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Wstęp

Wśród wartości moralnych mających szczególne znaczenie dla sfery
publicznej wolność zajmuje istotne miejsce. Jest to wartość podstawowa i
uniwersalna. Wolność – (łac. libertas) – zarówno zasada życia społeczne-
go, jak i postawa moralno-społeczna; integralny element natury ludzkiej;
zdolność i możliwość wyboru wartości i opowiedzenia się za nimi. Wy-
raża się w życiu zgodnym z własnym sumieniem. Jest związana z praw-
dą i dobrem: wyrasta z prawdy i ukierunkowuje się ku dobru. Wolność
nie jest tożsama z brakiem jakichkolwiek norm. Kościół zawsze podkre-
ślał, że człowiek jest istotą ontologicznie wolną, musi mieć zatem prze-
strzeń wolności w ramach życia społecznego i indywidualnego. Cały
problem wolności dotyczy dziś rozumienia jej istoty. Nie ulega bowiem
wątpliwości, że wolność może być niepokojąca.

Wolność nie jest pojęciem łatwo poddającym się analizie. Można
wskazać różne jej interpretacje oraz płaszczyzny zastosowania. Wolność
jest pojęciem wieloznacznym, o czym świadczą jego odmienne i dysku-
syjne konceptualizacje. Wszystkie jednak zakładają, że problem wolności
jednostki istnieje tylko w społeczeństwie. Wolnością nazywamy niezależ-
ność, możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą. To także
swoboda osobista, którą powinna posiadać każda istota nienaruszająca
wolności innych. Każdy człowiek dąży on do wolności i niezależności
identycznie jak do szczęścia. Każdy człowiek czuje się szczęśliwy, kiedy
nie odczuwa presji i zależności, kiedy jest wolny i posiada swobodę.

Wolność była celem człowieka już od zarania dziejów. Starożytni fi-
lozofowie nieraz fatygowali się nad odkryciem prawdy i recepty na jej
doskonałe prawdziwe osiągnięcie. Jednakże ich drogi zagradzały wierze-
nia, mitologia, z której wynikało, że człowiek jest zależny od postanowień
bogów, ich decyzji. Do wolności każdy dąży niezależnie od przeciwsta-
wieństw losu. Nikt nie chce być zniewolonym. Każdy chce się czuć swo-
bodnym, nieograniczonym, nieskrępowanym, niezależnym – wolnym. I
rzeczywiście, możliwe jest osiągnięcie wolności. Przecież człowiekowi
zapewniają to i pozwalają prawa oraz konstytucje, do których dążył
przez wieki.

Geniusz ludzki może oddychać swobodnie tylko w atmosferze
wolności. Historia wolnego człowieka nigdy nie jest pisana przez przy-
padek, ale przez wybór – jego wybór. Trzeba nam wprost powiedzieć, że
wolność to nie brak zasad lecz możność wyboru. Sztuką jest więc do-
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konywanie prawidłowego wyboru. Bywa także, że wolność to nie tylko
podjęcie własnej drogi życia, ale wolność to mnóstwo krętych dróg do
przebycia. Tak bardzo walczyliśmy o wolność i niby prawo do wolności
posiadamy. Mamy przecież wolność wyznania, wolność słowa, wolność
wyboru. Przez wiele lat jako naród walczyliśmy z niewolą, a często sta-
jemy się niewolnikiem z wyboru, niewolnikiem używek i wygód.

Zdaniem Jana Pawła II wolność człowieka trzeba rozpatrywać w
świetle relacji z Bogiem i bliźnimi. Jest to bowiem „wielki dar Stwórcy,
jako że ma służyć osobie i jej spełnieniu, które dokonuje się przez dar z
siebie i otwarcie się na drugiego człowieka”. Wolna wola jest więc nie
tylko przywilejem, który człowiek jako istota rozumna otrzymał od Boga,
ale trudnym zadaniem, które chrześcijanin ma realizować w swoim ży-
ciu. Ci, którzy w dążeniu do wolności absolutnej pragną zerwać z wszel-
ką tradycją i autorytetem, wypaczają jej znaczenie. W takiej sytuacji
„człowiek nie przyjmuje już prawdy o dobru i złu jako jedynego i nie-
podważalnego punktu odniesienia dla swoich decyzji, ale kieruje się wy-
łącznie swoją subiektywną i zmienną opinią lub po prostu swym ego-
istycznym interesem i kaprysem”. „Wolność nie tylko towarzyszy wierze
– jest jej nieodzownym warunkiem. Więcej, to właśnie wiara pozwala
każdemu jak najlepiej wyrazić swoją wolność. Innymi słowy, wolność nie
wyraża się w dokonywaniu wyborów przeciw Bogu”.

To prawda, ład wolności buduje się w trudzie. Prawdziwa wolność
zawsze kosztuje! Każdy z nas musi ciągle od nowa ten trud podejmować. I
tu rodzi się następne pytanie: Czy człowiek może ów ład wolności zbudo-
wać sam, bez Chrystusa czy nawet wbrew Chrystusowi? Pytanie niezwy-
kle dramatyczne, ale jakże aktualne w kontekście społecznym przesyco-
nym koncepcjami demokracji inspirowanej ideologią liberalną! Usiłuje się
bowiem dzisiaj wmówić człowiekowi i całym społeczeństwom, iż Bóg jest
przeszkodą na drodze do pełnej wolności, że Kościół jest wrogiem wolno-
ści, że wolności nie rozumie, że się jej lęka. Jest tutaj jakieś niesłychane po-
mylenie pojęć. Kościół bowiem nie przestaje być w świecie głosicielem
ewangelii wolności! To jest jego misja. "Ku wolności wyswobodził nas
Chrystus"! Dlatego chrześcijanin nie lęka się wolności, przed wolnością nie
ucieka! Podejmuje ją w sposób twórczy i odpowiedzialny, jako zadanie
swojego życia. Bo wolność nam dana jest przez Boga, jest nam nie tylko
przez Boga dana, jest nam także zadana! Ona jest naszym powołaniem:
"Wy, bracia - pisze Apostoł - powołani zostaliście do wolności".

Do wolności „trzeba wychowywać, gdyż inaczej wolność może się
przerodzić w swawolę, w niewolę pychy i egoizmu”. Na przeciwległym
biegunie wolności jest Zniewolenie. Różne są zniewolenia, przed którymi



7

przestrzegał papież. Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności
(Ga 5,13). Te słowa wprowadzają nas w pasjonujący, ale równocześnie
niezmiernie trudny świat ludzkiej wolności. Bóg stworzył człowieka
wolnym. Powierzył mu dar wolności.Czym jest wolność doskonale ro-
zumieją to ci, którzy wolności zostali kiedykolwiek pozbawieni.

Poszerzył się bowiem dzisiaj niezmiernie zakres nadużyć wolności,
co prowadzi do nowych form zniewolenia – tym niebezpieczniejszych, że
ukrytych pod pozorami wolności. Oto paradoks, oto głęboki dramat na-
szych czasów: w imię wolności – zniewolenie. Jaka jest więc droga wyj-
ścia? Jak dzisiaj obronić dar wolności? Jak we współczesnym świecie być
naprawdę wolnym – tą wolnością, którą ofiarował nam Chrystus? Miło-
ścią ożywieni służcie sobie wzajemnie!. Oto droga do prawdziwej wolno-
ści: postawa służby i miłość wzajemna. Człowiek w pełni odnajduje siebie
jako istota wolna tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego dla
Boga i dla swego współbrata. Jak bardzo ta lekcja wolności potrzebna jest
dzisiaj nam Polakom, kiedy Ojczyzna po długim okresie totalitarnego
zniewolenia odzyskała wolność. Jawi się bowiem na horyzoncie może
widmo „złotej wolności” w zmienionych czasach, w każdym razie wol-
ności, która nie buduje, lecz niszczy. Słowa św. Pawła: A jeśli u was jeden
drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli (Ga 5,15).
Smutne skojarzenia budzą w nas słowa Apostoła w dzisiejszych czasach.
Nie tak buduje się prawdziwą wolność! Jest tylko jedna droga: miłością
ożywieni służcie sobie wzajemnie! Bo całe Prawo wypełnia się w tym
jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.
Oto podstawowe prawo wolności. Wolni – aby miłować. Wolni – aby
służyć. Czy te słowa Jana Pawła II straciły na aktualności. Ta mądrość to
co się dziś dzieje z nami to wszystko przewidziała, ta odczytana mądrość
Boża przekazana w nauczaniu Jana Pawła II wiedziała, w jakim kierunku
najczęściej pójdą zagubione ludzkie serca.

Bacząc na istniejącą rzeczywistośc opisaną powyżej, warto podej-
mować temat wolności, bez której nie ma prawdziwego życia. Owszem i
my niejednokrotnie na swój własny sposób interpretujemy wolność. Tak,
wielokrotnie na różne sposoby ją interpretujemy, może często pod siebie,
dla własnego usprawiedliwienia, albo pomaga nam kierować dziwne
oskarżenia pod adresem innych, którzy nas drażnią tym, że więcej posia-
dają. Niejednokrotniewysuwamy błędne wnioski poparte zawiścią i za-
zdrością. Formułujemy opinię względem innych, że ten czy tamten nie są
aż tak piękni przed Bogiem jak my, którzy uważamy, że to tylko my je-
steśmy w stanie coś takiego uczynić, wykonać. Zbyt często wyciąga się
błędne wnioski.
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To prawda, ład wolności buduje się w trudzie. Prawdziwa wolność
zawsze kosztuje! Każdy z nas musi ciągle od nowa ten trud podejmować.
I tu rodzi się następne pytanie: Czy człowiek może ów ład wolności zbu-
dować sam, bez Chrystusa czy nawet wbrew Chrystusowi? Pytanie nie-
zwykle dramatyczne, ale jakże aktualne w kontekście społecznym prze-
syconym koncepcjami demokracji inspirowanej ideologią liberalną! Usi-
łuje się bowiem dzisiaj wmówić człowiekowi i całym społeczeństwom, iż
Bóg jest przeszkodą na drodze do pełnej wolności, że Kościół jest wro-
giem wolności, że wolności nie rozumie, że się jej lęka. Jest tutaj jakieś
niesłychane pomylenie pojęć. Kościół bowiem nie przestaje być w świecie
głosicielem ewangelii wolności! To jest jego misja. "Ku wolności wyswo-
bodził nas Chrystus"! (Ga 5,1) Dlatego chrześcijanin nie lęka się wolności,
przed wolnością nie ucieka! Podejmuje ją w sposób twórczy i odpowie-
dzialny, jako zadanie swojego życia.

Niniejsza monografia wpisuje się w rzeczywistość dyskusji nad
wolnością. Teksty publikacji prezentują wieloaspektowość zagadnienia
wolności, tym samym treści mogą posłużyć każdemu, kto tylko zechce na
nowo spojrzeć, przemedytować kwestię wartości, która ściśle jest złączo-
na z wolnością człowieka. Ten szeroki wachlarz zagadnień zawarty w
trzech rozdziałach monografii zapewne stanie się przyczynkiem do wielu
przemyśleń, badań bądź osobistej refleksji nad przyszłością własną i całej
ludzkości.

Ks. Jan Zimny
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Rozdział I

WOLNOŚĆ A PRAWO
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Piotr Krzyżanowski

Odpowiedzialność władzy publicznej - wybrane zagadnienia

Wprowadzenie
Celem niniejszego artykułu jest zbadanie – głównie za pomocą me-

tody dogmatycznej i komparatystycznej – jaki jest zakres odpowiedzial-
ności odszkodowawczej władzy publicznej. Ponadto intencją autora jest
ustalenie przesłanek tej odpowiedzialności i trybu dochodzenia roszczeń.
Istotne jest również omówienie zasad odpowiedzialności za niewydanie
wyroku przez Sąd.

1. Odpowiedzialność za akt normatywny
Według art.4171§1 kc1 jeżeli szkoda została wyrządzona przez wy-

danie aktu normatywnego, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu
we właściwym postępowaniu niezgodności tego aktu z Konstytucją, raty-
fikowaną umową międzynarodową lub ustawą. Z treści tego przepisu
wynika, że przesłanki odpowiedzialności Skarbu Państwa to:

1) wyrządzenie szkody przez konkretny akt normatywny;
2) związek przyczynowy między szkodą a tym aktem;
3) stwierdzenie we właściwym postępowaniu niezgodności tego

aktu z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą.
Obowiązek wykazania wszystkich trzech przesłanek spoczywa na po-

szkodowanym. W doktrynie uznaje się, że pod pojęciem ,,aktu normatyw-
nego” należy ,,rozumieć akt generalny (…) skierowany do nieokreślonej
liczby adresatów, stanowiący o zakresie ich uprawnień i obowiązków w
sferze oznaczonych stosunków prawnych”2. Zatem jako akty normatywne
należy traktować Konstytucję, ustawy, ratyfikowane umowy międzynaro-
dowe, rozporządzenia, rozporządzenia z mocą ustawy, akty prawa miej-
scowego. Zakresem odpowiedzialności nie zostały objęte akty organizacji
międzynarodowych, albowiem nie są one ustanawiane przez organy władzy
publicznej Rzeczypospolitej Polskiej, a ponadto państwo nie ma tu decydu-
jącego wpływu ani na treść, ani na ich wejście w życie”3.

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).
2 Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa

2017, s. 843.
3 Ibidem
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Jak słusznie zauważył Marek Safjan ,,nie każde złe, wadliwe prawo
jest zarazem bezprawne czy też „niezgodne z prawem”. Dysfunkcjonal-
ność prawa, jego nieracjonalność czy instrumentalizacja nie stanowią
jeszcze per se podstawy do tego, aby twierdzić, że mamy do czynienia ze
zdarzeniem rodzącym odpowiedzialność odszkodowawczą”4. W literatu-
rze przyjmuje się, że ,,koncepcja niezgodności z prawem aktu normatyw-
nego jako podstawy odpowiedzialności ex delicto opiera się na uprzednim
stwierdzeniu owej niezgodności z aktem hierarchicznie wyższym (o cha-
rakterze konstytutywnym), a więc nie jest immanentną cechą regulacji
normatywnej, ustalaną samodzielnie przez sąd orzekający w sprawie
odszkodowawczej. Niezgodność z prawem aktu normatywnego nie może
być więc automatycznie wiązana z jakąkolwiek wadliwością aktu, pole-
gającą np. na naruszeniu zasady racjonalności, przejrzystości czy spo-
łecznej użyteczności przyjętego rozwiązania”5. Należy wskazać, iż w
przypadku aktów powszechnie obowiązujących, stwierdzenie niezgod-
ności następuje w postępowaniu przed Trybunałem, natomiast w przy-
padku aktów prawa miejscowego, oceny ich legalności dokonują organy
sprawujące nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego oraz sądy
administracyjne. Warto podkreślić, że stwierdzenie nieważności aktu nie
musi nastąpić przed wytoczeniem sprawy o odszkodowanie, czyli powód
nie musi do pozwu załączać wyroku z innego postępowania, ważne aby
ten prejudykat został wydany przed zamknięciem rozprawy w sprawie
odszkodowawczej6.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie ,,z punktu
widzenia odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone
wydaniem aktu normatywnego istotne znaczenie należy przypisać nie
wydaniu i wejściu w życie aktu normatywnego, lecz jego obowiązywa-
niu. Z przepisów Konstytucji odnoszących się do kompetencji Trybunału
Konstytucyjnego wynika, że nie zawsze stwierdzenie przez Trybunał, iż
dany akt normatywny jest sprzeczny z Konstytucją pociąga za sobą od-
powiedzialność odszkodowawczą Skarbu Państwa za jego wydanie. Sko-
ro bowiem Konstytucja pozostawia Trybunałowi możliwość ustalenia, od
kiedy należy traktować określony akt normatywny za nieobowiązujący,
to nie można postawić znaku równości pomiędzy samym stwierdzeniem
przez Trybunał niezgodności określonego aktu normatywnego z Konsty-

4 M.Safjan, Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu bezprawia normatywnego,
,,Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny”, 2005, z.1, s.18.

