Zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej, [w:] P. Daniluk, Środki karne, przepadek i środki kompensacyjne w znowelizowanym kodeksie karnym, Warszawa 2017, s. 63 i n.
6 J. Kulesza, [w:] M. Melezini, System prawa karnego, t.6,2016, s.598.
5
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domego wykorzystania pełnionej funkcji lub pozycji w danej
dziedzinie życia państwowego, prywatnego czy społecznego.
Drugą z przesłanek orzeczenia zakazów określonych w
art. 41 paragraf 1 k.k. jest okazanie przez sprawcę, że dalsze
zajmowanie stanowiska lub wykonywanie zawodu zagraża
istotnym dobrom chronionym prawem. W doktrynie wskazuje
się iż „chodzi o deficyt niezbędnych do wykonania zawodu
cech, zarówno w znaczeniu profesjonalnym jak i etycznym,
gdy sprawca nieumyślnie nie dopełnia obowiązków wymaganych przy wykonywaniu zawodu, a jednocześnie zachodzi
znaczne prawdopodobieństwo, że dalsze wykonywanie przez
niego zawodu może doprowadzić do ponownego naruszenia
reguł jego wykonywania”7. Jeżeli podczas popełnienia przestępstwa zostaną ujawnione cechy sprawcy, które zagrażają
istotnym dobrom prawnym to powyższa przesłanka zostaje
spełniona. Powyższe zagrożenie nie może mieć charakteru
abstrakcyjnego, ale musi być realne8. Jego powodem może być
brak doświadczenia zawodowego, odpowiednich kwalifikacji,
odpowiednio długiego stażu pracy. Ponadto może być spowodowane także cechami psychofizycznymi sprawcy, jego
chorobami psychicznymi lub odpowiednimi predyspozycjami
psychicznymi. Zachowanie sprawcy nie musi mieć w tym
przypadku zachowania długotrwałego czy ciągłego, wystarczy jednorazowe zdarzenie, które powoduje spełnienie omawianej przesłanki. Przykładem jest uprowadzenie przez pilota
samolotu w celach terrorystycznych, co powoduje brak możliwości ponownego zezwolenia mu na pracę w liniach lotniczych ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom.
W praktyce wskazuje się na niebezpieczeństwo ponownego
popełnienia przez sprawcę przestępstwa związanego z danym
B. Stefańska, Zakaz zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania określonego zawodu, [w:] R. A. Stefański, Środki karne po
nowelizacji w 2015 roku, Warszawa 2016, s.86.
8 A. Marek, Kodeks karny 2010, s.136.
7
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stanowiskiem lub zawodem, gdy np. brak predyspozycji do
wykonywania określonego zawodu może prowadzić do niewłaściwego wypełniania powierzonych funkcji, a w efekcie
spowodować szkodę na dobrach prawnych. Orzeczenie zakazu zajmowania stanowiska czy wykonywania zawodu może
być orzeczone, jeśli istnieje związek pomiędzy cechami sprawcy, które są przyczyną zagrożenia dla dóbr chronionych prawem, a popełnionym przestępstwem. Dodatkowo ustawodawca w omawianym przepisie posłużył się przymiotnikiem
„istotny- taki który stanowi istotę czegoś, czyli podstawę, zasadniczą treść czegoś”9, co wskazuje, że zagrożenie dotyczy
nie jakichkolwiek dóbr chronionych prawem, ale tych które
mają istotny charakter w hierarchii dóbr prawnych. Powyższe
stwierdzenie prowadzi w efekcie do ograniczenia liczby przestępstw za które można orzec powyższy środek karny. Nie
podzielam stanowiska, które określa, iż w takiej sytuacji orzeczenie powyższego środka w przypadku występków będzie
możliwe w niewielu sytuacjach. Jednakże należy zwrócić
uwagę, iż przepis odwołuje się jedynie do rangi zagrożonego
dobra chronionego prawem, a nie do wysokości sankcji karnej
za czyn zabroniony10.
Orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej zostało uregulowane w art. 41 paragraf 2 k.k. Sąd może
zastosować omawiany środek karny, jeśli sprawca zostanie
skazany za przestępstwo popełnione w związku z prowadzeniem takiej działalności, a jej dalsze prowadzenie zagraża
istotnym dobrom chronionym prawem. Jednakże przesłanka
prowadzenia działalności gospodarczej zostaje spełniona, jeśli
sprawca w trakcie popełnienia czynu zabronionego taką działalność rzeczywiście prowadził. Wobec tego nie istnieje możliwość orzeczenia przez sąd powyższego zakazu wobec m.in.
H. Zgółkowa, Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t.14,
Poznań 1998, s.389.
10 J. Kulesza, [w:] M. Melezini, System…op. cit., s.600.
9
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pracowników danego przedsiębiorstwa, jego udziałowców,
akcjonariuszy czy pełnomocników przedsiębiorstw, gdyż nie
prowadzą oni działalności gospodarczej11. Ponadto musi istnieć związek pomiędzy popełnionym przestępstwem a prowadzeniem działalności gospodarczej. Dlatego powodem
orzeczenia zakazu nie będzie ujawnienie cech osoby, które
negatywnie odnoszą się do jego umiejętności prowadzenia
określonej działalności, a nie stanowią przestępstwa. Ponadto
istnienie jedynie związku pomiędzy prowadzeniem działalności gospodarczej a popełnionym przestępstwem nie jest wystarczającą przesłanką dla orzeczenia zakazu. Prowadzenie
tego rodzaju działalności musi stanowić zagrożenie dla społeczeństwa, czyli powodować zagrożenie dla dóbr chronionych
prawem. Jednakże powyższe zagrożenie może mieć charakter
jedynie prawdopodobny dla uzasadnionego orzeczenia omawianego środka karnego12.
W doktrynie przyjmuje się, iż nawet jednorazowe zachowanie powodujące zagrożenie dla naruszenia dóbr chronionych prawem może stać się podstawą dla zastosowania
zakazu. Ma to swoje właściwe uzasadnienie w przekonaniu, iż
nawet jednokrotne zachowanie może wskazywać na możliwość zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, a celem prewencyjnym regulacji jest uniknięcie ponownego popełnienia przestępstwa. Także w tym przepisie ustawodawca użył przymiotnika „istotny” dla określenia dóbr chronionych prawem.
W związku z powyższym istnienie zagrożenia musi dotyczyć
nie jakichkolwiek dóbr prawnych, ale istotnych dóbr w oparciu o zasadę ich hierarchiczności. Praktycznym przykładem
orzeczenia omawianego zakazu będzie prowadzenie działalności gospodarczej, które zagraża życiu osób lub powoduje

W. Dadak, Rola środka karnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w zapobieganiu przestępczości, Prokuratura i Prawo, 2010, s.97.
12 A. Marek, Kodeks…op. cit.,, s.138.
11
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szkody w środowisku naturalnym13. Ponadto wobec sprawcy
przestępstwa musi być wydany wyrok skazujący. Ustawodawca w treści przepisu art. 41 nie wskazał, iż wyrok skazujący musi zawierać pozytywne rozstrzygnięcie co do kary. Dlatego przyjmuje się, iż jest możliwe jego orzeczenie w przypadku wydania wyroku skazującego z odstąpieniem od wymierzenia kary. Ponadto omawiany środek może także zostać
orzeczony w przypadku zastosowania art. 59 k.k. jako klauzuli
generalnej, zgodnie z którym „jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczająca 3 lat albo
karą łagodniejszego rodzaju i społeczna szkodliwość czynu
nie jest znaczna, sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli orzeka jednocześnie środek karny, przepadek lub środek
kompensacyjny, a cele kary zastaną w ten sposób spełnione”14.
Zakres przedmiotowy
Dla określenia zakresu przedmiotowego zakazów określonych w art. 39 pkt 2 k.k. niezbędne jest zdefiniowanie pojęć
„stanowisko”, „zawód” oraz „działalność gospodarcza”. „Stanowisko” oznacza „każdą dająca się zidentyfikować pozycję
jednostki w systemie hierarchii instytucji państwowych, społecznych, samorządowych oraz prywatnych”15. W literaturze
nie występuje jednolita definicja „stanowiska”. Powszechnie
przyjmuje się, że oznacza ono: „każdą dającą się zidentyfikować pozycję jednostki w systemie instytucji państwowych i
społecznych, pozycję zajmowaną przez obywatela w systemie
hierarchii instytucji państwowych i społecznych, pozycję w
hierarchii zawodowej, służbowej, a także pozycję w otoczeniu,
godności, funkcję, urząd, posadę, wykonywaną funkcję zwią-