5 Ibidem, s.21.
6 Kodeks cywilny… op. cit., s.846.
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tucją a możliwością przypisania Skarbowi Państwa odpowiedzialności
odszkodowawczej za wydanie takiego aktu. Jeśli więc Trybunał, biorąc
pod uwagę wszystkie chronione Konstytucją wartości, decyduje się na
utrzymanie w mocy przepisu sprzecznego z ustawą, umową międzyna-
rodową lub Konstytucją, to tak długo, jak on obowiązuje, żadnemu za-
chowaniu, do którego ten przepis się odnosi, nie można przypisać cechy
bezprawności”7.

2. Problematyka zaniechania legislacyjnego
Zgodnie z art.4171 §4 kc jeżeli szkoda została wyrządzona przez

niewydanie aktu normatywnego (tzw. bezczynność legislacyjna), którego
obowiązek wydania przewiduje przepis prawa, niezgodność z prawem
niewydania tego aktu stwierdza sąd rozpoznający sprawę o naprawienie
szkody. W przypadku niewydania aktu normatywnego, przesłanki od-
powiedzialności to:

1) istnieje prawny obowiązek wydania aktu normatywnego;
2) nie wydano aktu;
3) wystąpienie szkody;
4) związek między wystąpieniem szkody a nie wydaniem aktu.
W literaturze przedmiotu dominuje stanowisko, zgodnie z którym

,,odpowiedzialność odszkodowawcza związana z zaniechaniem legisla-
cyjnym może dotyczyć wyłącznie takich sytuacji, kiedy na podstawie
przepisu prawnego, kreującego obowiązek wydania aktu normatywnego,
będzie zarazem możliwe precyzyjne ustalenie przedmiotu takiego zanie-
chania, a więc określenie, jaki mechanizm, rozwiązanie prawne czy insty-
tucja prawna nie zostały wprowadzone przez organ władzy publicznej.
Bez tego nie byłoby zresztą możliwe ustalenie relacji kauzalnych pomię-
dzy szkodą a zdarzeniem, z którym łączy się odpowiedzialność odszko-
dowawcza. Sąd nie może konstruować hipotezy co do ewentualnej treści
przepisów, wychodząc z przyjmowanych przez siebie założeń co do
słuszności społecznej lub gospodarczej określonego rozwiązania, ponie-
waż taki zabieg byłby właśnie nieuprawnionym wkraczaniem w kompe-
tencje legislacyjne innych organów państwowych. Za trafne należy uznać
- co do zasady - stwierdzenie, że nie jest dopuszczalne wywodzenie obo-
wiązku wydania aktu normatywnego z przepisów kreujących uprawnie-
nie do wydania określonych regulacji. Stwierdzenie obowiązku wydania
aktu normatywnego powinno dotyczyć tych przede wszystkim sytuacji,
kiedy możliwy jest do określenia termin, w jakim ów akt powinien być

7 Wyrok SA w Warszawie z 24.02.2012 r, I ACa 759/11.
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wydany”8. Jak słusznie zauważył Z. Radwański ,,wynikający z konkret-
nego przepisu nakaz wydania aktu normatywnego w oznaczonym ter-
minie, powinien również zawierać przynajmniej minimalną (hipotetycz-
ną) jego treść”9. Zdaniem wspomnianego autora ,,szkoda wywołana za-
niechaniem legislacyjnym powinna być ustalona z uwzględnieniem kon-
kretnej sytuacji podmiotu żądającego odszkodowania, a więc sama abs-
trakcyjna możliwość uzyskania określonych korzyści nie wystarczy.
Trzeba zarazem rygorystycznie przestrzegać reguły ogólnej, że przesłan-
ka uzyskania, a także określenie rozmiaru odszkodowania zależy od
adekwatnego związku przyczynowego z faktem niewydania nakazanego
aktu normatywnego”10. Warto wskazać, że Skarb Państwa ponosi odpo-
wiedzialność za zaniechanie legislacyjne, nie tylko wtedy ,,gdy wbrew
obowiązkowi prawnemu, ustawodawca nie stworzył wymaganych regu-
lacji (zaniechanie właściwe)”, ale także w tedy gdy wprowadził
,,unormowanie niepełne, fragmentaryczne (zaniechanie względne)”11.

Jak zauważył M. Safjan, ,,zaniechania legislacyjne nie są zasadniczo
przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez sąd konstytucyjny, co jest
zresztą sytuacją typową dla rozwiązań przyjętych w systemach europej-
skich (znaczącym wyjątkiem jest system węgierski). Sąd konstytucyjny
pozostaje ustawodawcą negatywnym i nie jest jego rolą, co podkreśla się
w wielu orzeczeniach TK, wkraczanie w kompetencje prawodawcy - po-
zytywne określanie treści prawa, które powinno być przyjęte, decydowa-
nie o trafności tych lub innych rozwiązań w sferze polityki społecznej lub
gospodarczej. Nie może więc ulegać wątpliwości, że przedmiotem oceny
pozostają zawsze istniejące regulacje prawne (a nie ich brak) i w konse-
kwencji treść takich pozytywnych rozwiązań prawnych jest poddawana
testowi „konstytucyjności” prawa. Czysta postać zaniechania „legislacyj-
nego”, przejawiająca się w braku realizacji określonych programowych
założeń politycznych, gospodarczych, społecznych, nie może więc podle-
gać kwalifikacji jako niekonstytucyjna i stanowiąca wyraz swoistego bez-
prawia normatywnego. Może być natomiast przedmiotem odpowie-
dzialności politycznej. Zupełnie inną jest jednak sytuacja, kiedy ocena
istniejących rozwiązań prawnych prowadzi do wniosku, że mamy do
czynienia z regulacją niepełną, zawierającą pominięcia, które sprawiają,
iż narusza ona zasady i wartości konstytucyjne. Pominięcia tego rodzaju

8 M. Safjan, op. cit. s. 24.
9, Kodeks cywilny… op. cit., s. 876.
10 Ibidem
11 Ibidem, s. 874.
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mogą przybierać postać luki aksjologicznej (brak określonego elementu
normatywnego, choć nie jest przeszkodą w stosowaniu prawa, może jed-
nak prowadzić do uznania, że została naruszona zasada konstytucyjna,
co szczególnie wyraźnie występuje na tle zasady równego traktowania
podmiotów prawa, np. pominięcie określonej kategorii podmiotów jako
beneficjentów przyjętego rozwiązania) bądź luki technicznej (przyjęte
rozwiązanie nie może być stosowane de iure lub de facto ze względu na
braki regulacyjne, np. przez brak określenia trybu lub szczegółowych
zasad postępowania, co również narusza gwarancję konstytucyjną)”12.

3. Szkoda wynikająca z prawomocnego orzeczenia lub decyzji
ostatecznej

Zgodnie z art.4171 §2 kc. jeżeli szkoda została wyrządzona przez
wydanie prawomocnego orzeczenia, jej naprawienia można żądać po
stwierdzeniu we właściwym postępowaniu ich niezgodności z prawem,
chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Odnosi się to również do
wypadku, gdy prawomocne orzeczenie zostało wydane na podstawie
aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową
międzynarodową lub ustawą. Zgodzić się należy z J. Frąckowiakiem, że
regulacja ta stanowi próbę racjonalnego kompromisu pomiędzy dwoma
konstytucyjnie chronionymi wartościami: prawem każdego do odszko-
dowania za bezprawne działania Skarbu Państwa oraz zasadą państwa
prawa, której ważnym elementem składowym jest niewzruszalność pra-
womocnych orzeczeń oraz przestrzeganie tego, iż każdy ma prawo do
osądzenia jego sprawy przez co najmniej dwuinstancyjny sąd. Jest to więc
nie tyle wyraźna pozostałość zasady nieodpowiedzialności państwa za
działania władcze, ile przede wszystkim konieczność utrzymania tej od-
powiedzialności w granicach wyznaczonych przez konstytucję i wartości,
które ona chroni”13. W literaturze przedmiotu uznaje się, że ,,niezgodność
z prawem prawomocnego orzeczenia co do zasady nie powinna być
przedmiotem samodzielnych ustaleń sądu w procesie o naprawienie
szkody. Sąd rozpoznający sprawę odszkodowawczą nie jest bowiem wła-
ściwy do indywidualnej oceny legalności konkretnego wyroku lub posta-
nowienia stanowiącego źródło szkody. Jeżeli ustawa wiąże oznaczone
skutki prawne z obowiązywaniem prawomocnego orzeczenia, a jedno-

12 M. Safjan, op. cit., s. 23.
13 J. Frąckowiak, Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone wyda-

niem prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji, ,,Acta Universitatis Wratis-
laviensis”, 2009, nr 3161, s. 112.
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cześnie reguluje zasady i tryb jego wzruszenia z powodu niezgodności z
prawem, to prawna skuteczność takich orzeczeń nie może być podważa-
na (kwestionowana) bezpośrednio w każdym procesie odszkodowaw-
czym, z pominięciem zasad i trybu postępowania zastrzeżonego do kon-
troli prawomocnych orzeczeń. Dlatego też odpowiedzialność władzy
publicznej za szkodę wyrządzoną wydaniem niezgodnego z prawem
orzeczenia wymaga tzw. prejudykatu”14.

Sąd Najwyższy uznał, że przepis ten ,,nie może być rozumiany jako
podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa w od-
niesieniu do każdego wadliwego orzeczenia, które podlega kontroli in-
stancyjnej. Dla odpowiedzialności odszkodowawczej na podstawie tego
przepisu za szkodę wyrządzoną w wyniku niezgodnego z prawem wy-
dania nieprawomocnego orzeczenia istotna jest okoliczność, czy strona
nie mogła zapobiec jej powstaniu lub rozmiarom przy pomocy przysłu-
gujących jej środków prawnych”15. Ponadto Sąd Najwyższy uznał, że
,,przy ocenie «bezprawia sądowego» (deliktu orzeczniczego), należy brać
pod uwagę nie tylko to, czy dane orzeczenie sądowe narusza przepisy
prawa (formalny aspekt bezprawności) ale także – konstytucyjne i ustro-
jowe cechy władzy sądowniczej (materialny aspekt bezprawności)”16. Jak
słusznie zauważył Sąd Najwyższy ,,Orzeczenie niezgodne prawem (…)
to orzeczenie niewątpliwie sprzeczne z zasadniczymi i niepodlegającymi
różnej wykładni przepisami, z ogólnie przyjętymi standardami rozstrzy-
gnięć (dyskrecjonalności) albo wydane w wyniku szczególnie rażąco
błędnej wykładni lub niewłaściwego zastosowania prawa, które jest
oczywiste i nie wymaga głębszej analizy prawniczej. Należy podzielić
pogląd, że mimo braku wyraźnych podstaw normatywnych, niezgodność
z prawem powodująca powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej
Skarbu Państwa musi mieć charakter kwalifikowany, elementarny i
oczywisty, tylko bowiem w takim wypadku, orzeczeniu sądu można
przypisać cechy bezprawności. Jeżeli zatem sędzia nie wykracza poza
obszar przyznanej mu swobody, pozostaje w zgodzie z własnym sumie-
niem i prawidłowo dobiera standardy orzecznicze, to działa w ramach
porządku prawnego nawet wtedy, gdy wydane orzeczenie – oceniane a
posteriori - jest «obiektywnie» niezgodne z prawem”17. Natomiast według
Sądu Apelacyjnego w Szczecinie ,,nie każde orzeczenie lub decyzja uchy-

14 Kodeks cywilny… op. cit., s.853.
15 Wyrok SN z 09.09.2011 r., I CSK 684/10.
16 Wyrok SN z 14.01.2010 r., IV CNP 53/09.
17 Wyrok SN z 23.11.2011 r., IV CNP 14/11.
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lona w toku instancji, może być uznana za niezgodną z prawem (w dzie-
dzinie prawa cywilnego za bezprawną) i tym samym rodzącą odpowie-
dzialność odszkodowawczą. Przecież – co oczywiste – bardzo często or-
gan odwoławczy uchyla orzeczenie lub decyzję z powodu odmiennej
oceny stanu faktycznego, odmiennej wykładni przepisów prawa mate-
rialnego, odmiennej kwalifikacji przepisów regulujących zasady postę-
powania, niewyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności faktycznych,
itp. Już z tego względu nie można akceptować wniosku, że każde wadli-
we działanie organu I instancji może być kwalifikowane jako bezprawne,
choćby było ono skorygowane przez instancje odwoławczą”18. W innym
wyroku Sąd Najwyższy uznał, że ,,Przy wykonywaniu władzy dyskre-
cjonalnej niezbędny jest pewien margines błędu, którego popełnienie nie
może rodzić odpowiedzialności odszkodowawczej państwa. Tylko w
sytuacji, gdy granice uznania zostaną rażąco przekroczone (błąd rażący),
państwo nie może uwolnić się od tej odpowiedzialności. Oznacza to, że
naruszenie prawa musi być «oczywiste». Z tego rodzaju naruszeniem
mamy do czynienia wyjątkowo, bowiem «oczywistość naruszenia pra-
wa» należy rozumieć bardzo wąsko, gdy jest ono z góry widoczne, bez
potrzeby głębszej analizy prawniczej”19.

4. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego
orzeczenia.

W celu zabezpieczenia roszczeń osób poszkodowanych orzecze-
niem sądowym wprowadzono w 2004 r., do Kodeksu postępowania cy-
wilnego skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego
orzeczenia. Zgodnie z art.424 1 kpc20 można żądać stwierdzenia niezgod-
ności z prawem prawomocnego wyroku sądu drugiej instancji kończące-
go postępowanie w sprawie, jeżeli przez jego wydanie stronie została
wyrządzona szkoda, a zmiana lub uchylenie tego wyroku w drodze
przysługujących stronie środków prawnych nie było i nie jest możliwe. W
wyjątkowych wypadkach, gdy niezgodność z prawem wynika z naru-
szenia podstawowych zasad porządku prawnego lub konstytucyjnych
wolności albo praw człowieka i obywatela, można także żądać stwier-
dzenia niezgodności z prawem prawomocnego wyroku sądu pierwszej
lub drugiej instancji kończącego postępowanie w sprawie, jeżeli strona

18 Wyrok SA w Szczecinie z 28.04.2015 r., I ACa 942/14.
19 Wyrok SN z 24.02.2010 r., III CNP 29/09.
20 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, (Dz. U.

1964 nr 43 poz. 296), dalej jako k.p.c.
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nie skorzystała z przysługujących jej środków prawnych, chyba że jest
możliwa zmiana lub uchylenie wyroku w drodze innych przysługujących
stronie środków prawnych. Sąd Najwyższy uznał, że wspomniane wyjąt-
kowe wypadki ,,odnoszą się także do przyczyn nieskorzystania przez
stronę z przysługujących jej środków zaskarżenia. Przyczyny te muszą
mieć charakter wyjątkowy w znaczeniu obiektywnym, co oznacza, że
chodzi o wyjątkowe okoliczności obiektywnie uniemożliwiające stronie
wniesienie środka zaskarżenia, a nie o okoliczności subiektywne, wynika-
jące z woli lub zaniedbań strony. Wnosząc skargę o stwierdzenie nie-
zgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, strona musi zatem wy-
kazać, że nieskorzystanie przez nią z przysługującego środka prawnego
nastąpiło z wyjątkowych powodów, takich jak ciężka choroba, katastrofa,
klęska żywiołowa czy wyjątkowe okoliczności leżące po stronie osób
trzecich, które obiektywnie rzecz biorąc uniemożliwiły wniesienie środka
zaskarżenia”21.

Według art.4241a kpc, od wyroków sądu drugiej instancji, od któ-
rych wniesiono skargę kasacyjną, oraz od orzeczeń Sądu Najwyższego
skarga nie przysługuje. Orzeczenie Sądu Najwyższego wydane na skutek
wniesienia skargi kasacyjnej traktuje się jak orzeczenie wydane w postę-
powaniu wywołanym wniesieniem skargi. W wypadku prawomocnych
orzeczeń, od których skarga nie przysługuje, odszkodowania z tytułu
szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgod-
nego z prawem można domagać się bez uprzedniego stwierdzenia nie-
zgodności orzeczenia z prawem w postępowaniu ze skargi, chyba że
strona nie skorzystała z przysługujących jej środków prawnych.

W świetle art.4242 kpc, w wypadkach określonych w art.424 1 skargę
może wnieść także Prokurator Generalny, jeżeli niezgodność wyroku z
prawem wynika z naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego,
Rzecznik Praw Obywatelskich – jeżeli niezgodność wyroku z prawem
wynika z naruszenia konstytucyjnych wolności albo praw człowieka i
obywatela, albo Rzecznik Praw Dziecka – jeżeli niezgodność wyroku z
prawem wynika z naruszenia praw dziecka. Warto wskazać, że zgodnie z
art.4243 kpc, od tego samego wyroku strona może wnieść tylko jedną
skargę. W świetle art.4244 kpc, skargę można oprzeć na podstawie naru-
szeń prawa materialnego lub przepisów postępowania, które spowodo-
wały niezgodność wyroku z prawem, gdy przez jego wydanie stronie
została wyrządzona szkoda. Podstawą skargi nie mogą być jednak zarzu-
ty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów. Według art.4245§1

21 Postanowienie SN z 4.12.2015 r., II CNP 31/15.
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kpc, skarga powinna zawierać: oznaczenie wyroku, od którego jest wnie-
siona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości lub w części; 2)
przytoczenie jej podstaw oraz ich uzasadnienie; 3) wskazanie przepisu
prawa, z którym zaskarżony wyrok jest niezgodny; 4) uprawdopodob-
nienie wyrządzenia szkody, spowodowanej przez wydanie wyroku, któ-
rego skarga dotyczy; 5) wykazanie, że wzruszenie zaskarżonego wyroku
w drodze innych środków prawnych nie było i nie jest możliwe, a ponad-
to – gdy skargę wniesiono, stosując art.4241§2 – że występuje wyjątkowy
wypadek uzasadniający wniesienie skargi; 6) wniosek o stwierdzenie
niezgodności wyroku z prawem. Ponadto skarga powinna czynić zadość
wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego. Do skargi –
oprócz jej odpisów dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom
– dołącza się dwa odpisy przeznaczone do akt Sądu Najwyższego. Na
zasadzie art.4246 kpc, skargę wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony
wyrok, w terminie dwóch lat od dnia jego uprawomocnienia się. Według
art. 4247 kpc po doręczeniu skargi stronie przeciwnej, a gdy skargę wniósł
Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw
Dziecka – obydwu stronom, sąd przedstawia niezwłocznie akta sprawy
Sądowi Najwyższemu. Sąd Najwyższy odrzuca na posiedzeniu niejaw-
nym skargę, jeżeli ulegała ona odrzuceniu przez sąd niższej instancji,
skargę wniesioną po upływie terminu, skargę niespełniającą wymagań
określonych w art.4245§1, jak również skargę z innych przyczyn niedo-
puszczalną. Skarga podlega także odrzuceniu, jeżeli zmiana zaskarżone-
go wyroku w drodze innych środków prawnych była lub jest możliwa
albo jeżeli nie zachodzi wyjątek, o którym mowa wart.4241§2 kpc. Sąd
Najwyższy odmawia przyjęcia skargi do rozpoznania, jeżeli jest oczywi-
ście bezzasadna. Sąd rozpoznaje skargę w granicach zaskarżenia oraz w
granicach podstaw. Skarga podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejaw-
nym, chyba że ważne względy przemawiają za wyznaczeniem rozprawy.
Sąd Najwyższy oddala skargę w razie braku podstawy do stwierdzenia,
że zaskarżony wyrok jest niezgodny z prawem. Uwzględniając skargę,
Sąd Najwyższy stwierdza, że wyrok jest w zaskarżonym zakresie nie-
zgodny z prawem. Jeżeli w chwili orzekania sprawa ze względu na osobę
nie podlegała orzecznictwu sądów polskich albo w sprawie droga sądo-
wa była niedopuszczalna, Sąd Najwyższy – stwierdzając niezgodność
wyroku z prawem – uchyla zaskarżony wyrok oraz wyrok sądu pierw-
szej instancji odrzuca pozew albo umarza postępowanie.
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5. Szkoda wyrządzona niewydaniem orzeczenia
Natomiast zgodnie z art.4171 §3 kc jeżeli szkoda została wyrządzo-

na przez niewydanie orzeczenia, gdy obowiązek ich wydania przewiduje
przepis prawa, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właści-
wym postępowaniu niezgodności z prawem niewydania orzeczenia, chy-
ba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Sądem właściwym w tej spra-
wie jest sąd przełożony nad sądem, przed którym toczy się postępowa-
nie. Jak słusznie zauważono w doktrynie, źródłem szkody w tym przy-
padku jest ,,przewlekłość postępowania przejawiająca się niewydaniem
orzeczenia w przypadku, gdy obowiązek jego wydania przewiduje prze-
pis prawa. Odpowiedzialność odszkodowawcza za taką bezczynność
zależna jest w pierwszym rzędzie od wskazania przepisu prawa, który
nakłada na sąd obowiązek wydania orzeczenia w odpowiednim czasie.
Następnie zaś konieczne staje się stwierdzenie «we właściwym postepo-
waniu», że niewydanie orzeczenia jest niezgodne z prawem”22. W
orzecznictwie przyjmuje się, że ,,o nieuzasadnionej zwłoce postępowania
można mówić wówczas, jeżeli postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to
konieczne, uwzględniając ocenę terminowości i prawidłowości sądo-
wych, ale także zachowań stron, a w szczególności strony, która zarzuciła
przewlekłość postępowania”23.

Zakończenie
Problematyka odpowiedzialności odszkodowawczej władzy pu-

blicznej, jest bardzo ważkim zagadnieniem, które winno być przedmio-
tem stałych badań i analiz. W obecnym stanie prawnym, wypada stwier-
dzić, że odpowiedzialność władzy publicznej ma szeroki charakter i w
ten sposób zabezpieczenia roszczenia poszkodowanych.

Streszczenie:
Kwestia odpowiedzialności władzy publicznej, jest bardzo ważna i

ciągle aktualna. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie jaki jest zakres
odpowiedzialności władzy publicznej. Ponadto intencją autora jest usta-
lenie przesłanek tej odpowiedzialności i trybu dochodzenia roszczeń. W
artykule zostaną poddane szczegółowej analizie przepisy prawne i
orzecznictwo dotyczące omawianego zagadnienia, a także przedstawione
propozycje zmian w obowiązujących przepisach. Ze względu na ograni-

22 Kodeks cywilny… op. cit., s.868.
23 Postanowienie Sądu Najwyższego z 23.11.2004 r., OPP 52/04, Wok. 2005,

Nr 7-8, s.72.
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czone ramy niniejszego opracowania, zostaną omówione jedynie wybra-
ne zagadnienia.

Słowa kluczowe: odpowiedzialność cywilna, akt normatywny,
orzeczenie sądowe

Summary:
Responsibility of public authority - selected issues
The issue of the responsibility of public authorities is very impor-

tant and still topical. The purpose of this Article is to examine the extent
of the liability of public authorities. Moreover, the intention of the author
is to establish the premises of this liability and the mode of pursuing cla-
ims. The article will analyze in detail the legal regulations and jurispru-
dence related to the discussed issue, as well as present proposals for
changes in the existing regulations. Due to the limited framework of this
study, only selected issues will be discussed.

Keywords: civil liability, normative act, judicial decision,
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Maciej Długosz

Instytucja Świadka Koronnego w Polskim i Włoskim systemie
prawnym- analiza prawnoporównawcza.

Wstęp
Jednym ze zjawisk współczesnego świata, które stanowi istotne za-

grożenie dla funkcjonowania społeczeństwa, jako całości jest przestęp-
czość zorganizowana. Przedmiotowe organizacje i prowadzona przez
nich działalność stanowi problem o charakterze globalnym, bowiem bez
mała w każdym z państw współczesnego świata możemy zetknąć się z ze
swego rodzaju grupami zbrojnymi, które realizując swoje cele posługują
się metodami, które mają charakter zbrodniczy. O skali zjawiska świad-
czy również swego rodzaju fenomen kulturowy, który dzięki książkom,
filmom, czy innym nośnikom kultury, gdzie dzieła takie jak Ojciec
Chrzestny, Chłopcy z Ferajny, czy Rodzina Soprano stworzyły swego
rodzaju mit gangstera, przestępcy, który jest postacią pozytywną, a po-
pełniane przez niego przestępstwa, którymi najczęściej są zbrodnie zabój-
stwa, czy gwałty umykają widzowi, bowiem postacie są tak kreowane, że
oglądający je czuje do nich sympatię i kibicuje tym postaciom. Każdy kto
czytał wcześniej wspomnianego Ojca Chrzestnego autorstwa Mario Puzo
ceni postać Vita Corleone lub jego syna Michaela, którzy w gruncie rze-
czy kreowani są na pozytywne postacie, a patrząc obiektywnie mamy do
czynienia z przywódcami grup przestępczych, którzy dopuścili się wie-
lokrotnych zabójstw, czy handlu narkotykami.

Przechodząc do sfery prawnej przedmiotowych rozważań należy
zauważyć, iż systemy prawne większości państw na świecie dążą do wy-
eliminowania ze sfery publicznej tego rodzaju zjawiska, a czynią to przez
wprowadzanie szeregu rozwiązań prawnych, które to mają na celu ze-
branie odpowiedniej ilości materiału dowodowego, aby postawić człon-
ków organizacji przed sądem. Jednym z czołowych dowodów w niniej-
szej kategorii spraw stanowią zeznania świadków, jednak kwestia ta jest
o tyle problematyczną, iż składając zeznania obciążające członków grupy
przestępczej świadkowie narażają się na ewentualne działania odwetowe.
Aby zapewnić bezpieczeństwo takim osobom, a jednocześnie zyskać cen-
ne zeznania w sprawie stworzono konstrukcję prawną świadka koronne-
go. Reasumując należy zauważyć, iż świadkiem koronnym jest podmiot,
który będąc wcześniej członkiem zorganizowanej grupy przestępczej,
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wyraził wolę zeznawania przeciwko swoim dotychczasowym współpra-
cownikom, w zamian za odstąpienie od karania go za przestępstwa, które
sam popełnił.

1. Historia instytucji świadka koronnego.
Doszukując się genezy przedmiotowej instytucji należy odnieść się

bezpośrednio do instytucji approvment, która została wypracowana w
ramach systemu prawnego common law approver w XVIII wieku, a polega-
jącej na tym, iż mamy do czynienia z podmiotem, który popełnił określo-
ny czyn zabroniony, ale jest gotowy się przyznać i jednocześnie wskazać
współsprawców przestępstwa, w zamian za zwolnienie od odpowie-
dzialności za popełnione czyny. Warunkiem sine qua non niniejszego sta-
nu rzeczy było faktyczne skazanie za przepisany czyn współsprawców
przestępstwa. Co interesujące w realiach niniejszej sprawy wartym za-
znaczenia jest, że takowy świadek koronny był skazywany na karę śmier-
ci jeżeli podnoszony w zdaniu poprzednim warunek nie został spełniony.
Co się tyczy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej zasadnym jest
wskazanie, iż wraz z wprowadzeniem V poprawki do ustawy zasadniczej
tego państwa, której treść uregulowano w sposób następujący ,,Nikt nie
może być pociągnięty do odpowiedzialności za zbrodnię główną lub inne hańbiące
przestępstwo bez aktu oskarżenia uchwalonego przez wielką ławę przysięgłych z
jej własnej inicjatywy lub na wniosek prokuratora, chyba że chodzi o sprawę
dotyczącą lądowych lub morskich sił zbrojnych albo milicji w czynnej służbie
podczas wojny lub niebezpieczeństwa publicznego. Nie wolno też nikomu za to
samo przestępstwo wymierzać dwukrotnie kary na życiu lub zdrowiu. Nikt nie
może być zmuszony do zeznawania w sprawie karnej na swoją niekorzyść, ani
też zostać bez prawidłowego wymiaru sprawiedliwości pozbawiony życia, wolno-
ści lub mienia. Własność prywatną można przejąć na użytek publiczny tylko za
sprawiedliwym odszkodowaniem”1, pojawiły się istotne trudności w przepi-
sanej dziedzinie bowiem, świadkowie obawiali się, iż złożone przez nich
zeznania w sprawie spowodują wszczęcie postępowania przeciw nim.
Wobec powyższego mając na uwadze przepisaną kwestię amerykański
ustawodawca, zdecydował się na wprowadzenie do systemu prawnego
szczególnej kategorii świadków. W pierwszym rzędzie należy wskazać,
iż regulacja dotycząca przepisanej tematyki pojawiła się w 1857 roku i
stanowiła ona odwzorowanie rozwiązań anglosaskich, bowiem stworzo-
no katalog podmiotowy osób, które o niniejszy status mogły się ubiegać,

1 Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki z dnia 17 września 1878 roku,- V
Poprawka;
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z jednoczesnym zapewnieniem takowemu sprawcy czynu zabronionego
bezkarności w związku z popełnionymi przez niego czynami, w zamian
za złożenie przez niego zeznań o określonej treści2.

Przechodząc natomiast na grunt systemów prawa kontynentalnego,
a konkretnie do Włoch, jako państwa, które co do zasady stanowi według
powszechnej opinii kolebkę przestępczości zorganizowanej, należy za-
uważyć, iż zgodnie z twierdzeniami wysnutymi przez Joannę Brylak,
Alexa Gilardini oraz Roberto Privitiera w ich wspólnej pracy Instytucja
świadka koronnego w systemie włoskiego prawa karnego procesowego, przed-
miotowa konstrukcja prawna rozpoczęła swoją historię w niniejszym
kraju od czasu przedstawienia parlamentowi Republiki Włoskiej w 1965
roku raportu, którego treść odnosiła się do skali zjawiska przestępczości
zorganizowanej. Dokument ten wskazywał, iż w ówczesnym stanie fak-
tycznym doszło do paradoksalnej sytuacji, w której grupy przestępcze
przejęły całkowitą kontrolę nad zasadniczymi sektorami gospodarki, ta-
kimi jak budownictwo, bankowość oraz handel w sycylijskiej prowincji
Palermo. Kolejne lata miały przynieść rozwój działalności tychże organi-
zacji w sferach takich jak handel narkotykami oraz ekspansja na północ
kraju. Pokłosiem zaistniałej sytuacji było powołanie w ramach włoskiej
legislatywy specjalnej komisji ds. walki z przestępczością zorganizowaną,
potocznie zwana komisją antymafijną efektem prac, której było wypraco-
wanie ustawy Ragnoni- La Torre, która swoją nazwę zawdzięcza włoskie-
mu politykowi Pio La Tore, który pełnił funkcję sekretarza Partii Komu-
nistycznej w jej sycylijskim okręgu. Przedmiotowa regulacja wprowadza-
ła nowelizację do włoskiej procedury karnej, poprzez dodanie jednostki
redakcyjnej pod numerem 416-bis, który w swej treści zawierał penaliza-
cję zachowań, które polegały na działalności w organizacjach o charakte-
rze mafijnym. Warto wskazać na istotne zmiany w ramach włoskiego
systemu walki z przestępczością zorganizowaną, bowiem mówiąc po-
tocznie bycie ,,gangsterem” zostało poddane penalizacji, a dodatkowo w
przypadku skazania za przepisane przestępstwo następował przepadek
mienia przestępcy. W toku dalszego rozwoju regulacji prawnych w ni-
niejszej dziedzinie wykształciła się instytucja pentito3, która wcześniej
stanowiła instrument walki z terroryzmem, a przełożenie jej na grunt

2 A. Bosiacka, Świadek koronny, jako nadzwyczajna instytucja pozyskiwania świad-
ków, [w:] Ogrody Nauki i Sztuki, Nr. 1/2011,
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-7180a339-
bf9e-43ce-9608-f6b989b38e62, s. 209; [dostęp: 23.04.2019r.]