Ibidem, s. 139.
Ustawa z dnia 06 czerwca 1997 , Kodeks karny, Dz. U. 1997 nr 88
poz.553.
15 B. Stefańska, Zakaz zajmowania… op. cit., s.86.
13
14
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zaną z określonym zakresem obowiązków i wynikającą z tego
odpowiedzialnością, pozycję w hierarchii służbowej lub zawodowej, funkcję, urząd, pozycję wiążącą z posiadaniem
określonego zakresu obowiązków, pozycję zajmowaną w danej instytucji publicznej, społecznej lub prywatnej wyznaczoną
przez określone funkcje np. kierownicze, kontrolne i nadzorcze, pozycję zajmowaną w hierarchii przyjętej w danej instytucji państwowej, samorządowej, społecznej lub prywatnej, a
także w korporacjach zawodowych”16.
We wskazanych powyżej definicjach pojawia się wspólny mianownik pozycji w hierarchii instytucji, czy o charakterze państwowym czy prywatnym. Stanowiskiem jest zatem
pozycja zajmowana zarówno w instytucji państwowej, samorządowej jak i prywatnej. Podobne odniesienie do omawianego zagadnienia określił SN, stwierdzając, iż „przepis art. 41
paragraf 1 k.k. mówi o zakazie zajmowania określonego stanowiska przez co rozumieć trzeba pozycję zajmowaną przez
obywatela w systemie hierarchii instytucji państwowych i społecznych, a także prywatnych”17.
Ponadto w literaturze za stanowiska uznawano: kasjera,
magazyniera, kierownika nadzoru, rektora, ordynatora, inspektora, komendanta czy płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych. Wskazana pozycja jest określana na podstawie charakteru pełnionych funkcji lub zajmowane stanowisko np. kierownicze. Natomiast „zawód” jest działalnością
człowieka, którego wykonywane jest oparte o posiadanie
określonych umiejętności. Wykonywanie zawodu może mieć
charter zarobkowy jak i może być wykonywany nieodpłatnie18. W doktrynie pod pojęciem zawód określa się czynności,
które wykonywać można na podstawie szczególnego uprawnienia, pochodzącego od władz publicznych, po uprzednim
Ibidem s.87 i n.
Postanowienie SN z dnia 05 lipca 2006 roku, IV KK 177/06.
18 Z. Sienkiewicz, [w:] M. Filar, Kodeks…op. cit.,,s.183.
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stwierdzeniu zaistnienia określonych warunków, każdy zawód, a nie tylko taki, który jest wykonywany na podstawie
szczególnego uprawnienia, każdą działalność zarobkową o
względnie trwałym charakterze wymagającą fachowej wiedzy
i umiejętności, wybrany przez jednostkę rodzaj działalności
życiowej, wymagający pewnego zasobu wiadomości i wprawy, mający względnie trwały charakter, wybrany rodzaj działalności, wymagający odpowiedniego przygotowania i doświadczenia, mający charakter względnie trwały i z reguły
wykonywany zarobkowo, każdą działalność i zajęcie wymagające pewnego zasobu wiedzy, wprawy, mające charakter
względnie trwały, przeważnie zarobkowy”19.
Część przedstawicieli doktryny skłania się ku propozycji,
iż zawodem jest zajęcie, które wymaga urzędowego potwierdzenia. Do zawodów regulowanych należą te, które wymagają odpowiednich kwalifikacji oraz warunków określonych w przepisach prawa. W szczególności można tu wyróżnić zawody zaufania publicznego. Natomiast ja uważam, iż użyte przez ustawodawcę słowo „wykonywany” zawód odnosi się do jego faktycznego prowadzenia, a nie zaś do stwierdzenia posiadanych umiejętności w danej dziedzinie. Ponadto wykonywanie wielu zawodów nie wymaga obecnie posiadania specjalnych kwalifikacji, a
także są sytuacje, w których nie możliwe byłoby otrzymania
urzędowego potwierdzenia uprawnień. Dla określenia pojęcia
zawodu użycie potwierdzenia ich urzędowego wykonywania
znacznie ograniczyłoby możliwości zastosowania omawianego
przepisu, a to właśnie jego szerokie zastosowanie ma spowodować zwiększenie bezpieczeństwa w społeczeństwie. W związku
z powyższym fakt wykonywania określonego zawodu może być
stwierdzony nie tylko dokumentem urzędowym, ale i np. zeznaniami świadków20.
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B. Stefańska, Zakaz zajmowania…op. cit., s.88-89.
Postanowienie SN z 28.05.2001 roku, III KKN 152/99.
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Jeżeli chodzi o pojęcie „prowadzenie działalności gospodarczej” to często jest ono utożsamiane z działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 02 lipca 2004 roku o
prowadzeniu działalności gospodarczej21. Na mocy której
zgodnie z art. 2 „działalnością gospodarczą jest zarobkowa
działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz
poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze
złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób
zorganizowany i ciągły”. Dodatkowo definicja działalności
gospodarczej znajduje swoje odzwierciedlenie także w innych
aktach o charakterze normatywnym m.in. w ustawie o podatku od towarów i usług czy w ustawie o podatku dochodowym
od osób fizycznych. Ustawodawca w omawianych przepisie
nie odwołał się bezpośrednio do zakresu pojęciowego jakiejkolwiek z powyższych ustaw. Ograniczenie pojęcia prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej znacznie zawęziłoby liczbę przypadków w stosunku do których można
byłoby orzec wspomniany zakaz. Takie podejście osłabiłoby
także funkcję prewencyjną omawianego zakazu. W efekcie
powyższe pojęcie należy analizować ze względu na wiele aktów normatywnych o randze ustawy22. Podsumowując rozważania dotyczące pojęcia „prowadzenia działalności gospodarczej” należy przyjąć, iż jest to działalność zarobkowa, wykonywana w sposób zorganizowany i trwały, na własny lub
cudzy rachunek23.
Każdy z zakazów określonych w art. 39 pkt 2 k.k. ma charakter samoistny, co oznacza że można orzec tylko jeden z tych
środków lub można orzec je w sposób kumulatywny. Może to
mieć miejsce w sytuacji, w której osoba która prowadzi określoną
działalność gospodarczą jednocześnie zajmuje stanowisko np.
Dz. U. z 2015, poz. 584 ze zm.
J. Kulesza, [w:] M. Melezini, System…op. cit.,, s.595.
23 A. Ziółkowska, [w:] V. Konarska-Wrzosek, Kodeks karny, 2016, s.250.
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prezesa spółki. We wskazanym przykładzie doktryna opowiada
się za zastosowaniem wszystkich trzech zakazów łącznie, gdyż
tylko takie rozwiązanie daje pełną możliwość odsunięcia określonej osoby od prowadzonej działalności24.
Dodatkowo ustawodawca w treści przepisu użył pojęć:
stanowisko oraz zawód w licznie pojedynczej. Jednakże powyższe sformułowanie przepisu nie stoi na przeszkodzie, aby
sąd orzekł zakaz zajmowania wielu stanowisk lub wykonywania wielu zawodów. Jednakże możliwość zastosowania
takiego rozwiązania będzie odpowiednia w przypadku, gdy
sprawca nadużył przy popełnieniu przestępstwa wszystkich
tych stanowisk lub wykonywanych zawodów lub gdy ich dalsze wykonywanie zagrażałoby istotnym dobrom chronionym
prawem. Podobna sytuacja zachodzi w przypadku orzekania
zakazu prowadzenia więcej niż jednej działalności gospodarczej, jeżeli ich prowadzenie było związane z zachowaniem
charakterze przestępnym25.
Ponadto przepis art. 41 paragraf 1 k.k. wskazuje na
„określone stanowisko” lub „określony zawód”, a paragraf 2
omawianego przepisu odnosi się do „określonej działalności
gospodarczej”. Powyższe regulacje jednoznacznie wskazują, iż
sąd w wyroku ma obowiązek dokładnego skonkretyzowania
jakiego zawodu, stanowiska czy działalności gospodarczej
dotyczy zakaz. Muszą one także pozostawać w ścisłym związku z popełnionym przestępstwem przez sprawcę wobec którego ma być orzeczony zakaz. Sąd w wyroku musi w sposób
precyzyjny określić zakres zastosowanych zakazów, tak aby
osoba skazana wiedziała jaki zawód może wykonywać nadal,
a jakie źródło zarobkowania jest dla niej na określony czas
niedostępne. Określenie w wyroku, iż zakaz dotyczy zajmowania stanowisk związanych ze sporządzaniem dokumentów
W. Zalewski, [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki, Kodeks…op.
cit.,, s.67.
25 J. Kulesza, [w:] M. Melezini, System…op. cit.,, s.603.
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został uznany przez SN za zbyt ogólnikowy26. Podobnie nie
można zakazać zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania wszelkich zawodów czy prowadzenia wszelkiej działalności gospodarczej. Orzeczenie zakazu w powyższej formie godziłoby w sferę wolności człowieka i jego godności, a także
pozbawiałoby go możliwości utrzymania. Zgodnie z orzecznictwem SN „Orzekając środek karny określony w art. 41 paragraf 1 k.k., sąd winien tak sprecyzować stanowisko, którego
zakaz ten dotyczy, aby zrealizować prewencyjny cel ustawy.
SN stwierdził, iż „zakaz z art. 41 paragraf 1 k.k powinien zostać sformułowany przez sąd w taki sposób, by wskazywał
konkretne stanowisko, oznaczone przez wskazanie pełnionej
funkcji, bądź zajmowanej pozycji w ściśle określonej dziedzinie życia państwowego, społecznego, a także prywatnego, w
związku z którą doszło do popełnienia przestępstwa. Podobnie zakaz wykonywania zawodu musi być tak określony w
treści orzeczenia, by rodzaj wymierzonej w ten sposób dolegliwości był wskazany w sposób precyzyjny”27.
Zakazy określone w art. 41 mają charakter pełny, gdyż
brak jest podstaw do wyłączenia jakichkolwiek czynności
wchodzących w kompetencje zajmowanego stanowiska czy
wykonywanego zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej28. Nie można zatem ograniczyć zakazu jedynie do poszczególnych czynności w ramach np. danego zawodu. Przykładowo nie można orzec zakazu wykonywania zawodu lekarza tylko do placówek publicznej opieki zdrowotnej29. SN
orzekł, iż „zakaz wykonywania określonego zawodu -art. 39
pkt 2 i art. 41 paragraf 1 k.k.-dotyczy wszystkich czynności