3 (wł.) Świadek koronny;

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-7180a339-
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walki z przestępczością zorganizowaną pozwoliło na przełamanie herme-
tycznego świata włoskiej mafii i obowiązującej w nim zasady omerta-czyli
zmowy milczenia4.

Przechodząc na grunt polski należy zauważyć, iż zmiany 1989 roku
stanowiły dla grup przestępczych działających w Rzeczpospolitej pewien
moment przełomowy, bowiem pojawiły się nowe możliwości działania, a
organy ściągania były bezradne z uwagi przestarzałość metod walki z
tego rodzaju przestępstwami. Lata 90 XX wieku stanowiły okres najwięk-
szego prosperity grup przestępczych, bowiem na co dzień byliśmy świad-
kami porachunków gangsterskich, gdzie dochodziło do masowych dzia-
łań, które polegały na ściąganiu haraczy, napadach, czy powstawania
szkód o charakterze materialnym, które miały dwojaki wymiar, bowiem z
jednej strony stanowiły one oszustwa, które były wymierzone w skarb
państwa, jak np. handel nielegalnym alkoholem, czy papierosami, a z
drugiej były to szkody spowodowane przedsiębiorcom indywidualnym,
którzy za ,,możliwość” prowadzenia działalności musieli uiścić stosowną
opłatę. Wobec powyższego polski prawodawca mając świadomość nie-
skuteczności PRL-owskich metod walki z przestępczością oraz potrzeby
stworzenia nowych instrumentów prawnych, adekwatnych do poziomu
zagrożenia podjął decyzję o wprowadzeniu na wzór państw zachodnich
instytucji świadka koronnego, która to już w momencie wprowadzania bu-
dziła szereg kontrowersji, zarówno wśród przedstawicieli doktryny pra-
wa karnego, praktyków, jak i samego społeczeństwa. Należy zauważyć,
iż organy ścigania uzyskały wówczas bardzo poważny instrument, który
co do zasady polegał na możliwości uzyskania zeznań od osoby, która
sama była członkiem grupy przestępczej lub sprawcą czynu zabronione-
go, dając w zamian możliwość uniknięcia odpowiedzialności karnej5.

Podsumowując przedmiotową kwestię, należy wskazać na wspólny
dla wszystkich systemów prawnych zespół cech instytucji świadka ko-
ronnego, a mianowicie zakres przedmiotowy popełnianych czynów za-
bronionych, które co do zasady obejmują przestępstwa o dużym ciężarze
gatunkowym, zakres podmiotowy, który obejmuje stosunkowy udział
podmiotu, mającego być świadkiem koronnym w czynie zabronionym w
stosunku do podmiotów, których świadek koronny obciążył swoimi ze-
znaniami, a także przejawianie przez omawiany podmiot inicjatywy do

4 J. Brylak., A. Gilardini, R. Privitera, Instytucja świadka koronnego w systemie
włoskiego prawa karnego procesowego, [w:] Prokuratura i Prawo Nr. 11/2005, s. 106;

5 K. Wojtaszyn, A. Kacerczyk, Świadek Koronny. 15 lat doświadczeń, [w:] Prze-
gląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Rocznik 2011, Nr 3/2, s. 69;
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przekazania organom ścigania informacji o czynach zabronionych, a co za
tym idzie przyczynienie się do wykrycia sprawców przestępstw. Dodat-
kowo należy wskazać, na fakt, iż prawo karne wypracowało szereg roz-
wiązań, które stosowane są do świadka koronnego, będącego jednocze-
śnie sprawcą przestępstwa, a chodzi tu w głównej mierze niemożność
zastosowania tymczasowego aresztowania, zaniechanie ściągania i kara-
nia takowego podmiotu oraz stosowanie w stosunku do niego instytucji
nadzwyczajnego złagodzenia kary. Co interesujące z punktu widzenia
praktyki prawodawczej, przepisane konstrukcje prawne lokowane są co
do zasady poza kodeksami postępowania karnego, poprzez wprowadze-
nie samodzielnych ustaw, co należy argumentować głównie dynamiką
zmian przedmiotowych przepisów, bowiem w takim wypadku dysponu-
jemy możliwością szybszej ich zmiany6.

2. Instytucja świadka koronnego w polskim systemie prawa karnego.
W rozumieniu polskiego prawa tj. art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca

1997 o świadku koronnym, ,,Świadkiem koronnym jest podejrzany, który został
dopuszczony do składania zeznań w charakterze świadka, na zasadach i w trybie
określonych niniejszą ustawą”7. Idąc dalej przedmiotowy akt prawny
wprowadza swego rodzaju zawężenie kręgu podmiotów, które mogą
ubiegać się o status świadka koronnego, bowiem art. 4 tejże ustawy
wprowadził zakaz korzystania z przedmiotowej instytucji przez podej-
rzanego o udział w przestępstwie lub przestępstwie skarbowym, który w
związku z nimi ,, 1)usiłował popełnić albo popełnił zbrodnię zabójstwa lub
współdziałał w popełnieniu takiej zbrodni; 2) nakłaniał inną osobę do popełnienia
czynu zabronionego, określonego w art. 1, w celu skierowania przeciwko niej
postępowania karnego; 3) kierował zorganizowaną grupą albo związkiem mają-
cymi na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;”8. Zgodnie
z twierdzeniem Jakuba Kościerzyńskiego na uwagę zasługuje pkt. 3
omawianego aktu prawnego, który został znowelizowany z dniem 31
sierpnia 2006 roku do wskazanego powyżej brzmienia, gdzie znalazło się
rozwiązanie eliminujące z katalogu negatywnych przesłanek stosowania
instytucji świadka koronnego warunku, który nie pozwalał na skorzysta-
nie z niej przez podmiot, który zakładał grupę przestępczą. Zakres pod-

6 J. Brylak, A. Gilardini, R. Privitera, Instytucja świadka koronnego…, dz. cyt., s.
104-105

7 Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym, Dz. U. 1997 nr
114 poz. 738.

8 Tamże;
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miotowy stosowania przedmiotowej instytucji stanowi temat różnych
sporów doktrynalnych, wśród których najpoważniejszym, jest postulat
usunięcia omawianej w zdaniu poprzednim normy prawnej, bowiem
coraz powszechniejszy jest pogląd, iż najlepszym osobowym źródłem
dowodowym w tego typu sprawach jest co do zasady właśnie osoba peł-
niąca funkcje kierownicze w grupie przestępczej, ponieważ są oni najle-
piej zorientowanie w ich działalności, wobec czego byliby oni najbardziej
przydatni w ich dezintegracji. Należy jednak wskazać, iż opisana oko-
liczność prowadzi do swego rodzaju impasu, ponieważ przywódcom
grup przestępczych przypisywane są co do zasady sprawstwa kierowni-
cze lub polecające w stosunku do przestępstw popełnianych przez człon-
ków grupy, a co za tym idzie zostaną oni pozbawieni możliwości korzy-
stania z instytucji świadka koronnego na podstawie art. 4 pkt. 1 ustawy z
25 czerwca 1997 roku o świadku koronnym. Nowelizacja 2006 roku dotknę-
ła także pkt. 3 omawianej jednostki redakcyjnej tekstu prawnego, bowiem
wyłączono możliwość skorzystania z przedmiotowej instytucji przez
podmioty, które popełniły zabójstwa nie tylko spenalizowane w art. 148
k. k., ale także w innych przepisach ustawy karnej. Przepisany katalog
przesłanek ma charakter bezwzględny, a co za tym idzie stanowi on
pewną formę kompromisu pomiędzy zwalczaniem przestępczości zorga-
nizowanej, a podstawowymi zasadami procesu karnego9.

Odnosząc się natomiast do zakresu przedmiotowego niniejszej in-
stytucji należy zaważyć, iż kwestię te reguluje art. 1 ust. 1 ustawy z dnia
25 czerwca 1997 roku o świadku koronnym, który stanowi, iż ,,przepisy
ustawy stosuje się w sprawach o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popeł-
nione w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie prze-
stępstwa lub przestępstwa skarbowego”10. Dodatkowo kolejny ustęp przed-
miotowego artykułu wprowadza wyliczenie konkretnych czynów zabro-
nionych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy. Mając na uwa-
dze przepisaną regulację należy nadmienić, iż ustawodawca regulując
niniejszą kwestię posłużył się katalogiem otwartym, co również stanowi
efekt nowelizacji 2006 roku, bowiem przed wskazaną datą w ustawie
zawarty był zamknięty katalog przestępstw. Argumentując zmianę, jak

9 J. Kościerzyński, Świadek koronny w świetle nowych regulacji, [w:] Prokuratura i
Prawo, Nr. 4/2007, https://pk.gov.pl/wp-
content/uploads/2013/12/182e849885202982b42765d703ab3733.pdf, s. 69-70; [do-
stęp: 20.04.2019]

10 Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym, Dz. U. 1997 nr
114 poz. 738;
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się wówczas dokonała Jakub Kościerzyński wskazuje, iż istnienie utrud-
nień w postaci katalogu zamkniętego, odnosiło się doratio legisprzepisanej
regulacji iwskazywało na intencję ustawodawcy, którą było przeciwdzia-
łanie nadużyciom przepisanej instytucji, która to miała znajdować zasto-
sowanie jedynie do najpoważniejszych czynów zabronionych, jakie mają
związek z działalnością w grupie przestępczej. Przedmiotowe rozwiąza-
nie o ile w wymiarze etycznym i teoretyczno-prawnym znajduje głosy
przemawiające za ich słusznością, to jednak abstrahując od tych wartości
i przechodząc na grunt praktyki spotyka istotne utrudnienie w stosowa-
niu tychże przepisów, a ich nowelizacja owe utrudnienie zniwelowała
dając szerokie pole do ich interpretacji. Dodatkowo należy wskazać na
okoliczność, iż od opisywanej w niniejszym artykule daty granicznej li-
kwidacji uległ problem, który dotyczył dwojakiej roli świadka koronnego
w ramach toczącego się procesu, bowiem zgodnie z art. 8 przedmiotowe-
go aktu prawnego ,,w stosunku do świadka koronnego nie stosuje się przepisów
art. 182– 185 Kodeksu postępowania karnego”11. Dokonując wyjaśnienia ni-
niejszej normy prawnej przedmiotowe przepisy odnoszą się bezpośred-
nio do prawa do odmowy zeznań przez świadka, następnie prawa do
uchylenia się od odpowiedzi na pytania, korzystania z uprawnień okre-
ślonych, jako uprawnienia świadka anonimowego oraz zwolnienia od
złożenia zeznań oraz odpowiedzi na pytania. Przed zmianą ustawy z
dnia 25 czerwca 1997 roku o świadku koronnym, mieliśmy do czynienia z
sytuacją, w której w stosunku do świadka koronnego nie znajdowały za-
stosowania owe przepisy, w zakresie objętym katalogiem zamkniętym
art. 1 ust. 1 niniejszej ustawy w jej poprzednim brzmieniu. Odnosząc się
natomiast do okoliczności, które były nie objęte przedmiotowym katalo-
giem czynów zabronionych, za które można było przypisać świadkowi
koronnemu odpowiedzialność, korzystał on ze wszystkich uprawnień
przewidzianych niniejszymi przepisami. Na gruncie obecnie obowiązują-
cych przepisów zasadnym jest wskazanie, iż jeżeli podmiot będący
świadkiem koronnym popełnił przestępstwo działając poza grupą prze-
stępczą lub zanim uformuje się ona do stopnia adekwatnego dla jej dzia-
łania, należy przyjąć wniosek, iż takową osobę, należy traktować jak
normalnego świadka tj. mającego prawo do korzystania z przytoczonych
norm prawnych, bowiem w końcowym efekcie mogłoby to doprowadzić
do ograniczenia uprawnień procesowych świadka koronnego, który w

11 Tamże;
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określonych postępowania dotyczących przestępczości zorganizowanej
występowałby, jako zwykły świadek12.

3. Instytucja świadka koronnego w ujęciu włoskim.
Dokonując analizy instytucji świadka koronnego i jego roli w ra-

mach włoskiego systemu prawnego należy odnieść się do wskazanych
uprzednio regulacji prawnych, które co do zasady mają za zadanie pena-
lizować przynależność do grup przestępczych o charakterze mafijnym, a
mianowicie art. 416 kodeksu karnego Republiki Włoskiej oraz art. 416- bis
tegoż aktu prawnego. W ramach przytoczonych jednostek redakcyjnych
tekstu prawnego należy zaznaczyć, iż wprowadzają one swego rodzaju
rozróżnienie dwóch wydawałoby się tożsamych pojęć, a konkretnie
,,związku przestępczego o charakterze zorganizowanym” oraz związku prze-
stępczego mającego charakter mafijny. Pierwsze ze wspomnianych pojęć
wskazuje na czyn zabroniony o charakterze surowszym, bowiem brak
jest precyzji w określeniu ilościowym, jak jakościowym co do konkretnej
liczby popełnianych czynów zabronionych. Druga ze wspomnianych
form organizacji przestępczości, wyróżnia się na tle opisanego poprzed-
nio z związku przestępczego o charakterze zorganizowanym metodami
działania oraz wewnętrzną strukturą. Modus operandi w tym przypadku
opiera się o systemmetod zastraszania zarówno członków organizacji, jak
i podmiotów znajdujących się poza jej strukturą. Dodatkowo w tym miej-
scu należy wskazać na ściśle zhierarchizowaną strukturę oraz funkcjo-
nowanie zmowy milczenia- omerty, które to są egzekwowane środkiem
opisanym w zdaniu poprzednim. Wobec czego upraszczając pojęcie mafii
sensu stricte opiera się o trzy następujące cechy: mechanizm zastraszania,
porządkowaniem jej członków oraz funkcjonowaniem omerty13.

Należy wskazać, iż celem przeciwdziałania opisanym mechani-
zmom włoski ustawodawca wprowadził na mocy ustawy z dnia 29 maja
1982 roku o środkach zmierzających do ochrony porządku konstytucyjnego in-
stytucję pentito, która to w swoim założeniu miała stworzyć konstrukcję
prawną pozwalającą pozyskać zeznania podmiotów, którzy uczestniczyli
w popełnieniu przestępstwa wraz z innymi osobami lub były członkami
opisanych powyżej organizacji. Omawiana instytucja gwarantuje pod-
miotom, które zdecydują się z niej skorzystać szereg przywilejów. W tym
miejscu zasadnym jest wskazanie, iż efektywna współpraca z wymiarem

12 J. Kościerzyński, Świadek koronny w świetle…, dz. cyt., s. 60-63;
13 J. Brylak., A. Gilardini, R. Privitera, Instytucja świadka koronnego…, dz.

cyt., s. 114;
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sprawiedliwości daje odstąpienie od wymierzenia kary, czy jej nadzwy-
czajne złagodzenie, przy czym pierwsza z wymienionych instytucji znaj-
duje zastosowanie dopiero, gdy sprawca w pełni świadomie przyczyni
się do zapobieżenia popełnieniu czynu zabronionego. Efektywność prze-
pisanych instytucji jednak podzieliła włoską sferę publiczną, bowiem z
pojawiały się głosy odnośnie kwestii etycznych, które zaowocowały
wprowadzeniem regulacji prawnych, które zawierały w swej treści prze-
pisy gwarantujące niekaralność sprawców przestępstw, którzy dopuścili
się czynu zabronionego przynależności do grupy przestępczej o charakte-
rze zorganizowanym lub mafijnym, ale w późniejszym okresie z tej przy-
należności zrezygnowały. Warunkiem sine qua non, miał być fakt, iż osoba
ubiegająca się o status świadka koronnego nie popełniła żadnych czynów
zabronionych lub popełniła te, o których expressis verbis stanowiła ustawa,
które pozostawały w związku z tworzeniem się i funkcjonowaniem gru-
py przestępczej. Warto zaznaczyć, iż nie istniał obowiązek, aby przy do-
starczaniu informacji na temat grupy przestępczej obciążać pozostałych
jej członków. Wielokrotnie podnoszono również, iż przepisana instytucja
może stanowić również instrument, który może posłużyć przestępcą do
ich osobistych porachunków. W roku 1992 wprowadzono nowelizację
prawa karnego wykonawczego, która dawała szereg korzyści dla oma-
wianej kategorii przestępców odbywających karę pozbawienia wolności,
a decydujących się na współpracę z wymiarem sprawiedliwości, co sta-
nowił swego rodzaju odstępstwo praktyki włoskiego wymiaru sprawie-
dliwości, bowiem zasadą były surowe kary dla przestępców działających
w związkach o charakterze mafijnym, a z drugiej takie osoby dzięki
współpracy z policją i prokuraturą uzyskiwały szereg przywilejów14.

Obserwując przepisaną tematykę z perspektywy świadka koronne-
go, należy wskazać na szereg obowiązków, którymi ustawodawca obło-
żył podmioty decydujące się skorzystać z przedmiotowej instytucji. W
pierwszej kolejności przytoczyć należy, iż przestępca, który zadeklarował
współpracę z organami ścigania musi ją faktycznie podjąć w okresie 6
miesięcy od złożenia przedmiotowego oświadczenia. Kolejne z obowiąz-
ków ustawowych odnosiły się do kwestii formalnych związanych z po-
wziętymi wiadomościami, bowiem takowy podmiot musi protokołować
uzyskane informacje, które oczywiście bez zgody organów ścigania nie
mogą zostać wykorzystane w inny sposób, aniżeli zgodny z celem ich
pozyskania. Dodatkowo osoba taka ma zakaz kontaktowania się z innymi
świadkami koronnymi, choćby występowali oni w jednej sprawie.

14 Tamże, s. 114-116;



32

Przedmiotowa sytuacja ma również przełożenie, na powinności profesjo-
nalnego pełnomocnika lub obrońcy takich podmiotów, bowiem jeden
adwokat nie może jednocześnie reprezentować świadków, którzy w tre-
ści składanych w toku sprawy zeznań obciążają tę samą osobę. Idąc dalej
w przepisanych rozważaniach, należy podnieść, iż w ramach włoskiej
praktyki ustawodawczej osobę świadka koronnego określa się, jako
,,osobę współpracującą z wymiarem sprawiedliwości”, natomiast sam termin
pentito stanowi pojęcie doktrynalne. Należy także zauważyć, iż oba poję-
cia nie stanowią odpowiednika terminologicznego instytucji świadka
koronnego w stosunku do modelu obowiązującego w Rzeczpospolitej,
natomiast tożsamym jest zakres podmiotowy i przedmiotowy pojęć. Uzy-
skanie przepisanego statusu możliwym jest w każdym stadium postępo-
wania, a także po uprawomocnieniu się wyroku skazującego, jednak ze
względu na przydatność takowych zeznań w aspekcie dowodowym ma
ona najsilniejsze powiązanie z prawem procesowym15.

W doktrynie włoskiego prawa karnego współpraca świadka koron-
nego z wymiarem sprawiedliwości może przybrać jedną z trzech wyod-
rębnionych przez Joannę Brylak, Alexa Gilardini oraz Roberto Privitiera
kategorii, a mianowicie polegający na ujawnieniu bądź potwierdzaniu, iż
doszło do popełnienia przestępstwa, którego świadek koronny był
współsprawcą, czyli model współpracy contra se. Jako kolejny typ współ-
pracy wyróżniono model wewnętrzny contra alios i zewnętrzny contra
alios. Pierwszy z nich wskazuje na sytuację, w której świadek koronny
wskazuje pozostałych współsprawców czynu zabronionego, w którym
brał on czynny udział. Natomiast drugi ze wskazanych modeli współpra-
cy wskazuje na okoliczność ujawnienia przez świadka koronnego spraw-
ców innych czynów przestępczych, aniżeli tych wobec, których toczy się
już wszczęte uprzednio postępowanie. Istotnym elementem w konstruk-
cji tejże instytucji, jest wyodrębnienie swego rodzaju elementu zadość-
uczynienia w wymiarze zarówno procesowym, jak i materialnym, co
oznacza odpowiednio współpracę z organami ściągania celem przekaza-
nia wiadomości o przestępstwie lub jego sprawcach oraz w drugim z ujęć
zapobieżenie przestępstwu16.

15 J. Brylak., A. Gilardini, R. Privitera, Instytucja świadka koronnego…, dz. cyt.,
s.115-116;

16 Tamże. s. 109-110;
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Podsumowanie
Kończąc przedmiotowy wywód zasadnym jest wskazanie na wyni-

ki, jakie przedmiotowa instytucja osiągnęła na przestrzeni lat jej funkcjo-
nowania we wskazanych w przedmiotowym wywodzie państwach. Jako
pierwszą należy wskazać, należy przykład Stanów Zjednoczonych Ame-
ryki, gdzie dwadzieścia pięć lat funkcjonowania instytucji świadka ko-
ronnego tj. do roku 1997 dało około 15 000 podmiotów, którzy zostali
objęci programem ochrony świadków, w tym członków rodzin. W niniej-
szym państwie z udziałem świadków koronnych prowadzone było około
9 000 postępowań z czego 89 % zakończyło się wyrokami skazującymi.
We Włoszech natomiast w tym samym okresie programem ochrony
świadków objęto 6241 osób z czego 1244 stanowili byli gangsterzy, a po-
zostali to członkowie ich rodzin. Blisko 94 % z nich tj. 1170 stanowili
członkowie największych grup przestępczych o charakterze mafijnym,
wręcz osławionych tj. Cosa Nostra (Sycylia), Camorra (Neapol),
N’drangetta (Kalabria) oraz Sacra Corona Unity. Natomiast rozważając
rozwój przedmiotowej instytucji w Polsce, należy wskazać, iż w okresie
od 1998 roku do 2008 roku pozyskano 100 świadków koronnych, których
zeznania pozwoliły zatrzymać 3500 podejrzanych o szereg przestępstw17.

Przedmiotowa instytucja, która jest stosunkowo nową konstrukcją
prawną bowiem jej historia sięga 50 lat stanowi bardzo skuteczny in-
strument walki z różnymi odmianami przestępczości zorganizowanej, na
co wskazują przytoczone powyżej statystyki. Warto zaznaczyć, iż dzięki
niej udało się zahamować rozwój organizacji o charakterze mafijnym w
większości państw, w których podjęto decyzję o jej wprowadzeniu, co
przełożyło się na wzrost bezpieczeństwa obywateli. Dodatkowo podkre-
ślenia wartym jest, iż Polski ustawodawca czerpiąc z bogatych doświad-
czeń zachodnich systemów karnych wprowadził na grunt polski przed-
miotową instytucję, co świadczy o jego racjonalności. Zasadnym jest
podniesieni, iż jeżeli program ochrony świadków, jako konstrukcja
prawna będzie nadal rozwijany zarówno w sferze teoretycznej, jak i prak-
tycznej może się to przełożyć w przyszłości do rozbicia grup przestęp-
czych działających metodami klasycznymi.

Streszczenie:
Celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie analizy prawno-

porównawczej uregulowań prawnych traktujących o instytucji świadka
koronnego, jako szczególnego rodzaju osobowego źródła dowodowego w

17 K. Wojtaszyn, A. Kacerczyk, Świadek Koronny. 15…, dz. cyt., s. 68-71;
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postępowania karnych toczących się w związku z działalnością zorgani-
zowanych grup przestępczych. Przedmiotowe rozważania prowadzone
będą w oparciu o regulacje obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej i
Republice Włoskiej. W toku wywodu zostanie zaprezentowana geneza
niniejszej instytucji w wybranych państwach zachodnich kultur praw-
nych. Zasadniczą kwestią przedmiotowego artykułu w odniesieniu do
wskazanych systemów prawnych, będzie zakres przedmiotowy i pod-
miotowy przesłanek pozwalających na zastosowanie instytucji świadka
koronnego w stosunku do podmiotu wnioskującego.

Słowa kluczowe: Świadek Koronny, Mafia, Przestępczość Zorgani-
zowana, Osobowe Źródła Dowodowe, Zeznania;

Summary:
Institution of the Witness of the Crown in the Polish and Italian legal sys-

tem - comparative legal analysis.
The aim of this work is to conduct legal and comparative analysis of

legal regulations regarding the institution of the Crown Witness, as a spe-
cial type of personal evidence source in criminal proceedings pending in
connection with the activities of organized criminal groups. These consi-
derations will be conducted based on the regulations in force in the Re-
public of Poland and the Italian Republic. In the course of the discussion
the genesis of this institution will be presented in selected countries of
Western legal cultures. The essential issue of the article in question with
reference to the indicated legal systems will be the subject and subjective
scope of the conditions allowing for its application in relation to the ap-
plicant entity.

Keywords: Crown Witness, Mafia, Organized Crime, Personal Evi-
dence, Testimony;
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Filip Grabarczyk

Klauzula sumienia, jako jedno z praw wolności

1. Klauzula sumienia w medycynie w świetle przepisów prawa
Wolność sumienia znajduje się w epicentrum wszystkich praw

człowieka, związana jest nierozerwalnie z godnością osoby ludzkiej i
wolnością jednostki. Skuteczne poszanowanie wolności sumienia jest
miarą rzeczywistej praworządności państwa, zabezpieczenia przed prak-
tykami właściwymi dla państwa totalitarnego1. Klauzula sumienia jest
prawnym sposobem wyrażenia prawa do sprzeciwu sumienia.

Sprzeciw sumienia (ang. conscientious objection; fr. l’objection de con-
science), to indywidualny sprzeciw podmiotu wobec jakiejś formalnie
obowiązującej go normy prawnej, a nie kwestionowanie obowiązywania
całego systemu prawa, jakim rządzi się państwo. W idei działania w imię
sprzeciwu sumienia chodzi o uzdrowienie danej społeczności poprzez
korektę obowiązującego, w przekonaniu korzystającego ze sprzeciwu
sumienia błędnego, niegodziwego prawa2.

Klauzula sumienia zapisana jest zarówno w dokumentach etycz-
nych, jak i prawnych. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka trzykrot-
nie przywołuje sumienie. Czyni to w Preambule, w art. 1 i 18. Artykuł 1,
niejako podstawowy dla całej Deklaracji stwierdza: „Wszyscy ludzie ro-
dzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni
obdarzeni rozumem i sumieniem (...)”. Artykuł 18 wyraża to w postaci
podstawowych uprawnień: „Każdy człowiek ma prawo do wolności my-
śli, sumienia i wyznania”3.

Potwierdzenie prawa do wolności sumienia mamy również w Ko-
deksie Etyki Lekarskiej, gdzie w art. 4 czytamy: „Dla wypełnienia swoich
zadań lekarz powinien zachować swobodę działań zawodowych, zgod-

1 L. Bosek, Klauzula sumienia – czy ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty
jest zgodna z Konstytucją RP, „Medycyna Praktyczna” 2014, nr 1, s. 104.

2 A. Szostek, Sprzeciw sumienia a prawo naturalne, „Teologia i Moralność” 2013,
nr 2 (14), s. 7–8.

3 T. Biesaga, Klauzula sumienia w etyce medycznej, „Medycyna Praktyczna”,
12/2008,
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nie ze swoim sumieniem i współczesną wiedzą medyczną”4. Klauzula
sumienia ma również umocowanie prawne. W art. 39 Ustawy o zawo-
dach lekarza i lekarza dentysty z 5 grudnia 1996 roku czytamy: „Lekarz
może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgod-
nych z jego sumieniem (...)”5.

W polskim prawie klauzula sumienia wynika z art. 39 Ustawy o
zawodzie lekarza i lekarza dentysty z 5 grudnia 1996, który głosi, że le-
karz może powstrzymać się od wykonywania świadczeń medycznych
niezgodnych z jego sumieniem. W takim wypadku musi jednak wskazać
pacjentowi innego specjalistę, który go zastąpi, przy czym klauzula nie
ma zastosowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub
zdrowia, a także w przypadkach nie cierpiących zwłoki. Specjalista jest
także zobowiązany odnotować taki przypadek w dokumentacji medycz-
nej oraz uzasadnić i zgłosić go przełożonemu, jeśli wykonuje zawód na
podstawie stosunku pracy bądź w ramach służby.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.6 w kilku artykułach
m.in.: art. 31, art. 35 ust. 2, art. 47, art. 48, art. 53 gwarantuje wolność
przekonań oraz wolność sumienia i aprobowanego przez daną osobę sys-
temu etycznego wynikającego z przyjętego światopoglądu. Zatem usta-
wowa regulacja tzw. klauzuli sumienia, czyli odmowy postępowania
zgodnie z dyspozycją normy prawnej ze względu na negatywną ocenę
moralną zachowania będącego przedmiotem dyspozycji normy prawnej
nie może być uznana za czyjś przywilej, czy specyficzną formę ekspresji
postaw ludzkiego sumienia7.

2. Wątpliwości natury konstytucyjnej
Zgodność przepisów dotyczących klauzuli sumienia z konstytucją

była sprawdzana przez Trybunał Konstytucyjny w 2015 roku, co zakoń-
czyło się wyrokiem kwestionującym część jej zapisów. Trybunał za nie-
zgodny z ustawą zasadniczą uznał zapis o możliwości uchylenia klauzuli
w przypadkach nie cierpiących zwłoki – zapis oceniono jako zbyt niepre-

4 Kodeks Etyki Lekarskiej. Tekst jednolity z dnia 2 stycznia 2004 r., zawierający
zmiany uchwalone w dniu 20 września 2003 r. przez Nadzwyczajny VII Krajowy
Zjazd Lekarzy, art. 4, Warszawa 2004.

5 Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 152
6 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, Nr 78,

poz. 483 ze zm.
7 M. Olszówka, Objaśnienia do art. 53, [w:] Konstytucja RP, t. I, Komentarz, Art.

1–86, M. Safjan, L. Bosek (red.), Warszawa 2016, s. 1263.



38

cyzyjny, by mógł naruszać wolność sumienia lekarza. Wątpliwości sę-
dziów TK wzbudziła także konieczność wskazania pacjentowi, któremu
odmówiono świadczenia przez wzgląd na klauzulę sumienia, innej pla-
cówki lub specjalisty, u którego skorzystanie z niego będzie możliwe.

Projekt inicjatywy legislacyjnej Senatu przygotowany przez senacką
Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zakłada nowelizację
ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy
o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach pielęgniarki i po-
łożnej realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego. 7 października 2015 r.
stwierdził on (sygn. akt K 12/14), że wolność sumienia podlega w Polsce
ochronie z mocy Konstytucji, w konsekwencji czego nie jest niezbędne ani
nawet możliwe regulowanie wolności sumienia w ustawach. Jedyną rolą
ustawodawstwa w tym zakresie jest zaś regulacja postępowania w przy-
padku, gdy skorzystanie przez jednostkę z wolności sumienia pozostaje
w konflikcie w gwarantowanymi w przepisach wolnościami lub prawami
innych osób8.