Wyrok SN z 14.11.2008, V KK 256/08.
Wyrok SN z 14.01.2009 r., V KK245/08.
28 R. A. Stefański, Kodeks karny, 2015, s. 332.
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zawodowych, a więc nie może on być w jakikolwiek sposób
ograniczony”30.
Zakończenie
Zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu czy prowadzenia określonej działalności gospodarczej są orzekane w okresie od jednego roku
do lat 15. Nie jest możliwe określenie powyższego zakazu w
miesiącach. Sąd w wyroku skazującym dokonuje dokładnego
określenia powyższych terminów. Zgodnie z art. 43 paragraf 2
omawiane zakazy obowiązują do uprawomocnienia się wyroku. Jednakże okres wskazany w orzeczeniu sądu nie zawsze
będzie właściwym czasem obowiązywania powyższych zakazów, gdy może ulec on wydłużeniu np. na skutek odbywania
przez sprawcę wyroku skazującego, gdzie wykonywanie
orzeczonego zakazu byłoby bezcelowe, stosownie do art. 43
paragraf 2a- „Okres, na który orzeczono zakazy, nie biegnie w
czasie odbywania kary pozbawienia wolności, chociażby orzeczonej za inne przestępstwo”. Wydłużenie okresu wykonywania powyższych środków karnych nastąpi zarówno w
przypadku orzeczenia kary pozbawienia wolności orzeczonej
w tej samej sprawie co środki karne jak i w sytuacji skazania
sprawcy za inne przestępstwo na karę pozbawienia wolności.
Czas wykonywania środków karnych nie biegnie także w sytuacji, w której sprawca samodzielnie opuścił zakład penitencjarny. Bieg środka karnego nie ulega spoczywaniu jeśli
sprawca odbywa karę w systemie dozoru elektronicznego.
Sprawca przestępstwa odbywający karę w tym systemie może
wykonywać pracę zarobkową, gdyż w określonych dniach
tygodnia ma on prawo oddalić się od swojego miejsca zamieszkania. Okres obowiązywania powyższych środków może być także krótszy stosownie do art. 84 paragraf 1 k.k.-„ Sąd
30

Uchwała SN z 31.08.1994 r., I KZP 20/94.
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może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środki
karne wymienione w art. 39 katalog środków karnych pkt 1-3,
uznać je za wykonane, jeżeli skazany przestrzegał porządku
prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok”. Odpis wyroku przesyłany jest
do właściwych organów administracji rządowej jak i samorządowej, pracodawcy lub instytucji, gdzie skazany zajmował
objęte zakazem stanowisko. Ponadto jeśli skazany zajmuje
stanowisko kierownicze to wyrok przekazywany jest także
jego jednostce nadrzędnej. Ograny administracji w takiej sytuacji wydają decyzję o cofnięciu np. licencji lub wpisu na listę
osób wykonujących dany zawód. Podobnie sąd zawiadamia
także odpowiednie stowarzyszenie lub zrzeszenie zawodowe
do którego należy skazany oraz powiatowe urzędy pracy.
Zawiadomienie powyższych instytucji ma na celu efektywne
wykonanie przedmiotowych zakazów. Stanowi to wyraz
ograniczenia wolności człowieka, ale jest on dopuszczalny ze
względu na ochronę społeczeństwa przed ponownym popełnianiem przez sprawców podobnych przestępstw. Ponadto
powyższy środek jest orzekany w latach i może ulec skróceniu, więc sprawca danego czynu może powrócić do pełnienia
swojego zawodu czy zajmowanego stanowiska, co jest wyrazem poszanowania godności każdego człowieka.
Streszczenie:
Środki karne wprowadzone przez ustawodawcę mają na
celu ochronę społeczeństwa przed ponownym popełnianiem
przestępstw przez ich dotychczasowych sprawców. Oprócz
funkcji prewencyjnej pełnią także swoistą funkcję ochronną,
ponieważ orzeczenie zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu czy zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wpływają na zapewnienie
bezpieczeństwa obywateli w kraju. Jednakże naruszają one
sferę wolności jednostki, gdyż są orzekane w latach, od roku
do lat 15. Jest to ingerencja w wolny wybór jednostki dotyczą-
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cy wykonywania zawodu czy możliwości zajmowania stanowiska, a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
Jednakże fakt popełnienia przestępstwa powoduje naruszenie
zaufania co do dalszej możliwości wykonywania odpowiedniego zawodu czy zajmowania stanowiska. Jednakże powyższy środek ma charakter czasowy, może nawet ulec skróceniu,
jeżeli sprawca przestrzega porządku prawnego, co jest wyrazem charakteru wolnościowego przy zapewnieniu pełnego
bezpieczeństwa dla społeczeństwa.
Summary:
Criminal measures introduced by the legislature are
aimed at protecting the public from repetitive offenses by their
perpetrators. In addition to the preventive function, they also
have a protective function, since the decision to ban a specific
position, pursue a particular occupation or prohibit the pursuit of economic activity affects the security of citizens in the
country. However, they violate the sphere of individual freedom as they are judged in years, from one to 15 years. This is
an interference in the free choice of the individual to exercise
his or her occupation or occupation, and to conduct his or her
own business. However, the fact of committing an offense results in a breach of confidence as to the continued ability to
pursue a profession or occupation. However, the measure is
temporary and may even be shortened if the perpetrator complies with the legal order, which is an expression of a libertarian nature while ensuring full security for society.
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Paulina Słoniewska

System ochrony praw pacjenta w Polsce z uwzględnieniem
pomocy udzielanej w ramach zespołów ratownictwa
medycznego
Wstęp
Wolność jest zagwarantowana każdemu człowiekowi,
bez względu na jego pochodzenie, status majątkowy, wiek,
płeć czy kolor włosów. Pojęcie wolności jest szeroko rozumianym aspektem. Można je rozpatrywać pod kątem wolności
słowa, wolności myśli, wolności czynów, wolność religijna.
Wolność można określić jako brak przymusu, możliwość dokonania najkorzystniejszego wyboru spośród wielu opcji.
Wolność gwarantuje ludziom określone prawa, w tym prawo
do ochrony zdrowia. Aby ludzie mogli korzystać z niego w jak
najlepszy sposób musi zostać zapewniony należyty dostęp do
usług i środków medycznych, które powinny być jak najlepszej jakości. System ochrony zdrowia musi być zorganizowany
w sposób zapewniający wszystkim ludziom na zasadzie równości potrzebną opiekę medyczną. Obowiązek ten wynika z
zasad Konstytucji Rzeczypospolitej i jest regulowany przez
wiele innych aktów prawnych. Respektowanie przez wszystkich członków personelu1 medycznego oraz jego uczestników,
praw oraz zasad obowiązujących w systemie ochrony zdrowia
pozwala na jego lepsze, skuteczniejsze funkcjonowanie.
Podstawy prawne w ochronie zdrowia:
Prawo do ochrony zdrowia wynika głównie z Konstytucji Rzeczypospolitej. Według niej prawo do ochrony zdrowia,
prawo do życia oraz prawo do godności posiada każdy obyA. Stychlerz, Prawa pacjenta a obowiązki lekarza. In: Forum Medycyny Rodzinnej. 2008. p. 399-402.
1
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watel kraju. Głównym zadaniem systemu ochrony zdrowia
jest zagwarantowanie ludziom równego dostępu do świadczeń medycznych, które pozwolą na jak najlepsze zapobieganie i zwalczanie chorób. Konstytucja Rzeczypospolitej nie zawiera jednak jednoznacznie zasad dotyczących funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Ważnym elementem w Konstytucji jest zasada równego dostępu do opieki zdrowotnej. Musi
ona zostać zagwarantowana przez władze. Polityka państwa
ma być ukierunkowana na równość oraz na konkretny, niezaprzeczalny dostęp do świadczeń zdrowotnych, które są finansowane ze środków państwa każdemu obywatelowi, bez
względu na jego sytuację materialną. Równość, która wynika z
zasad Konstytucji ma zagwarantować dostęp do całego systemu opieki zdrowotnej. Konstytucja nie określa konkretnych
świadczeń, które mają być wykonywane w ramach tej opieki.
Ze względu na ograniczone środki finansowe, którymi dysponuje państwo nie ma ono możliwości zapewnić bezpłatnej
opieki zdrowotnej w całym zakresie dla wszystkich ludzi.
Konstytucja RP obliguje jednak państwo do określenia szczegółowego katalogu świadczeń zdrowotnych oraz zasad korzystania z tych świadczeń.
W zależności od rodzaju udzielanego świadczenia niektóre są całkowicie darmowe, inne wymagają wkładu własnego. Równość w dostępie do świadczeń medycznych określa
również brak jakiegokolwiek zróżnicowania pacjentów. Wszyscy mają jednakowe uprawnienia, bez względu na wysokość
składek zdrowotnych, jakie płacą. Równość polega również na
niezmiennych standardach wykonywania świadczeń. Sytuacja
materialna pacjenta nie może wpływać na jakość usług zdrowotnych, które pacjent otrzymuje. Poza Konstytucją istnieje
wiele innych dokumentów prawnych, które regulują zasady
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organizacji systemu ochrony zdrowia2. Jednym z takich dokumentów jest Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku. Określa ona podstawowe prawa pacjenta, zasady, które obowiązują podczas procedury udostępniania dokumentacji medycznych. Wymienia
również zakres obowiązków, jakie zostały nałożone na podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych oraz zasady dotyczące powoływania, odwoływania i zakres kompetencji
Rzecznika Praw Pacjenta.
W ustawie zawarto zasady postępowania w przypadku
naruszeń zbiorowych praw pacjentów oraz zasady przyznawania odszkodowań oraz zadośćuczynień. Oprócz Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej uregulowania prawne znajdują się
również w takich dokumentach jak ratyfikowane umowy
międzynarodowe oraz wszelakie ustawy.
Organizacja systemu ochrony zdrowia z uwzględnieniem działania państwowego ratownictwa medycznego
Wszystkie świadczenia, które są udzielane pacjentowi
określa się jako świadczenia opieki zdrowotnej. W ich skład
wchodzą trzy sektory: świadczenia zdrowotne, rzeczowe
świadczenia zdrowotne oraz świadczenia towarzyszące. Mianem świadczeń zdrowotnych określa się wszystkie działania,
których zadaniem jest profilaktyka, ratowanie, przywracanie
zdrowia oraz działania zmierzające do poprawy stanu zdrowia pacjenta, które wynikają z procesu leczenia. Wszystkie
procedury medyczne wykonywane w trakcie procesu leczenia,
niezależnie od rodzaju są zaliczane do koszyka świadczeń
zdrowotnych, który jest najobszerniejszym sektorem. Świadczenia zdrowotne rzeczowe są to z kolei wszystkie produkty
medyczne, które biorą udział w procesie leczenia. Zalicza się