Według projektu, obowiązkami w tym zakresie nie można by obar-
czać jednostki korzystającej z wolności sumienia. Dotychczas ustawa o
zawodzie lekarza i lekarza dentysty obligowała lekarza odmawiającego
wykonania czynności medycznej do wskazania innego lekarza, który tą
czynność wykona. W projekcie proponuje się przenieść ten obowiązek z
lekarza (pielęgniarki, położnej) na podmiot-placówkę medyczną, w któ-
rym osoba odmawiająca realizacji zadania jest zatrudniona. Jeśli diagno-
sta laboratoryjny odmówi zaś wykonania zlecenia niezgodnego z jego
sumieniem, niezwłocznie powiadamia o tym pisemnie bezpośredniego
przełożonego, a zlecenie zapewnia podmiot leczniczy, w którym diagno-
sta odmówił jego wykonania9.

3. Klauzula sumienia i jej stosowanie w praktyce medycznej.
Istotą społeczeństwa demokratycznego jest pluralizm. Nie jest on

możliwy bez rzeczywistej wolności myśli, sumienia i wyznania członków
tego społeczeństwa10.

Prawo do sprzeciwu sumienia, które jest częścią prawa człowieka
do wolności myśli, sumienia i wyznania oznacza, że państwo ma obo-

8 https://www.rpo.gov.pl/pl/content/opinia-rpo-do-senackiego-projektu-w-
sprawie-klauzuli-sumienia 2019-01-04

9 ibidem
10 O. Nawrot, Sprzeciw sumienia a prawa człowieka i ich filozofia, [w:] Klauzula

sumienia w państwie prawa, Sopot 2015, s. 17.

www.rpo.gov.pl/pl/content/opinia-rpo-do-senackiego-projektu-w-
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wiązek ochrony tego szczególnego uprawnienia w sposób, który pozwala
je skutecznie realizować11.

O klauzuli sumienia mówimy zazwyczaj mając na uwadze lekarzy i
to w dość wąskim zakresie, przeważnie w kontekście aborcji12. W ostat-
nich latach jest ona jednak wykorzystywana również w przypadku anty-
koncepcji (zwłaszcza tzw. antykoncepcji postkoitalnej), sterylizacji, za-
płodnienia pozaustrojowego (np. związku pozamałżeńskiego, par lesbij-
skich), macierzyństwa zastępczego, produkcji embrionów i selekcji pre-
implantacyjnej, stosowania leków i szczepionek, których produkcja opar-
ta jest na wykorzystaniu komórek embrionalnych i tkanek płodowych,
eutanazji i samobójstwa wspomaganego, stosowania terapii przeciwbó-
lowej, która może skrócić życie pacjenta w stanie terminalnym, odmowy
zaprzestania uporczywej terapii, czy nawet stosowania hormonu wzrostu
(i innych leków anabolicznych) w celach pozaterapeutycznych. Niektóre
z tych procedur (np. aborcja, środki postkoitalne) mogą wiązać się z sytu-
acją nagłą, a zwłoka w ich realizacji może spowodować pojawienie się
okoliczności, których pacjent żądający wykonania usługi chciał uniknąć
(np. ciąża). Niekiedy może przejawiać się także w odmowie współpracy
pośredniej w wykonaniu danej czynności (choć w niektórych tradycjach
etycznych dopuszczano współdziałanie materialne, które polega na
współuczestniczeniu w czynie, na który nie wyraziło się wewnętrznej
zgody, np. asysta chirurgowi dokonującemu sterylizacji lub aborcji)13.

Klauzula sumienia została zawarta w art. 39 ustawy o zawodach le-
karza i lekarza dentysty.

„Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowot-
nych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma
obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u
innego lekarza lub w podmiocie leczniczym oraz uzasadnić i odnotować
ten fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz wykonujący swój zawód na

11 M. Skwarzyński, Korzystanie z klauzuli sumienia jako realizacja wolności wewnętrznej
czy/i zewnętrznej, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2015, t. 13, nr 4, s. 16.

12 I. Radlińska, M. Kolwitz, Klauzula sumienia realizowana w prawie zawodów
medycznych…, s. 464.

13 J. Pawlikowski, Prawo do wyrażania sprzeciwu sumienia przez personel medycz-
ny – problemy etyczno  prawne, W Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ.
http://www.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p=32&i=3&m=22&z=0&n=2&k =5
[dostęp: 12.03.2015]

http://www.incet.uj.edu.pl/dzialy.php
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podstawie stosunku pracy lub w ramach służby ma ponadto obowiązek
uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego”14.

Przez inny „przypadek” mogą być rozumiane różne świadczenia i
zabiegi lekarskie, których także może dotyczyć klauzula sumienia. Tym-
czasem w art. 39 mamy przepis mówiący, że klauzula sumienia nie doty-
czy sytuacji objętych art. 30. Czyli wtedy lekarzowi nie byłoby wolno
odmówić działania15. Odesłanie do art. 30 oznacza, że lekarz ma w każ-
dym przypadku działać sprzecznie ze swoim sumieniem, gdy przepis art.
30 znajdzie zastosowanie. Odesłanie do art. 30 oznacza, że lekarz wbrew
swojemu sumieniu musi wykonać świadczenia medyczne w każdym
przypadku „niecierpiącym zwłoki”16. Do takiego działania zobowiązują
lekarza również przepisy Kodeksu Etyki Lekarskiej (art. 69: „Lekarz nie
może odmówić pomocy lekarskiej w przypadkach nie cierpiących zwłoki,
jeśli pacjent nie ma możliwości uzyskania jej ze strony instytucji powoła-
nych do udzielenia pomocy”17.

Bezwzględny obowiązek pomocy w razie zagrożenia zdrowia lub
życia chorego ma zakład opieki zdrowotnej zarówno publiczny jak i nie-
publiczny i to niezależnie od posiadania przez pacjenta ubezpieczenia
czy niekorzystnego rokowania (art.7 ustawy z 30.8.1991 o zakładach
opieki zdrowotnej, Dz. U. nr 91, poz. 408). Na podstawie tego przepisu
Zakład Opieki Zdrowotnej nie ma możności powołania się na klauzulę
sumienia przez, ponieważ jak pisze M. Nesterowicz ma on „realizować
politykę Państwa w systemie opieki zdrowotnej”,18 a jako jednostka or-
ganizacyjna „nie posiada on sumienia”19.

Lekarze powołujący się na klauzulę sumienia mają obowiązek uza-
sadnienia racji leżących u podstaw odmowy wykonania danego świad-
czenia. Odwołanie się do klauzuli sumienia jest dopuszczalne tylko wte-
dy, gdy przedstawione uzasadnienie świadczy o autentyczności sądu

14 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz.
U. z 2008 r., nr 136, poz. 857 ze zm.

15 A. Zoll, Charakter prawny klauzuli sumienia, …, s. 103.
16 L. Bosek, Klauzula sumienia., jw. s. 109–110.
17 Uchwała Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Lekarzy z 14 grudnia 1991

z późniejszymi zmianami.
18 M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2005, s. 195.
19 K. Pawlikowska, Klauzula sumienia: rozważania prawno-moralne,

http://prawoimedycyna.pl/index.php? str=artykul&id=176 (2009-02-10)
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sumienia, który nie opiera się na fałszywych przekonaniach oraz wynika
z normy moralnej o odpowiednio wysokiej randze20.

Zdaniem Komitetu Bioetyki, ustawowy obowiązek uzasadnienia i od-
notowania przez profesjonalistę medycznego faktu odmowy wykonania
świadczenia zdrowotnego, należy zatem interpretować jako obligujący go
do wskazania konkretnej zasady lub normy o charakterze moralnym, która –
w jego opinii – zostałaby naruszona, gdyby podjął się on realizacji danego
świadczenia. Niewystarczające jest ogólne stwierdzenie przedstawiciela za-
wodu medycznego, że jego zdaniem wykonanie danej procedury byłoby
„niemoralne” czy „niezgodne z jego własnym sumieniem”21.

Jak uzasadnia Maciej Hamankiewicz - klauzula sumienia z art. 39
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty to nie przywilej lekarzy,
lecz ograniczenie ich konstytucyjnej wolności sumienia. Ograniczenie
konstytucyjnie gwarantowanej wolności sumienia lekarza przejawia się w
kilku aspektach. Po pierwsze, ustawodawca wyłączył możliwość powo-
łania się na klauzulę sumienia we wszystkich przypadkach określonych
w art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Po drugie, naka-
zał lekarzowi korzystającemu z wolności sumienia wskazać inną osobę,
która wykona dane świadczenie. Po trzecie nakazał wpisywać uzasad-
nienie stosowania klauzuli sumienia w dokumentacji medycznej, co pro-
wadzi do ujawnienia światopoglądu lekarza w dokumentacji medycznej,
do której dostęp ma znaczny krąg osób i organów władzy publicznej. Po
czwarte, ustawodawca nakazał uprzednie powiadomienie przełożonego
o skorzystaniu z klauzuli wolności sumienia22.

Tadeusz Biesaga wyjaśnia, że funkcjonowanie w praktyce medycz-
nej klauzuli sumienia jest uzależnione od: rozumienia medycyny, od filo-
zofii medycznej i etyki medycznej. Wolność sumienia lekarza jest w pełni
zagwarantowana w medycynie hipokratejskiej. W tym modelu medycyny
zagwarantowane jest dobro pacjenta, rozumiane jako dobro medyczne,
czyli zdrowie lub opieka aż do naturalnej śmierci, dobro osobiste, ujaw-
nione w relacji zaufania między pacjentem a lekarzem, a także dobro pa-
cjenta jako osoby oraz jego dobro duchowe i religijne. Teleologiczne uję-
cie praktyki medycznej i integralnie odkryte dobro pacjenta stanowi pod-

20 T. Żuradzki, Uzasadnienie sprzeciwu sumienia: lekarze, poborowi i żołnierze,
Diametros nr 47, 98-128, 2016.

21 Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie klauzuli
sumienia 2013 r.

22 M. Hamankiewicz, Polskie prawo ogranicza stosowanie klauzuli sumienia. Wol-
ność sumienia w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Medyczne, etyczne i
prawne aspekty sprzeciwu sumienia w praktyce medycznej, Bydgoszcz 2015

http://prawoimedycyna.pl/index.php
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stawę zasadniczych norm etyki lekarskiej. Obowiązuje ono zarówno leka-
rza, jak i pacjenta. W ten sposób sprzeciw sumienia jest sprzeciwem wo-
bec sprzeniewierzenia się temu dobru, jest sprzeciwem wobec aborcji,
selekcji prenatalnej, sterylizacji, asystencji przy samobójstwie, eutanazji,
manipulacji genetycznych23.

Jak dalej zauważa profesor Biesaga, obok hipokratejskiego rozu-
mienia medycyny propaguje się też inne jej koncepcje, inne modele relacji
między lekarzem a pacjentem. W kontraktalistycznych modelach medy-
cyny ignoruje się jej cel wewnętrzny, jej wewnętrzną moralność, na rzecz
celów zewnętrznych względem niej, czyli celów dowolnie tworzonych
przez pacjenta i społeczeństwo i narzucanych z zewnątrz medycynie do
realizacji. W tym ujęciu traktuje się medycynę jako towar, którym han-
dluje się na wolnym rynku. Relację między lekarzem a pacjentem redu-
kuje się do relacji sprzedawca–klient. Zgodnie z hasłem „klient nasz pan”
lekarz zmuszany jest spełniać życzenia i kaprysy klientów – zarówno te
które są zgodne z jego etyką, jak i te które są z nią niezgodne. Lekarz w
tym ujęciu ma być sprzedawcą towarów i usług, a zasadniczym kryte-
rium jego działań ma być korzyść ekonomiczna. Takie ujęcie odpowiada
liberalnej władzy państwowej, która podlegając różnych naciskom sil-
nych grup społecznych, dla utrzymania spokoju społecznego legalizuje
to, czego grupy te żądają, na przykład aborcję, asystencję przy samobój-
stwie, eutanazję, klonowanie człowieka, tworzenie hybryd zwierzęco-
ludzkich. W tym ujęciu pacjent przychodzi do lekarza uzbrojony nie tyl-
ko w swoje życzenia, ale w nakazy prawa państwowego, za których nie-
spełnienie lekarz może być ukarany24.

Autonomia sumienia lekarza jest ograniczana oraz w mniejszym
czy większym stopniu eliminowana25. Czyni się to poprzez wyznaczanie
mu przez prawo państwowe sprzecznych z jego sumieniem działań oraz
przez wzmacnianie prawne autonomii pacjenta i społeczeństwa, a po-
mniejszanie autonomii lekarza. W słusznej krytyce nadużyć paternalizmu
medycznego, w krytyce absolutyzacji autonomii lekarza, absolutyzuje się

23 T. Biesaga, Klauzula sumienia., jw.
24 Tamże.
25 T. Biesaga, Autonomia lekarza i pacjenta a cel medycyny, „Medycyna Praktycz-

na”, 2005; 6: s.20–24; T. Biesaga, Zagrożenia sumienia lekarza. „Medycyna Prak-
tyczna”, 2005; 7-8: s.18–21
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obecnie autonomię pacjenta. Zauważają to również wybitne autorytety
prawne w Polsce, jak na przykład prof. Marek Safjan26.

Prawo do odmowy przysługuje nie tylko dla lekarzom. Zgodnie z
przepisami, na przepisy klauzuli sumienia mogą powoływać się także
pielęgniarki oraz położne. W ich przypadku ten fakt reguluje art. 12 pkt 2
ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej mówiący, że pielęgniarka i
położna może odmówić wykonania zlecenia lekarskiego bądź innego
świadczenia niezgodnego z ich sumieniem. Odmowa wymaga jednak
podania przyczyny przełożonemu lub osobie zlecającej i musi być odno-
towana na piśmie.

4. Klauzula sumienia, a przekonania religijne i moralne persone-
lu medycznego.

Klauzula sumienia to zawsze kwestia indywidualna. Jednak, do
obowiązków państwa należy stworzenie systemu gwarantującego pra-
cownikowi medycznemu zachowanie jego wewnętrznej autonomii, a
pacjentowi realizację określonego świadczenia medycznego27.

Jeśli lekarz uznaje, zgodnie z przyjętymi pryncypiami, że nienaro-
dzony też jest pacjentem, to nie można takiemu lekarzowi zarzucać, iż
jest „zapatrzony we własne zasady moralne” i nie dostrzega niczego poza
nimi. Prawna dopuszczalność przeprowadzania w określonych sytu-
acjach aborcji zobowiązuje państwo, a nie lekarza, do zapewnienia moż-
liwości jej przeprowadzenia28.

Profesor Tadeusz Biesaga w periodyku Medycyna Praktyczna
12/2008 s. 132 przytacza wyniki badań bioetyka Hugo Tristram Engel-
hardt, który wyróżnił dwie zasadnicze wersje bioetyki: bioetykę sekula-
rystyczną i chrześcijańską29. Moralność sekularstyczna, jako moralność
liberalna, powinna szanować wolność i sumienie lekarza i innych pra-
cowników służby zdrowia, ale niestety tak nie jest. Pod hasłem neutral-

26 M. Safjan, Leczenie – obowiązek czy przywilej lekarza? „Medycyna Praktyczna”,
2008; 11: s.135–140

27 O. Nawrot, Medycyna Praktyczna: Sumienie lekarza a prawa człowieka w świetle
standardów Rady Europy, Kraków 2014, s. 113.

28 B. Chyrowicz, Moralna autonomia i klauzula sumienia…, s. 121.
29 T. Biesaga, jw. „Medycyna Praktyczna”, 12/2008 s. 134 cyt. za: H. T. Engel-

hardt, The foundation of bioethics, New York, Oxford University Press, 1996; H. T.
Engelhardt, The foun-dations of christian bioethics. Lisse, Swets & Zeitlinger Pu-
blishers, 2000; G. Hołub, H. Tristrama, Egnelhardta koncepcja bioetyki. Kraków,
WN PAT, 2004: 13–68
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ności aksjologicznej czy moralnej domaga się ona zawieszenia w praktyce
zawodowej swoich własnych przekonań moralnych i religijnych30.