A. Jacek, K.Ożóg., Przestrzeganie praw pacjenta przez personel medyczny. Hygeia, 2012, 47.3: 264-271.
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do nich leki, wyroby medyczne, wszystkie wyroby ortopedyczne np. kule, wózki inwalidzkie, obuwie ortopedyczne. W
koszyku świadczeń rzeczowych znajdują się również wszystkie środki pomocnicze, nie służące bezpośrednio leczeniu ale
przyczyniające się do zwiększeniu jego efektywności poprzez
zwiększenie komfortu psychicznego oraz fizycznego pacjenta.
Należą do nich m.in. okulary, aparaty słuchowe, peruki, materace przeciwodleżynowe. W zakresie świadczeń towarzyszących leży przyjęcie pacjenta do odpowiedniej placówki medycznej, wyżywienie, które musi być dostosowane do stanu
jego zdrowia oraz możliwość bezpłatnego skorzystania z
transportu sanitarnego. Główną instytucją, która zajmuje się
finansowaniem systemu zdrowia oraz określa szczegółowo
zasady ich udzielania jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Składa się on z centrali oraz z szesnastu oddziałów wojewódzkich.
Pieniądze pozyskiwane ze składek zdrowotnych są rozdysponowane przez NFZ3.
Świadczenie medyczne wykonywane w ramach państwowego systemu ratownictwa medycznego udzielane są przez wyspecjalizowane do tego osoby. W systemie ratownictwa istnieją
zespoły podstawowe oraz specjalistyczne. W skład zespołu podstawowego wchodzą dwie osoby posiadające wykształcenie pielęgniarza lub ratownika medycznego. W skład zespołu specjalistycznego wchodzi lekarz oraz dwie osoby posiadające wykształcenie pielęgniarza lub ratownika medycznego. W niebezpiecznych stanach dla zdrowia i życia noworodków służy jeszcze
zespół neonatologiczny. Zespoły ratownictwa medycznego
udzielają świadczeń zdrowotnych w razie nagłego pogorszenia
się stanu zdrowia, który może nieść zagrożenie dla życia. Zespoły wyjazdowe rozdysponowuje dyspozytor medyczny, który
odbiera połączenia od potrzebujących pomocy. Wezwanie zespołu pogotowia ratunkowego powinno odbywać się tylko w sytu3
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acji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia. Dyspozytor
określa, który zespół zostanie zadysponowany oraz do jakiego
oddziału ma zostać przetransportowany pacjent w razie konieczności. Dyspozytor jest również formą pomocy dla ratownika medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości ratownik
może skonsultować się telefonicznie z dyspozytorem. Z racji
posiadania ograniczonego sprzętu w karetkach oraz ograniczonych możliwości związanych z dojazdem istnieje również Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które działa wszędzie tam gdzie podstawowy lub specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego
nie jest w stanie należycie udzielić pomocy. Zespoły ratownictwa
medycznego udzielają niezbędnej pomocy w miarę możliwości
w miejscu pobytu chorego lub też decydują o transporcie chorego do odpowiedniej placówki medycznej. Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania systemu państwowego ratownictwa
medycznego zawierają się w Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku4.
Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
Wszystkie świadczenia zdrowotne muszą być wykonywane na jasno sprecyzowanych zasadach. Zasady udzielania
świadczeń regulują odpowiednie dokumenty prawne. W ich
świetle świadczenia medyczne może wykonywać jedynie
podmiot do tego uprawniony. Oznacza to, że tylko osoba posiadająca niezbędne kwalifikacje do leczenia pacjentów może
udzielać świadczeń medycznych. Osoby takie jak ratownicy
medyczni, pielęgniarki, lekarze, rehabilitanci, położne są osobami uprawnionymi do wykonywania świadczeń opieki
zdrowotnej i należą do tzw. grupy zawodów medycznych.
Różny jest zakres kompetencji poszczególnych grup zawodo-
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przepisów polskiego prawa medycznego. Studia Iuridica Toruniensia,
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4

575

wych. Równie ważną zasadą obowiązującą w systemie ochrony zdrowia jest zasada dotycząca wykonywania procedur
medycznych z zachowaniem wymogów fachowo – sanitarnych. Oznacza to, że podczas udzielania świadczeń zdrowotnych personel jest zobligowany do zachowania odpowiednich
wymogów sanitarnych. Głównym powodem, dla którego zasada ta została wprowadzona i musi być konsekwentnie przestrzegana jest dobro fizyczne i psychiczne pacjenta oraz jego
bezpieczeństwo. Wszystkie udzielane świadczenia medyczne
muszą być zgodne ze stanem aktualnej wiedzy medycznej.
Aktualizacja wiedzy leży w kompetencji pracowników systemu ochrony zdrowia, którzy swoją niewiedzą mogliby zaszkodzić pacjentowi a w konsekwencji zostać pociągnięci do
odpowiedzialności. Wymagana jest od nich należyta staranność w wykonywaniu wszystkich procedur medycznych. Staranność musi zostać zachowana wobec wszystkich pacjentów
niezależnie od ich stanu materialnego, religii czy rasy.
Prawo pacjenta do informacji
Zgodnie z prawem personel medyczny jest zobowiązany
do udzielania rzetelnych, zgodnych z prawdą informacji o
stanie zdrowie pacjenta jemu samemu lub osobom przez niego
upoważnionym. W przypadku osób nieletnich obowiązkiem
personelu jest udzielanie informacji medycznej jego prawnym
opiekunom. Personel medyczny zobligowany jest do informacji na temat stanu zdrowia, diagnozy jaka została postawiona,
procedur medycznych, które zostaną wykonane i które już
wdrożono. Ponadto pacjent ma prawo do wiarygodnej informacji o stanie swojego zdrowia, wynikach leczenia i rokowaniach związanych z procesem leczenia. W świetle prawa pacjent może wskazać osoby, które upoważni do kontaktu z lekarzem i którym będą przekazywane wszelakie informacje
odnośnie stanu zdrowia pacjenta. Prawo działa również w
drugą stronę. Pacjent może zastrzec personelowi medyczne-
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mu, aby nie informował o stanie jego zdrowia osób nieupoważnionych w tym nawet rodziny. Pacjent ma prawo do informacji o swoich prawach, które określa ustawa oraz szczegółowe przepisy regulujące. Podmiot udzielający świadczeń medycznych zobligowany jest do umieszczenia takich informacji
w placówce w miejscu ogólnodostępnym5.
Prawo pacjenta do tajemnicy informacji
Wszystkie osoby wykonujące zawody medyczne i udzielające świadczeń zdrowotnych pacjentom są zobowiązane do
zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które związane są z procesem leczenia. Przepis w ustawie, który mówi o
prawie pacjenta do tajemnicy informacji może nie być stosowany jedynie w przypadkach koniecznych. Osoba prowadząca proces lecenia zwolniona jest z obowiązku zachowania tajemnicy w przypadku konieczności przekazania informacji o
stanie zdrowia pacjenta innej osobie wykonującej zawód medyczny w celu konsultacji. Zwolenie z tajemnicy jest możliwe
również w przypadku, gdy jej zachowanie mogłoby stanowić
zagrożenie zdrowia lub życia pacjenta lub innych osób oraz w
przypadku, gdy pacjent sam zwolni personel medyczny z takiego obowiązku. Osoby, które wykonują zawody medyczne
są zobowiązane do zachowania tajemnicy również po śmierci
pacjenta chyba, że rodzina pacjenta zadecyduje inaczej.
Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie
świadczeń medycznych
Każdemu pacjentowi przysługuje prawo do wyrażenia
zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, lub do niewyrażenia takiej zgody po uprzednim udzieleniu informacji przez
personel medyczny na temat planowanej procedury, jej celu
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oraz możliwych powikłaniach. Prawo to obowiązuje również
w przypadku przeprowadzenia badań diagnostycznych np.
rezonansu magnetycznego oraz w przypadku udzielenia
świadczeń medycznych takich jak założenie wkłucia obwodowego. Zgoda lub sprzeciw na określone świadczenia medyczne mogą być wyrażone ustnie, jednak dla zabezpieczenia
interesów personelu zalecane jest uzyskanie zgody pisemnej.
W przypadku zabiegów, które niosą ze sobą podwyższone
ryzyko powikłań wymagana jest zgoda pisemna pacjenta.
Obowiązek personelu medycznego na uzyskanie zgody pacjenta przed udzieleniem określonych świadczeń medycznych
wynika z konieczności poszanowania praw pacjenta, w szczególności do poszanowania jego niezależności i możliwości
decydowania o samym sobie. Warunkiem koniecznym do
uznania zgody za ważną i obowiązującą jest wcześniejsza,
rzetelna informacja przekazana przez personel medyczny o
celach oraz konsekwencjach planowanych działań. Nieudzielenie takich informacji, które mogą mieć wpływ na decyzję
pacjenta skutkuje tym, że zgoda wyrażona przez niego może
zostać unieważniona6.
Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i
rodzinnego
Pacjent przebywający w placówkach stacjonarnych, wykonujących świadczenia medyczne całodobowo ma prawo do
bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z innymi osobami.
Prawo to objawia się możliwością odwiedzin, możliwością
kontaktu telefonicznego lub korespondencyjnego, głównie
rodziny. Zgodnie z prawem pacjent może zastrzec, że nie życzy sobie żadnych form kontaktu z innymi osobami w tym z
P. Zając., Problematyka zgody pacjenta na zabieg leczniczy w polskim ustawodawstwie. Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
2014, 11: 63-89.
6
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rodziną. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Opieka ta obejmuje np. opiekę, którą sprawuje się nad
kobietami w okresie ciąży i porodu. Nie polega ona na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Pacjent ma obowiązek poniesienia wszelkich dodatkowych kosztów, jakie ponosi w wyniku ustanowienia dodatkowych usług podmiot leczniczy. Wysokość opłat jest ustalana przez kierownika placówki, w której
przebywa pacjent w określeniu o rzeczywiste koszty realizacji
tychże usług.
Prawo pacjenta do zgłaszania działań niepożądanych
produktów leczniczych
Działaniem niepożądanym określa się każde działanie,
które nie było działaniem zamierzonym produktu oraz wpłynęło niekorzystnie na zdrowie lub życie pacjenta. W świetle
prawa pacjent lub jego opiekun prawny mogą zgłaszać niepożądane działania produktów leczniczych. Zgłoszenie takie
musi być przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących
przepisów. Pacjent lub jego opiekun prawny mają możliwość
zgłaszania wszystkich działań niepożądanych odpowiednim
jednostkom. Jednostkami tymi są wszystkie osoby wykonujące
zawody medyczne, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
oraz podmiot, który jest odpowiedzialny za wprowadzenie
produktu leczniczego do obrotu handlowego. Szczególnie
ważne jest zgłaszanie działań niepożądanych w odniesieniu
do produktów leczniczych niedawno wprowadzonych na rynek, do produktów w których zastosowano nową substancję
czynną oraz do produktów, których działanie niepożądane
nastąpiło w trakcie ciąży lub bezpośrednio po porodzie. Zgło-
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szenie musi zawierać odpowiednie informacje dotyczące pacjenta oraz produktu leczniczego7.
Prawo pacjenta do poszanowania intymności i godności
Osoby wykonujące zawody medyczne mają obowiązek
do poszanowania intymności i godności pacjenta, zwłaszcza w
trakcie udzielania mu świadczeń zdrowotnych. Szczególnie
ważna jest ochrona prywatności oraz poufność w trakcie całego procesu leczenia. Przyjmowanie pacjentów przez osoby do
tego uprawnione powinno się odbywać pojedynczo, identycznie jak w przypadku udzielania jakichkolwiek świadczeń medycznych. Niedopuszczalna jest obecność osób trzecich w
trakcie udzielania świadczeń lub w trakcie trwania diagnostyki. Pacjent w miarę możliwości powinien móc przygotować się
do badania w zasłoniętym miejscu, które zapewniałoby należytą intymność. Jeśli pacjent wyrazi życzenie w trakcie udzielania mu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska, jednak personel medyczny może nie wyrazić zgody na
taką obecność ze względu na ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjenta oraz osoby bliskiej. Odmowa taka
musi zostać udokumentowana. Obecność innych osób w trakcie badań lub zabiegów medycznych jest dopuszczalna również w przypadku, gdy ma to służyć celom dydaktycznym, na
przykład w przypadku młodych, uczących się dopiero lekarzy, pielęgniarek czy ratowników medycznych. Prawo do poszanowania godności obejmuje również prawo do spokojnej,
godnej śmierci oraz prawo do leczenia bólu. Podmiot, który
udziela świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek podjąć
wszelkie działania, które zapobiegają, diagnozują, leczą oraz
monitorują skuteczność leczenia bólu.

M. Nestorowicz, M. Śliwka., Prawo medyczne. Dom Organizatora, 2007.
7

580

Prawo pacjenta do wglądu do dokumentacji medycznej
Każdy podmiot, który jest uprawniony do udzielania
świadczeń zdrowotnych ma obowiązek skrupulatnego prowadzenia dokumentacji medycznej. Dokumentacja ta zawiera
informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta, wyników przeprowadzonych badań, świadczeń jakie zostały mu udzielone.
Musi być ona na bieżąco aktualizowana, prowadzona w sposób rzetelny. Ma zagwarantować pacjentowi nieutrudniony
dostęp do informacji o samym sobie oraz o procedurach, które
są planowane względem niego, a także o takich które zostały
już wykonane. Dokumentacja medyczna ma również za zadanie ułatwić personelowi medycznemu kontrolowanie procesu
leczniczego oraz odtworzenie wszystkich informacji dotyczących pacjenta. Jest to szczególnie pomocne w przypadku, gdy
pacjent dotknięty jest wieloma chorobami i jego proces jego
leczenia prowadzony jest przez kilku specjalistów. Obowiązek
prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczy każdego rodzaju udzielanych świadczeń. Dokumentację taką sporządza
się w szpitalach, środkach opieki całodobowej a także w zespołach pogotowia ratunkowego. Osoby, które wykonują zawody medyczne są zobowiązane do sporządzenia takiej dokumentacji również w przypadku udzielania pomocy w miejscach do tego nieprzeznaczonych i w przypadku, gdy pomoc
udzielana jest osobom postronnym np. rodzinie pacjenta8.
Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii/orzeczenia lekarza
Prawo stanowi możliwość odwołania się od opinii lub
orzeczeń lekarza. Pacjent lub jego opiekun prawny, w którego
mniemaniu lekarz wydał niekorzystne opinie czy orzeczenia
ma prawo odwołać się od decyzji lekarza składając tzw. sprzeciw. Dotyczyć może on tylko tych opinii, które są bezpośredD. Karkowska., Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: komentarz. Wolters Kluwer, 2012.
8
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nio związane z prawami i obowiązkami pacjentów. Sprzeciw
musi zostać wniesiony do Komisji Lekarskiej, która działa
przy Rzeczniku Praw Pacjenta lub za jego pośrednictwem.
Termin do wniesienia takiego sprzeciwu wynosi 30 dni od
dnia wydania opinii lub orzeczenia o stanie zdrowia pacjenta.
Sprzeciw wymaga odpowiedniego uzasadnienia, które wynika z przepisów prawa. Jeśli nie zostaną spełnione wymagania.
Komisja Lekarska na podstawie dokumentacji oraz przeprowadzeniu potrzebnych badań ma obowiązek wydać orzeczenie, w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wniesienia
sprzeciwu. Od jej decyzji nie przysługuje odwołanie.
Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
Pacjent, który przebywa w placówce, wykonującej działalność leczniczą stacjonarnie oraz całodobowo ma prawo do
poszanowania jego wartości duchowych oraz przekonań religijnych. Personel medyczny w miarę swoich możliwości ma
obowiązek zagwarantowania pacjentowi – w zależności od
jego potrzeb – warunków koniecznych do odbywania praktyk
religijnych, lub też wolności od tych praktyk. Pacjent ma prawo do wolności sumienia i wyznania w okresie przebywania
w placówce. Obowiązkiem placówki, w której przebywa pacjent jest zadbanie o to, aby każdy członek personelu medycznego respektował przekonania religijne pacjenta. Według
przepisów zawartych w Ustawie pacjent ma prawo do opieki
duszpasterskiej. W przypadku znacznego pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta placówka, w której on przebywa ma
obowiązek umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym odpowiednim dla jego wyznania. Prawo do opieki duszpasterskiej jest równie ważne jak prawo do świadczeń zdrowotnych,
czy prawo do informacji gdyż wpływa na poprawę komfortu
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psychicznego pacjenta co może przynosić pozytywne skutki w
procesie leczenia9.
Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie
W świetle ustawy każdy pacjent przebywający w ośrodku stacjonarnym i całodobowym, w którym wykonywane są
usługi medyczne oraz świadczenia zdrowotne ma prawo do
pozostawienia wartościowych dla niego rzeczy w depozycie.
Koszty przechowywania rzeczy wartościowych ponosi placówka. Minister zdrowia w rozporządzeniu określił szczegółowo spis wszystkich przedmiotów, które mogą zostać oddane
do depozytu, sposób ich zabezpieczenia oraz sposób prowadzenia spisu depozytów10.
Podsumowanie
W obecnych czasach ciągle zmieniające się prawo
wpływa na poprawę jakości usług świadczonych w sektorze
medycznym. Konieczność zdobywania nowych kwalifikacji,
konkurencja na rynku pracy mają korzystny wpływ na usług
świadczone pacjentom. Każdy pacjent ma jasno określone
prawa, których respektowania może się domagać na kilku
różnych drogach. Jeśli w ocenie pacjenta doszło do nieprzestrzegania obowiązujących powszechnie zasad np. naruszenia
tajemnicy co do jego stanu zdrowia pacjent ma bezwzględne
prawo do działań zmierzających w kierunku uzyskania zadośćuczynienia. Pierwszym filarem, który powinien zostać
poinformowany o zaistniałej sytuacji jest bezpośredni przełożony osoby, która wykonując określoną procedurę medyczną
nie dopełniła należytych zasad. Jeśli rozwiązanie sprawy, jakie
E. Nojszewska, System ochrony zdrowia w Polsce. Wolters Kluwer, 2011.
10 M. Dercz., Samorządowy model systemu ochrony zdrowia. Analizy i
Opinie, 2005, 43: 1-10.
9
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zaproponuje przełożony nie usatysfakcjonuje pacjenta może
on dochodzić swoich praw na drodze sądowej.
Streszczenie:
System ochrony zdrowia różni się w zależności od kraju,
o którym mowa. Systemy są zróżnicowane ze względu na inną
dostępność środków finansowych, inną liczbę wyspecjalizowanego personelu oraz inną liczbę potencjalnych odbiorców
czyli pacjentów. W Polsce najważniejszym dokumentem, który mówi o prawach człowieka a także o prawach pacjenta jest
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to dokument obligujący do poszanowania wolności człowieka, jego praw, wyborów oraz umożliwienia dostępu do opieki medycznej w
sposób równy, bez względu na status materialny czy koligacje
rodzinne pacjentów. Innymi aktami, które wpływają na pracę
systemu ochrony zdrowia są, np. Ustawa o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego ale też Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która reguluje działanie zespołów ratownictwa jako
elementu składowego systemu ochrony zdrowia. Istnieje kilkanaście rodzajów praw jakie dotyczą pacjentów. Muszą one
być przestrzegane i respektowane przez pracowników służby
zdrowia.
Słowa kluczowe: prawa pacjenta, system ochrony praw
pacjenta, prawo, ratownik medyczny
Summary:
The health care system differs according to the country
in question. The systems are different due to the different
availability of financial resources, a different number of specialized staff and the different number of potential customers
or patients. In Poland the most important document that
speaks about human rights and the rights of the patient is the
Constitution of the Republic of Poland. It is a document obliging respect for human freedoms, rights, choices and access to
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medical care in an equal way, regardless of the material status
or family affair of the patients. Other acts that affect the work
of the health care system are, for example, the Patient Rights
and Patients’ Rights Act, the Mental Health Act, but also the
State Emergency Medical Service Act, which governs the operation of rescue teams as part of the health system. There are
several types of rights that affect patients. They must be respected and respected by healthcare professionals.
Key words: patient rights, patient rights protection system, law, paramedic
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Martyna Włodkowska

Powództwo wrongful birth oraz wrongful conception
w kontekście odpowiedzialności cywilnej
zakładów opieki zdrowotnej
1. Wprowadzenie
Problematyka „złego urodzenia” ściśle wiąże się z obserwowanym skokiem cywilizacyjnym jaki dokonał się w ciągu ostatnich lat w dziedzinie tzw. planowania rodziny. Powszechny dostęp do środków antykoncepcyjnych, sztucznego
zapłodnienia oraz badań prenatalnych sprawia, że macierzyństwo w co raz większym stopniu jest działaniem świadomym,
przy czym rodzice oczekują, że ich dziecko urodzi się zdrowe.
Problem pojawia się w sytuacji, gdy już na etapie prenatalnym lekarz zaniecha wykonania wymaganych badań lub
nie udzieli rodzicom informacji o stanie zdrowia płodu, albo
też postawi diagnozę o ciężkiej chorobie płodu – wówczas
rodzice chcą mieć prawo do decydowania o tym dziecko w
takim stanie urodzić. Zdarza się jednak, że mimo woli rodziców, wskutek działania lub zaniechania lekarzy, bądź ze
względu na organizację zakładu opieki zdrowotnej, aborcja
nie zostaje wykonana, a dziecko się rodzi. W takim kontekście
sytuacyjnym mówimy o „złym urodzeniu”.
Zagadnienie odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu opieki zdrowotnej z tytułu złego urodzenia od 1993 roku jest również aktualnym problemem w Polsce. Jakkolwiek
kwestie te nie są częstym przedmiotem spraw sądowych w
Polsce, to z uwagi na ciągły rozwój diagnostyki medycznej jak
i w obliczu aktualnych sporów politycznych w kwestii dopuszczalności aborcji, należy przypuszczać, iż powództwa o
„złe urodzenie” będą coraz częściej wytaczane w nieodległej
przyszłości.

586

Niniejszy artykuł porusza jedynie wybrane zagadnienia
z rozległej problematyki wrongful birth, ze szczególnym
uwzględnieniem jego genezy w krajach common law. Ponadto, zostanie przeanalizowana odpowiedzialność odszkodowawcza zakładów opieki zdrowotnej w oparciu o prawo powszechnie obowiązujące w Polsce i orzecznictwo sądowe.
Na marginesie rozważań w przedmiotowej kwestii należy również wspomnieć o stanowisku Kościoła katolickiego,
według którego badanie prenatalne jest grzechem, jeśli decydująca się na nie kobieta założy, że dokona aborcji w przypadku wykrycia nieprawidłowości w rozwoju płodu1. W kręgu kultury chrześcijańskiej urodzenie się i życie człowieka nie
mogą być nigdy traktowane jako szkoda.
2. Pojęcie i geneza wrongful birth
Problematyka odpowiedzialności lekarza za zawinione
zmuszenie kobiety do urodzenia dziecka pojawił się w I połowie XX wieku w szczególności przed sądami angielskimi i
amerykańskimi. Pierwsze skargi wytaczane były przez rodziców, którzy obawiając się urodzenia lub poczęcia dziecka
ciężko upośledzonego, starali się temu przeciwdziałać zwracając siędo lekarza o wykonanie badań przedkoncepcyjnych,
prenatalnych, bądź z żądaniem aborcji, uzasadnionej chorobą
płodu. Lekarz natomiast ze swej winy albo kalectwa nie zdiagnozował, bądź niedbale przeprowadził aborcję, skutkiem
czego doszło do narodzin chorego dziecka2.
W takiej sytuacji na określenie roszczeń, jakie przysługują rodzicom dziecka, powszechnie używa się terminologii
ukształtowanej w orzecznictwie amerykańskim, w którym
występuje rozróżnienie na trzy kategorie:
Zob. szerz. T. Królak, Odszkodowanie za życie, czyli duch naszych
czasów, Więź 2002, nr 6 (524), s. 32-38.
2 T. Justyński, Wrongful conception w prawie polskim, Przegląd Sądowy 2005, nr 1, s. 34 i n.
1
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a) Wrongful conception - powództwo rodziców przeciw
lekarzowi, którego zaniedbanie doprowadziło do zajścia w
ciążę (np. wadliwie przeprowadzony zabieg sterylizacji) lub
do narodzin dziecka,
b) Wrongful birth - powództwo rodziców przeciw lekarzowi, gdy wskutek niedbalstwa gwaranta (np. niepoinformowanie o defektach płodu) urodziło się dziecko z wadami
genetycznymi lub innymi ciężkimi uszkodzeniami,
c) wrongful life - powództwo dziecka lub rodziców w
imieniu dziecka, którego podstawą jest zaniedbanie lekarza,
skutkujące pozbawieniem możliwości dokonania zabiegu
przerwania ciąży lub gdy doszło do poczęcia dziecka, a dziecko urodziło się z wadami3.
Należy podkreślić, że w europejskiej doktrynie prawa
termin wrongful birth („złe urodzenie”) funkcjonuje jako łączne określenie wszelkich stanów faktycznych, z których może
wynikać odpowiedzialność odszkodowawcza lekarza wobec
rodziców dziecka4. Sytuacje te należy odróżnić od zawinionych przez lekarzy błędów okołoporodowych, wskutek których dopiero dochodzi do uszkodzenia ciała dziecka (np.
zwlekanie z cesarskim cięciem powoduje niedotlenienie
dziecka, które skutkuje mózgowym porażeniem dziecięcym).
W koncepcji wrongful birth zdarzeniem wywołującym szkodę
nie jest zaistnienie choroby dziecka, która w żaden sposób nie
jest spowodowana działaniem lekarzy, lecz szkodą jest narodzenie się dziecka chorego, czemu nie zdołano zapobiec.
W Stanach Zjednoczonych sądy początkowo przyjmowały, że roszczenia związane z uniemożliwieniem aborcji
sprzeciwiałyby się polityce społecznej i w konsekwencji od-

M. Nesterowicz, Prawo medyczne, wyd. 5, Toruń 2001, s. 173 i n.
A. Jacek, „Złe urodzenie” jako źródło odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu opieki zdrowotnej, Prokuratura i Prawo
2008, nr 12, s. 93.
3

4
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mawiały zakwalifikowania urodzenia się dziecka kalekiego
jako szkody dla rodziców. Przełom w orzecznictwie wronfgul
life wywołała sprawa Curlender v. Biosence Laboratories
(1980), gdzie sąd apelacyjny w Kalifornii przyznał odszkodowanie dziecku urodzonemu z poważnym schorzeniami genetycznymi. Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco: rodzice dziecka, podejrzewając, że mogą być nosicielami
genu recesywnego choroby Tay Sachsa przed poczęciem
dziecka poddali się odpowiednim badaniom genetycznym,
uzależniając od wyniku swą decyzję w sprawie posiadania
potomstwa. Wskutek błędnie przeprowadzonych badań małżonkowie zostali poinformowani, że w ich przypadku nie ma
ryzyka urodzenia dziecka z poważnymi schorzeniami genetycznymi5.
Również w Niemczech sądy początkowo negowały
możliwość uznania dziecka jako szkodę, uznając, iż każde
dziecko, nawet nieplanowane lub niepożądane, stanowi wartość nadrzędną i nie może być oceniane w kategoriach szkody.
Jednakże w późniejszym okresie niemiecki Trybunał Konstytucyjny wyraził pogląd, iż dopuszczalność roszczeń odszkodowawczych rodziców nieplanowanego lub upośledzonego
dziecka nie narusza przepisów Konstytucji6. Znamienne jest
orzeczenie Sądu Najwyższego RFN z dnia 27 czerwca 1995
roku, który orzekł, że „jeśli przy zabiegu sterylizacji mężczyzny lekarz niewystarczająco pouczył o konieczności przeprowadzenia badania spermy (speriogramm) i mimo zabiegu
urodzi się dziecko, możliwe jest zgłoszenie roszczenia o pokrycie kosztów jego utrzymania (w drodze roszczenia odszkodowawczego) oraz roszczenia o zadośćuczynienie za

M. Safjan, Odpowiedzialność za wadliwą diagnozę prenatalną w świetle orzecznictwa USA, Państwo i Prawo 1985, nr 10, s. 101.
6 A. Jacek, Tamże, s. 95
5
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krzywdę dla matki dziecka”7. Podkreślić należy, że szkodą w
tym przypadku nie było dziecko, czy też jego egzystencja, lecz
szkodą było wyłącznie obciążenie kosztami utrzymania tego
dziecka.
3. Przesłanki odpowiedzialności
W sytuacji gdzie działanie bądź zaniechanie lekarza nie
było przyczyną uszczerbku zdrowia dziecka, a polegało jedynie na tym, że doszło do jego narodzin, znajduje zastosowanie,
skarga wrongful birth, czyli z tytułu „złego urodzenia”.
Przedmiotowa skarga wnoszona jest przez rodziców dziecka,
którzy twierdzą, iż przez zaniedbanie lekarza zostali pozbawieni możliwości zadecydowania o aborcji, w efekcie tego
doszło do narodzin dziecka chorego.
Powództwo wrongful birth opiera się na odpowiedzialności lekarzy jak i zakładów opieki zdrowotnej na zasadzie
winy. Oznacza to, że zgodnie z rozkładem ciężaru dowodu
zawartym w art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego to powód musi udowodnić fakt
wystąpienia szkody, okoliczności świadczących o zawinieniu
lekarza (bezprawność jego czynu) oraz związek przyczynowy
pomiędzy deliktem lekarza-gwaranta a wystąpieniem szkody.
Zawinienie’ lekarza może polegać na8:
1) braku dostatecznego poinformowania rodziców o
potencjalnym ryzyku choroby ich przyszłego potomka (np.
przez przemilczenie wyników badań prenatalnych lub ujemnych konsekwencji, jakie mogą mieć na płód dotychczas zażywane przez kobietę leki),
7 Cyt. za T. Justyński, Urodzenie dziecka jako źródło szkody. Uwagi na
marginesie orzeczenia Sądu Najwyższego RFN z 27 czerwca 1995 r., Prawo i Medycyna 2000, nr 8 (vol. 2), s. 59 i n.
8 Podział za: Z. Pepłowska, Odpowiedzialność cywilna lekarza z tytułu wrongful life, wrongfulbirth i wrongful conception w prawie USA, Nowa Medycyna2007, nr 1, s. 13-19.
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2) nie powiadomieniu ciężarnej o możliwości przeprowadzenia badań prenatalnych (wraz z postępem techniki
możliwe jest kontrolowanie, poprzez badania prenatalne,
zdrowia płodu, w związku z tym, na lekarzach ciąży obowiązek zaoferowania tych badań i ostrzeżenia par, u których istnieje zwiększone ryzyko urodzenia się dziecka z wadami),
3) błędnym przeprowadzeniu badań prenatalnych lub
błędnej interpretacji wyników takich badań.
Warto tu zaznaczyć, że obowiązkiem lekarza jest zdobycie wystarczającej dla postawienia diagnozy wiedzy na temat
sytuacji pacjenta i przyczyn, z jakich szuka pomocy lekarza,
aby ustalić jakie informacje są dla pacjenta istotne i je omówić9.
Aby wniesiona skarga była zasadna dziecko faktycznie
musi się urodzić, być dotknięte wrodzonymi wadami genetycznymi lub w inny sposób upośledzone oraz musi zaistnieć
okoliczność, że gdyby rodzice wiedzieli o ryzyku choroby
dziecka, to nie zdecydowaliby się na posiadanie potomstwa
lub matka dziecka poddałaby się zabiegowi aborcji10.
W trakcie procesu koniecznym jest wykazanie faktu ponoszenia nadzwyczajnych kosztów wychowania związanych z
utrzymaniem dziecka upośledzonego. Kluczowym aspektem jest
wykazanie związku przyczynowego między zaniedbaniem lekarza a szkodą. Należy tu wykazać, że ryzyko choroby dziecka, o
którym nie było się powiadomionym, było dla rodziców informacją istotną, od której uzależniali dalszy los płodu, że ryzyko to
było do przewidzenia oraz, iż gdyby powód wiedział o takim
ryzyku, zdecydowałby się na przerwanie ciąży. Wszystko to
składa się na wykazanie związku przyczynowego, który sprowadza się do pytania, czy błędna informacja lekarza lub jej brak,
nie pozbawiła rodziców ich indywidualnego prawa do zadecy-

9

Tamże.
Tamże.

10
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dowania o urodzeniu dziecka, które prawdopodobnie będzie
obciążone wadami genetycznymi11.
Pomimo tego, że skarga z tytułu wrongful birth znajduje
coraz szersze poparcie w doktrynie i orzecznictwie, to kwestia
przyznawanych odszkodowań pozostaje nieraz nadal sporna.
Szczególne kontrowersje budzi możliwość przyznania zadośćuczynienia za krzywdę rodziców wywołaną urodzeniem
się chorego dziecka, mając na uwadze, że przecież lekarz nie
przyczynił się do zaistniałej u dziecka dysfunkcji. Z drugiej
strony to zaniedbanie lekarza doprowadza do sytuacji, w której rodzicom odebrano ich prawo do planowania rodziny w
sposób świadomy, przez co w niektórych skrajnych przypadkach nie są nawet w stanie nawiązać jakiejkolwiek więzi z
powodu stopnia niepełnosprawności swoich dzieci. Co więcej,
zmuszeni są oglądać cierpienie dziecka i mają świadomość, że
nie będą w stanie zagwarantować mu właściwej opieki, gdy
ich zabraknie.
Niezależnie od powyższych dywagacji należy stwierdzić, że lekarze nie dając szansy na świadomą decyzję o aborcji, stawiają rodziców przed faktem dokonanym i nie pozwalają im na świadome ukształtowanie więzi rodzicielskiej z
dzieckiem. Często przy tym zasłaniają się klauzulą sumienia w
imię swojej wolności. Bez wątpienia jest to kwestia niezwykle
wrażliwa, jednakże mają na uwadze dramat rodziców w sytuacji dowiedzenia się o nieodwracalnej wadzie płodu zasadnym wydaje się pozostawienie wyboru ich własnemu sumieniu. Każdy człowiek ma bowiem różną wrażliwość i nie wszyscy są w stanie sprostać ogromnemu cierpieniu i trudności
towarzyszenia niepełnosprawnemu dziecku.

11
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4. Orzecznictwo sądów Polskich w sprawach wrongful birth
Na gruncie polskiej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku
- Kodeks cywilny, bezdyskusyjnym jest, iż lekarz będzie odpowiedzialnym, na zasadach ogólnych, za uszczerbek zdrowia dziecka powstały z jego winy, kiedy dziecko pozostawało
jeszcze w łonie matki. Natomiast możliwość przypisania lekarzowi odpowiedzialności w przypadku narodzin nieplanowanego dziecka budzi już poważne kontrowersje, chociażby na
gruncie art. 30 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2
kwietnia 1997 r., który stanowi, że: „nienaruszalność przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka jest źródłem wolności i praw”. Wątpliwości mnożą się, gdy rozważania przeniesiemy na grunt prawa cywilnego, a w szczególności przepisów odszkodowawczych.
Wskazać należy, że Trybunał Konstytucyjny odnosząc
się do zagadnienia przerywania ciąży, w wyroku z dnia 28
maja 1997 roku stwierdził, że: „przewidziane w art. 4a ustawy
uprawnienie do przerwania ciąży ma charakter wyjątkowy, legalizujący zachowania z zasady zabronione, gdyż życie dziecka pozostaje
pod ochroną prawa od chwili jego poczęcia, wszelkie zaś czyny zmierzające do pozbawienia go życia, w tym w szczególności przerwanie
ciąży, są generalnie zakazane”12.
Również Sąd Najwyższy zetknął się z problematyką
wrongful conception w orzeczeniu z dnia 21 listopada 2003 r.
gdzie stwierdził, że „bezprawne uniemożliwienie wykonania zabiegu przerywania ciąży – w sytuacji określonej w art. 4a ust. 1 pkt
3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie
płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
uprawnia kobietę do dochodzenia wyrównania szkody wynikłej z tego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 roku,
sygn. akt K 26/96, OTK 1997, nr 2, poz. 19.
12
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zdarzenia”13. W innym orzeczeniu Sąd Najwyższy potwierdził
tę linię orzeczniczą stwierdzając, że: „rodzice dziecka są legitymowani do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za szkodę majątkową obejmującą zwiększenie kosztów utrzymania upośledzonego
dziecka ponoszone przez nich w wyniku zawinionego naruszenia
przez lekarzy prawa rodziców do planowania rodziny i przerywania
ciąży na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993
r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.)”14.
W świetle wyżej przedstawionego orzecznictwa uprawnienie do przerwania ciąży z tzw. przyczyn genetycznych jest prawem podmiotowym rodziców, którego naruszenie rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą. Mając zatem
na uwadze treść art. 415 kc i art. 446 kc, aby skarga w sprawie
wrongful birth była skuteczna, konieczne jest ze strony rodziców podniesienie zarzutu, że lekarz w trakcie świadczenia
usług medycznych dopuścił się niedbalstwa polegającego na
naruszeniu obowiązków związanych z poradnictwem prenatalnym czy prekoncepcyjnym15.
Warto w tym momencie zaznaczyć, iż możliwość wczesnego wykrywania wielu defektów płodu stwarza diagnostyka prenatalna. Daje to rodzicom szansę odwołania się do
ewentualnej aborcji z przyczyn eugenicznych, tzn. gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośleWyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2003 r., sygn. V
CKN 167/03, Monitor Prawniczy 2004, nr 10 z glosą S. Rudnickiego,
s. 475–476.
14 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2005 r., sygn.
akt IV CK 161/05, Państwo i Prawo 2006, nr 7 z glosą T. Justyńskiego
oraz W. Borysiaka, s. 110–120.
15 D. Tykwińska-Rutkowska, Powództwa wrongful birth i wrongful
conception w świetle orzecznictwa sądowego. Wybrane uwagi, Prawo i
Medycyna 2005, nr 3, s. 20.
13
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dzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, która zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 7
stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, jest
dopuszczalna do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do
samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, tj.
do 23 tygodnia ciąży16. Rodzice zatem mają prawo zadecydowania o tym, czy chcą obciążyć się wychowaniem chorego
dziecka oraz czy temu podołają. Ustawa o planowaniu rodziny – w art. 4a ust. 1 pkt 1 i 3 dopuszcza aborcję również w
przypadku, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej oraz zachodzi uzasadnione podejrzenie,
że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.
Wydaje się, ze kwestię dopuszczalności wytoczenia w
Polsce powództwa z tytułu wrongful birth przesądza uchwała
Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2006 r., gdzie stwierdzono, iż: „Podmiot odpowiedzialny za bezprawne uniemożliwienie
dokonania zabiegu przerwania ciąży, będącej następstwem gwałtu,
którego sprawca nie został wykryty, ponosi koszty utrzymania dziecka w takim zakresie, w jakim matka dziecka sprawująca osobiste starania o jego utrzymanie i wychowanie nie jest w stanie zaspokoić
usprawiedliwionych potrzeb dziecka”17.
Zakończenie
W świetle powyższych rozważań, należy stwierdzić, że
polskie sądownictwo ma utrwaloną linię orzeczniczą w sprawach wrongful birth. Rodzicom przysługuje roszczenie odszkodowawcze za szkodę majątkową obejmującą zwiększenie
kosztów utrzymania upośledzonego dziecka jakie muszą ponieść w wyniku zawinionego naruszenia przez lekarzy ich
Zob. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2008 r., sygn.
akt III CSK 16/08, OSNC 2009/3/48.
17 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2006 r., sygn. akt III
CZP 8/06, Biuletyn Izby Cywilnej Sądu Najwyższego nr 3/2006, s. 6-7.
16
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prawa do planowania rodziny i przerywania ciąży zgodnie z
ustawą. Orzeczenia Sądu Najwyższego uznają odmowę wykonania dobrowolnego zabiegu przerwania ciąży i wykonania
badań prenatalnych przez zakłady opieki zdrowotnej za naruszenie prawa osobistego każdej z kobiet.
Na gruncie art. 71 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej warte rozważenia jest rozszerzenie systemu pomocy dla
kobiet, które musiały urodzić dziecko pochodzące z gwałtu
lub dotknięte ciężkim upośledzeniem bądź chorobą zagrażającą jego zdrowiu. Istniejące gwarancje pomocy stworzone
przez państwo w postaci świadczeń zdrowotnych w ramach
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń rodzinnych lub alimentacyjnych są niewystarczające w stosunku
do potrzeb dzieci upośledzonych. Wsparcie to powinno być
niezależnie od odpowiedzialności odszkodowawczej zakładów opieki zdrowotnej z tytułu wrongful birth i wrongful
conception (tzw. „złego urodzenia”).
Z pewnością debaty, które obecnie toczą się w sferze politycznej odnośnie całkowitego zakazu aborcji oraz klauzuli
sumienia lekarzy, mogą rodzić obawy o przyszłość praw rodziców do planowania rodziny. Mając na uwadze dorobek
wypracowany w tym zakresie przez doktrynę prawa i orzecznictwo, negatywnie należałoby ocenić możliwość zaostrzenia
przepisów aborcyjnych w kierunku jej całkowitego zakazu.
Streszczenie:
Artykuł omawia koncepcję odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu opieki zdrowotnej z tytułu „złego urodzenia”. Pierwsza część artykułu skupia się na rozważaniach
na temat powstania skargi wrongful birth, jej charakteru
prawnego, dopuszczalności jak oraz źródeł odpowiedzialności
w Polsce jak i w innych krajach. W kolejnej części artykułu
skoncentrowałam się na orzecznictwie dotyczącym skarg
wrongful birth i conception w krajach takich jak Stany Zjedno-
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czone, Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Opisałam również
judykaturę dotyczącą skarg w Polsce. W podsumowaniu
zwróciłam uwagę na rolę państwa jaką powinno odgrywać
pełnić w przypadkach urodzenia dziecka pochodzącego z
gwałtu lub dotknięte poważnymi wadami bądź chorobą zagrażającą jego zdrowiu.
Summary:
Wrongful birthand wrongful conception action in the context
of civil liability of healthcare institutions
The article is concentrated with conception compensation liability of the health care institution for wrongful birth. In
the first part of the article much of the discussion has been
devoted to presenting the subject of wrongful birth, its legal
nature, admissibility and sources of responsibility in Poland as
well as in other countries. In the next part of the article I have
focused on the judicature about wronfgul birth i wrongful
conception in countries like United States of America, Great
Britain, France and Germany. I also wrote about judicature
wchih have to do with described complaints. The article concludes with focusing on question what legislator should do in
case of birth of a child born of rape or suffering from serious
defects or A disease which can bo threat for his health.
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