W radykalnej formie, jak przytacza profesor Biesaga, domaga się
ona od lekarza o innych poglądach etycznych, w tym od lekarza katolic-
kiego, aby całkowicie zawiesił swoje przekonania etyczne, i z pozycji tzw.
neutralności aksjologicznej wykonywał wszytko, czego prawo nie zabra-
nia lub co nakazuje, a czego sobie pacjent życzy31. Jeśli lekarz nie potrafi
być w ten sposób „neutralny”, nie powinien wykonywać swojego zawo-
du. W złagodzonej formie moralność sekularystyczna pozwala lekarzowi
o określonych, innych poglądach etycznych, w tym lekarzowi katolic-
kiemu, wykonywać swój zawód, ale pod warunkiem że w żaden sposób
jego postawa nie zakłóci wykonywanych przez instytucję medyczną za-
legalizowanych praktyk, na przykład aborcji czy eutanazji. Lekarz taki
może nie brać udziału w owych działaniach, ale „musi pozostać aksjolo-
gicznie neutralny” i spełnić warunki, aby pacjent osiągnął zamierzony
przez siebie cel. Mimo więc sprzeciwu jego sumienia zmusza się go, aby
pomógł pacjentowi w realizacji jego niemoralnego czynu. Różnymi prze-
pisami prawnymi nakłania się go, aby na przykład skierował pacjentkę
do takiego lekarza, który dokona aborcji32.

Bioetyk Edmund Pellegrino zaznacza, że wymusza się na lekarzach
katolickich aby dokonali wyraźnego wyboru, albo będą spełniać warunki
społecznego kontraktu i wykonywać wszystko, co jest prawnie i społecz-
nie zalegalizowane, albo muszą porzucić swoje specjalizacje medyczne, w
których wymagane są usługi, co do których mają moralne obiekcje” Sta-
nowisko takie właściwie wyklucza lekarzy katolickich z praktyki me-
dycznej, a nawet ze studiowania określonych specjalizacji – ginekologii i
położnictwa, anestezjologii itp.

E. Pellegrino, na którego powołuje się prof. Biesaga zauważa, że
komisje rekrutacyjne niektórych szkół medycznych w Stanach Zjedno-
czonych przed przyjęciem na studia sprawdzają aksjologię studentów,
sondują pośrednio ich przynależność religijną w pytaniach o ich stosunek
do aborcji, eutanazji, różnych technik prokreacji, klonowania itp. Jeśli
komisja wyznaje kontraktalistyczno-legalistyczną koncepcję medycyny,
to wiadomo, że studenci, którzy mają inne zdanie w tej sprawie, których
poglądy etyczne są zgodne z etyką katolicką, nie będą się według komisji
nadawać na studia medyczne. Oprócz owej dyskryminacji za katolickość

30 ibidem
31 Biesaga, jw.
32 Tamże, s. 134
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prezentowanej etyki zdarza się i tak, że po przyjęciu na studia medyczne
zmusza się studentów, bez względu na ich obiekcje sumienia, do uczest-
niczenia w aborcji jako w obowiązkowych „ćwiczeniach” z ginekologii.

Każde działanie lekarza powinno odwoływać się do zasady głoszą-
cej, że największym nakazem etycznym dla lekarza jest dobro chorego –
salusaegroti suprema lex esto33.

Lekarz, odmawiając wykonania danego świadczenia medycznego i
powołując się na swoje sumienie, nie wyraża jedynie wątpliwości zwią-
zanych z jego przekonaniami religijnymi czy moralnymi. Powołanie się
przez lekarza na klauzulę sumienia oznacza, że nie może on wyrazić ak-
ceptacji dla działań, które wprost godzą w osobę pacjenta.

Lekarz nie ma prawa zabronić pacjentowi podjęcia określonych
działań. Może jednak, szanując osobę pacjenta, a także powołanie, wpisa-
ne w wykonywaną przez siebie profesję, wyrazić swój sprzeciw na udział
w danej czynności medycznej. Tylko tak może zrealizować elementarne
wartości wpisane w etykę lekarską, która stanowi kontynuację zasad po-
stępowania zawartych w przysiędze Hipokratesa: Nigdy nikomu, także
na żądanie, nie dam zabójczego środka ani też nawet nie udzielę w tym
względzie rady; podobnie nie dam żadnej kobiecie środka poronnego.
Czyste i prawe zachowam życie swoje i sztukę swoją34.

Streszczenie:
Klauzula sumienia jest jednym z podstawowych praw wolności

człowieka i prawnym sposobem wyrażenia prawa do sprzeciwu sumie-
nia. Klauzula sumienia zapisana jest zarówno w dokumentach etycznych,
jaki prawnych. Powołanie się na klauzulę sumienia wymaga spełnienia
kilku warunków. Personel medyczny zamierzając powstrzymać się od
wykonania świadczenia zdrowotnego niezgodnego z ich sumieniem zo-
bowiązany jest do uprzedniego powiadomienia o tym przełożonego. Le-
karz jest również zobowiązany do uzasadnienia i odnotowania tego faktu
w dokumentacji medycznej i powinien „wskazać realne możliwości uzy-
skania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym zakładzie opieki
zdrowotnej”. Istnieje jednak ustawowy i kodeksowy obowiązek udziela-
nia pomocy lekarskiej, który ogranicza prawo do sprzeciwu sumienia.
Prawo o zawodzie lekarza stanowi, że „lekarz ma obowiązek udzielać

33 Art. 2 ust 2 Kodeksu Etyki Lekarskiej http://www.nil.org.pl/dokumenty,
dostęp: 12 września 2016 r.

34 J. Gula, Przysięga Hipokratesa: nota od tłumacza i tekst, [w:] J. Gałkowski, J.
Gula, W imieniu dziecka poczętego, Rzym–Lublin 1991, s. 193-197.

http://www.nil.org.pl/dokumenty
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pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu
mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszko-
dzenia ciała, lub ciężkiego rozstroju zdrowia oraz w innych przypadkach
nie cierpiących zwłoki”. Z jednej strony lekarz jest zobowiązany do
udzielania pomocy, a z drugiej ma prawo do odmowy wykonania niektó-
rych zalegalizowanych procedur, które uznaje za sprzeczne ze swoim
sumieniem. Sytuacja ta może niekiedy powodować konflikty i wymaga
ona zrównoważenia prawa personelu medycznego do sprzeciwu sumie-
nia z prawem pacjenta do uzyskania usług medycznych gwarantowa-
nych przez państwo.

Słowa kluczowe: wolność, sumienie, moralność, etyka

Summary:
Conscience clause is one of basic rights of mans freedom and law-

regulated right to object to some medical approaches. To invoke the con-
science clause doctor or other medical staff should meet some requirements.
When workers are going to refrain from certain medical activities they
should let their supervisor know about it. Doctor is also obligated to explain
why he rejected medical operation and note down the rejection in medial
documents. He should also point out alternatives for the patient who require
that medical service including exact medical facility or other doctor who
could fulfill patients needs. There is, however, other law-regulated obliga-
tion regarding need to perform medical operation, which restrict conscience
clause. Law states that doctor should perform certain operation when the life
or health of patient is at stake or other situations when time matters. It shows
that doctor is obligated to fulfill patient needs even though it may be diver-
gent with his conscience. That situation may sometimes cause conflicts and it
requires regulation regarding law of doctors or other medical staff work and
their medical duty and other operations.

Key words: Freedom, conscience, morality, ethics
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Marcelina Pustuł

Wolność człowieka i obywatela zawarta w Konstytucji RP

Wstęp
Każdy człowiek posiada zakres swoich praw i wolności. Wolność

człowieka i obywatela polega na samodzielnym działaniu zgodnie ze
swoją własną wolą orazo decydowaniu o swoim postępowaniu bez żad-
nego przymusu. Zgodnie z art. 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
,, Każda osoba ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobiste-
go”. Podmiotem wolności jest każdy człowiek, czyli osoba ludzka, nieza-
leżnie od jakichkolwiek swoich cech. W Konstytucji Rzeczpospolitej Pol-
skiej z dnia 2 kwietnia 1997r. zostały uregulowane podstawowe prawa i
wolności człowieka oraz obywatela. Wolność człowieka zgodnie z art. 30
Konstytucji RP podlega ochronie prawnej.

Wolność człowieka jest wartością przyrodzoną i niezbywalną, reali-
zacja wolności istnieje niezależnie od państwa i prawa. Państwo i prawo
powinny być odpowiedzialne za zagwarantowanie wolności oraz powin-
ny określić jej granice. Polska Konstytucja zawiera obszerny katalog wol-
ności i praw, które zostały podzielone zgodnie z kryteriami przyjętymi
przez akty międzynarodowe. Konstytucja dzieli wolność i prawa na: oso-
biste, polityczne oraz ekonomiczne, socjalne i kulturalne. W Konstytucji
RP mamy uregulowaną wolność przemieszczania się, sumienia i wyzna-
nia, słowa, zgromadzeń, zrzeszania się, wyboru oraz wykonywania za-
wodu i miejsca pracy, a także wolność twórczości artystycznej, badań
naukowych, nauczania i korzystania z dóbr kultury.

1. Wolność przemieszczania się
Wolność przemieszczania się została uregulowana w licznych doku-

mentach prawa międzynarodowego. Po raz pierwszy wolność przemiesz-
czania się została uregulowana w art. 13 PDPC, zgodnie z którym ,, Każdy
człowiek ma prawo swobodnego poruszania się i wyboru miejsca zamiesz-
kania w granicach każdego państwa i każdy człowiek ma prawo opuścić
jakikolwiek kraj, włączając w to swój własny, i powrócić do swego kraju”1.
Powyższa formuła w późniejszym czasie została uściślona w kolejnych do-
kumentach. W Konstytucji RP wolność przemieszczania została uregulowa-

1 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948r.
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na w art. 52 i polega na swobodnym poruszaniu się po terytorium Rzeczpo-
spolitej Polskiej oraz możliwości wyboru miejsca zamieszkania oraz pobytu2.
Zgodnie z kodeksem cywilnym, przez wolność wyboru miejsca zamieszka-
nia należy rozumieć, że miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miej-
scowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu3. Zgod-
nie z cywilistycznym ujęciem miejsce zamieszkania „zostało powiązane z
całym obszarem określonej miejscowości, bez dalszego uszczegółowienia co
do dzielnicy, ulicy, budynku, a wreszcie konkretnego lokalu”4. W przypad-
ku miejsca zamieszkania nie jest konieczne zameldowanie osoby fizycznej na
stałe lub czasowo, wówczas warunkiem zamieszkania jest faktyczne prze-
bywanie w danej miejscowości. W przypadku wolności wyboru miejsca za-
mieszkania w aspekcie konstytucyjnoprawnym, należy zwrócić uwagę na
stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, który uważa, iż „w klasycznych
kategoriach ujęcia wolności konstytucyjnych przyjmując, że obejmuje ona
generalny zakaz ingerencji państwa i władz publicznych w tę sferę życia
człowieka. Nie może być ona natomiast traktowana jako podstawa roszczeń
wobec osób prywatnych oraz ograniczeń prawa własności i innych praw
majątkowych”. Natomiast przez wolność pobytu należy rozumieć, przeby-
wanie w danej miejscowości niezależnie od faktu posiadania tam domu czy
mieszkania.

Ponadto artykuł 52 Konstytucji ma na celu uniknięcie tworzenia ob-
szarów zamkniętych oraz dokonywania przymusowych przeprowadzek
jednostek lub grup na inne tereny. Wolność przemieszczania się dotyczy
także opuszczania obszaru jakiegokolwiek państwa za pomocą odpo-
wiednich dokumentów oraz prawo do powrotu do własnego kraju.
Przedmiot ochrony wolności przemieszczania się jest bardzo szeroki i
przysługuje wyłącznie osobom fizycznym, którzy są obywatelami pol-
skimi lub cudzoziemcami zamieszkującymi na terytorium RP na stałe lub
tylko czasowo. Ponadto przedmiot ochrony także dotyczy cudzoziem-
ców, którzy przebywają legalnie na terenie RP5.

Wolność poruszania się nie jest wolnością absolutną, artykuł 52
Konstytucji może podlegać przewidzianym w ustawie niezbędnym ogra-
niczeniom szczególnym, wówczas kraju nie będzie mogła opuścić osoba
wobec, której toczy się postępowanie, dochodzenie czy wobec której zo-

2 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.
3 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
4 E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2013,
5 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012,

s. 317.
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stał skierowany akt oskarżenia. Także nie może opuścić kraju osoba, któ-
ra odbywa karę pozbawienia wolności, a przebywa na przepustce6.
Ograniczenie swobody przemieszczania się dotyczy wszystkich podmio-
tów uprawnionych. Ponadto w przypadku cudzoziemców, którzy prze-
bywają legalnie na terytorium danego państwa mogą zostać z niego wy-
daleni. W przypadku wydalenia, cudzoziemiec powinien otrzymać pod-
stawowe informacje odnośnie powodu przemawiającemu przeciwko jego
wydaleniu, rozpatrzeniu sprawy oraz zapewnieniu realizowania swoich
dwóch pierwszych praw przed właściwym organem państwowym7. Po-
nadto wolność przemieszczania się może zostać ograniczona we wszyst-
kich stanach nadzwyczajnych na podstawie art. 233 Konstytucji, wówczas
w przypadku stanu wojennego czy klęski żywiołowej jedynie może zo-
stać ograniczona wolność poruszania się, pobytu oraz wyboru miejsca
zamieszkania. W przypadku wprowadzenia i trwania stanu wojennego
czy wyjątkowego osoby mogą uzyskać zezwolenie od organów admini-
stracji na zmianę miejsca stałego lub czasowegopobytu.

2. Wolność sumienia i wyznania
Zgodnie z art. 53 Konstytucji każdemu zapewnia się wolność su-

mienia i religii. Wolność sumienia i wyznania w doktrynie nie jest okre-
ślana jednoznacznie. Są to dwa odrębne dobra chronione. Pojęcie wolno-
ści sumienie nie posiada definicji zawartej w Konstytucji, umowie mię-
dzynarodowej ani ustawie. Wolność sumienia przysługuje każdemu
człowiekowi i jest wolnością wewnętrzną, która ma na celu kształtowanie
myśli oraz przekonań, które obejmują sprawy religijne i moralne oraz
obejmuje swobodny wybór światopoglądu i samookreślenia się, a także
polega ma przyjęciu dowolnej koncepcji świata oraz celu życia i systemu
wartości. Także podmiotem wolności religijnej są rodzice, którzy sprawu-
ją władzę rodzicielską nad swoimi dziećmi i decydują o zakresie, kierun-
ku oraz o korzystaniu z uprawnień przez dzieci8. Dlatego w Konstytucji
w art. 53, także znalazł się zapis dotyczący dzieci i stanowi, iż „rodzice
mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralne-
go zgodnie ze swoimi przekonaniami”9.

6 W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej praktyczny komentarz, War-
szawa 2017, s. 49.

7 B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, Prawa człowieka i ich ochrona, To-
ruń 2010, s. 469.

8 M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1999, s. 33.
9 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.
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Natomiast wolność wyznania oznacza swobodę nie tylko posiada-
nia, ale także uzewnętrzniania poglądów, które dotyczą spraw religijnych
i moralnych. ,,Wolność wyznania obejmuje wyznanie lub przyjmowanie
religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie
lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie
kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i naucza-
nie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc
kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do ko-
rzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują”10.

W orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia15 stycznia 1991r.
zostało wyrażone stanowisko odnośnie wolności wyznania i sumienia.
Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ,,wolność sumienia i wyznania nie
polega jedynie na prawie do reprezentowania określonego światopoglą-
du, ale polega przede wszystkim na prawie do postępowania zgodnie z
własnym sumieniem”11. Wówczas granicą wolności sumienia i wyznania
jest dobro i wolność innych ludzi, która już wcześniej była, a także jest
teraz przedmiotem naruszenia i wymaga ochrony prawnej.

Wolność sumienia i wyznania nie może podlegać ograniczeniom. W
Konstytucji mamy tylko zawarte ograniczenia wolności uzewnętrzniania
religii na podstawie ustawy i może nastąpić tylko z ważnych powodów12.
Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona tylko ze względu na
konieczność ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego,
zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób13. Także w art. 53
Konstytucji została zawarta gwarancja dla obywateli, która nie zobowiązuje
żadnego obywatela do ujawniania swoich światopoglądów, przekonań reli-
gijnych lub wyznania. Powyższa zasada ma istotne znaczenie, gdyż nigdzie
wcześniej nie była uregulowana i jest bardzo istotna, ponieważ ma na celu
poszanowanie wolności, praw i uczuć ludzi wierzących, bez względu na ich
przynależność do danego związku wyznaniowego14.

3. Wolność słowa
Wolność słowa jest zaliczana do podstawowych praw i wolności

człowieka. W języku polskim wolność słowa jest także określana jako wol-

10 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.
11 Orzeczenie TK z dnia 15 stycznia 1991 r., sygn. akt.: U 8/90.
12 J. Krukowski, Ocena projektu Konstytucji RP,Lublin 1996, s. 150.
13 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.
14 W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Praktyczny komentarz, War-

szawa 2017, s.51.



52

ność ekspresji lub wolność swobodnej wypowiedzi. Wolność słowa jest
przedmiotowo bardzo zbliżona do wolności religii, zgromadzeń czy zrze-
szania się. Zakres podmiotowy wolności słowa nie dotyczy tylko osób fi-
zycznych, ale także mogą z tego uprawnienia również korzystać inne pod-
mioty, a w szczególności osoby prawne15. Pojęcie wolności słowa jest wielo-
aspektowe i posiada w literaturze wiele różnych definicji, trudność w tym
zakresie sprawia samo pojęcie, które w literaturze posiada około 200 znaczeń
i jest różnie definiowane przez psychologów, filozofów czy prawników.
Jednakże należy przyjąć iż, wolność słowa polega na swobodnym wyraża-
niu swoich myśli i jest wolnością wewnętrzną człowieka.

Kwestie dotyczące wolności słowa mają trojaki charakter i zostały
uregulowane na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym oraz kra-
jowym. Na podstawie przepisów prawa międzynarodowego najważniej-
szą rolę spełnia Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, w której zostało
zawarte stanowisko odnoszące się do wolności słowa. W art. 19 podkre-
ślono iż: ,,każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej, pra-
wo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania,
otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi
środkami, bez względu na granice”16.

Także kwestie obejmujące wolność słowa zostały uwzględnione w
innym dokumencie międzynarodowym – Międzynarodowym Pakcie
Praw Obywatelskich i Politycznych, w którym zostało zawarte sformu-
łowanie, odnoszące się do wolności słowa i stanowi iż: „każdy człowiek
ma prawo do swobodnego wyrażania opinii, prawo to obejmuje swobodę
poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich informacji i
poglądów, bez względu na granice państwowe, ustnie, pismem lub dru-
kiem, w postaci dzieła sztuki bądź w jakikolwiek inny sposób według
własnego wyboru”17. Realizacja powyższego prawa wolności słowa po-
siada obowiązki oraz podlega odpowiedzialności i może ulegać licznym
ograniczeniom, które są przewidziane w ustawie w celu poszanowania
praw, dobrego imienia innych osób, ochrony bezpieczeństwa państwo-
wego, porządku publicznego, zdrowia lub moralności publicznej.

Wolność słowa uregulowana na szczeblu wspólnotowym została
zawarta w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wol-

15 B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, Prawa człowieka i ich ochrona,
Toruń 2010, s. 385.

16 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948r.
17 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19 grud-

nia 1966r.
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ności. Konwencja stanowi, iż każdemu człowiekowi przysługuje prawo
do wolności wyrażania opinii, swoich poglądów oraz przekazywaniu
informacji. W szczególności powyższe czynności powinny nastąpić bez
ingerencji władz publicznych18. Wolność słowa na szczeblu krajowym
została uregulowana w art. 54 Konstytucji RP. Zgodnie z którym każde-
mu człowiekowi przysługuje wolność wyrażania swoich poglądów oraz
rozpowszechniania informacji. Przy czym cenzura, która dotyczy środ-
ków społecznego przekazu oraz koncesjonowania prasy zgodnie z pol-
skim prawem jest zabroniona. Ponadto ustawodawca wprowadza obo-
wiązek uzyskania koncesji w celu prowadzenia stacji radiowej lub telewi-
zyjnej19. Wolność słowa znajduje swoje uregulowanie także w innych ak-
tach prawnych na szczeblu krajowym. W ustawie Prawo prasowe, zosta-
ły uregulowane także kwestie dotyczące wolności słowa. ,,Prasa zgodnie
z Konstytucją RP korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia pra-
wa obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publiczne-
go oraz kontroli i krytyki społecznej”. Zgodnie z powyższym artykułem
każdy obywatel RP może w prawie ujawniać wszelkie informacje w pra-
sie zgodnie z zasadą wolności słowa20.

Wolność słowa posiada szereg różnych ograniczeń, które są zawar-
te w Kodeksie karnym. Ograniczenia polegają na ochronie przed łama-
niem podstawowych praw i wolności innych obywateli, pomawianiu
innych osób, utrzymywaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego, a
także zakazie znieważenia Narodu, Państwa oraz Prezydenta RP. Rów-
nież istotną rolę ogrywają informacje, które są oznaczone jako tajne lub
ściśle tajne, a ich ujawnienie mogłoby doprowadzić do zagrożenia suwe-
renności czy bezpieczeństwa państwa. Za naruszenie powyżej wspo-
mnianych przepisów osoba, która się dopuściła tych czynów zabronio-
nych podlega odpowiedzialności karnej, za które zgodnie z polskim Ko-
deksem karnym są określone kary21.

4. Wolność zgromadzeń
Wolność zgromadzeń jest zwykle klasyfikowana jako jedno z podsta-

wowych uprawnień politycznych, które jest wykonywane zbiorowo a nie
indywidualnie i polega na pokojowym gromadzeniu się ludzi, którzy mają

18 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4
listopada 1950r.

19 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.
20 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984r. - Prawo prasowe.
21 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks karny.
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na celu wyrażanie własnych poglądów.Zgromadzenie ma służyć realizacji
celu założonego przez osoby, które w nim uczestniczą22. Kryterium podmio-
towe wolności zgromadzenia ma zamknięty katalog i obejmuje tylko osoby
fizyczne dysponujące pełną zdolnością do czynności prawnych, osoby
prawne, inne organizacje i grupy osób23. Powyższe kryterium pełniej zdol-
ności do czynności prawnej automatycznie wyłącza z kręgu osoby, które nie
posiadają zdolności prawnej oraz osoby niepełnoletnie.

Ponadto w prawie unijnym – Deklaracji Praw Człowieka i Obywa-
tela zostały uregulowane kwestie związane z wolnością zgromadzeń.
Zgodnie z powyższą deklaracją każdy człowiek ma prawo do spokojnych
zgromadzeń z innymi zgromadzeniami formalnymi, publicznymi i pry-
watnym w celu wyrażania wspólnych spraw oraz zainteresowań24.
Zgromadzenie nie musi mieć wyłącznie tylko charakteru politycznego,
może zostać zorganizowane w związku ze sprawami dotyczącymi ekolo-
gii, ekonomii czy religii. Dwa lata później wolność zgromadzeń została
uregulowana w rzymskiej Europejskiej Konwencji o ochronie praw czło-
wieka i podstawowych wolności, w której stwierdzono, iż „każdy ma
prawo do swobodnego, pokojowego zgromadzania się”25.

Wolność zgromadzeń w wymiarze ponad europejskim została za-
warta w Międzynarodowym Pakcie Praw Osobistych i Politycznych, w
którym stwierdzono, że uznaje się prawo do pokojowego zgromadza-
nia.Ponadto prawo do pokojowego zgromadzania się nie będzie w żaden
sposób ograniczone inaczej niż jest przewidziane w ustawie ani nie bę-
dzie uregulowane w sposób odmienny lub sprzeczny z ustawą. Wówczas
ograniczenie wolności zgromadzeń może nastąpić ze względu na bezpie-
czeństwo narodowe, publiczne albo porządek publiczny, a także ze
względu na ochronę zdrowia publicznego, moralności publicznej i praw
oraz wolności innych osób26.

W Konstytucji RP wolność zgromadzeń, została uregulowana w art.
57. Artykuł stanowi iż: ,,każdemu zapewnia się wolność organizowania
pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich, a graniczenie tej wol-
ności może określać ustawa”. Powyższa regulacja ma bardzo zbliżony

22 B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, Prawa człowieka i ich ochrona,
Toruń 2005, s. 343-344.

23 Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. - Prawo o zgromadzeniach.
24 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948r.
25 Europejska Konwencja z 4 listopada 1950 r. - o ochronie praw człowieka i

podstawowych wolności.
26 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19 grud-

nia 1966r.
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charakter do przepisu zawartego w Międzynarodowym Pakcie Praw
Osobistych i Politycznych, ale nie wymienia ograniczeń wolności zgro-
madzeń. W Konstytucji oraz innych aktach ustawodawcy stwierdzają, że
konieczną przesłanką do utworzenia zgromadzenia jest ich pokojowy
charakter oraz z dyspozycji tego sformułowania wynika, że został wpro-
wadzony zakaz partycypacji w zgromadzeniach osób uzbrojonych.

Zorganizować zgromadzenie może każda osoba samodzielnie lub
na podstawie porozumienia może podjąć współpracę z innymi osobami.
Osoby mają na celu dążenie do dokonania działań, które prowadzą do
utworzenia zgromadzenia. Czynności utworzenia zgromadzenia polegają
na oświadczeniu o zamiarze doprowadzenia do zebrania się danej ilości
osób w określonej przestrzeni publicznej, poinformowaniu władz oraz
społeczeństwa o czasie i miejscu planowanego zgromadzenia, a także
dokonaniu prac w celu przygotowania zgromadzenia. Ponadto Konsty-
tucja nie zawiera ograniczeń wobec osób, które są odpowiedzialne za
zorganizowanie zgromadzenia i jakie działania mogą podjąć podczas
zgromadzenia27. Natomiast podstawowym celem wolności zgromadzeń
jest zapewnienie bezpieczeństwa i uniknięcie wszelkich zagrożeń.

5. Wolność zrzeszania się
Wolność zrzeszania się stanowi bardzo istotny element spośród

praw i wolności politycznych. Wolność zrzeszania się polega na dążeniu
przez dane osoby do osiągnięcia wspólnie realizowanych i określonych
celów oraz prowadzi działanie na rzecz danej sprawy. Doktryna oraz
orzecznictwa sądu uznają, iż wolność zrzeszania się składa się z pięciu
podstawowych elementów, na które składa się: wolności tworzenia zrze-
szeń, która ma za zadanie zwoływanie komitetów założycielskich, swo-
boda działalności zrzeszeń, wolność przystępowania do istniejących już
zrzeszeń dokonywana na podstawie decyzji, wolność występowania z
zrzeszeń oraz swoboda do realizacji przez członków czynności decydują-
cych o zakończeniu działalności. Zrzeszenia powinny powstawać na za-
sadzie dobrowolności, a nie na zasadzie równości wszystkich członków,
ale członkowie powinni mieć możliwość wyrażania własnego zdania oraz
współdziałania w podejmowaniu decyzji dotyczących zrzeszenia28.

Wolność zrzeszenia się została uregulowana w aktach krajowych
oraz międzynarodowych. Wolność zrzeszenia się w aktach międzynaro-

27 A. Ławniczak, Wolność zgromadzeń,Wrocław 2014, s.7.
28 M. Kazimierczuk, Wolność zrzeszania się jako element społeczeństwa obywatel-

skiego, 2015, s.28-29.
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dowych ma charakter negatywny oraz pozytywny. W sposób negatywny
wolność zrzeszenia się została uregulowana w Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka, ponieważ zostało zawarte w niej zastrzeżenie, iż nikogo
nie można zmuszać, żeby należał do jakiegoś zrzeszenia29. Natomiast w
Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych wolność
zrzeszenia została bardzo mocno powiązana z prawem do przynależno-
ści związkowej. Wówczas w pakcie ustanowiono, iż „każdy ma prawo do
swobodnego stowarzyszania się z innymi, włącznie z prawem do two-
rzenia i przystępowania do związków zawodowych w celu ochrony
swych interesów”30. Ponadto wolność zrzeszenia się także została unor-
mowana w Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i kon-
wencja definiuje ją jako prawo, które ma każda osoba „do swobodnego
zrzeszania się w celach ideologicznych, religijnych, politycznych, ekono-
micznych, pracowniczych, społecznych, kulturalnych, sportowych oraz
innych”31. W żadnym z wyżej wymienionych aktów międzynarodowych
definicja zrzeszania się nie została zawarta.

Wolność zrzeszania się obejmuje wszystkie podmioty, a przede
wszystkim osoby fizyczne ( obywateli polskich oraz cudzoziemców) oraz
osoby prawne, które należą do prawa publicznego jak i prywatnego. W
Konstytucji wolność zrzeszania się została uregulowana w art. 58 i każ-
demu przysługuje prawo do skorzystania z wolności zrzeszania
się.Konstytucja oraz akty normatywne wprowadzają do systemu praw-
nego pewne ograniczenia, które dotyczą zrzeszania się. Zakazane są zrze-
szenia, które dokonują działalność lub mają na celu dokonanie czynności,
które są sprzeczne z Konstytucją lub ustawą. Ograniczenia prawa wolno-
ści zrzeszania się zostały uregulowane w art. 31 ust. 3 w Konstytucji RP
,,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 pu-
blicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicz-
nej, albo wolności i praw innych osób”32. Nie ma jednak zakazu funkcjo-
nowania organizacji bez wpisu do ewidencji. Ponadto konsekwencją wy-
stępowania ograniczeń w wolności zrzeszania jest instytucja sądu, który
orzeka o odmowie rejestracji lub zakazie prowadzenia danego zrzeszenia,

29 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948r.
30 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19 grudnia 1966r.
31 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopa-

da 1950r.
32 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.
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a także prowadzi nadzór nad działalnością zrzeszeń. Konstytucja zalicza
wolność zrzeszania się do praw politycznych, jednakże nie wszystkie
zrzeszenia muszą mieć taki charakter33.

6. Wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz miejsca pracy
Wolność pracy polega na „przyznaniu każdemu człowiekowi moż-

ności pracy tam, gdzie sobie tego życzy, kiedy sobie tego życzy i jak sobie
tego życzy, a w konsekwencji wyboru zawodu, rodzaju zajęcia, osoby
pracodawcy, miejsca pracy oraz zaprzestania jednego zatrudnienia na
rzecz drugiego”34. Wolność pracy została uregulowana w art. 65 Konsty-
tucji i została zaliczona do kategorii wolności i praw socjalno-
ekonomicznych. Zgodnie z art. 65 ,,każdemu zapewnia się wolność wy-
boru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy”. Wyjątki odno-
śnie powyżej zasady mogą być jedynie uregulowane w aktach prawnych
o randze ustawowej35. Ponadto treść art. 65 Konstytucji jest bardzo zbli-
żona do normy zawartej w Kodeksie pracy, która dotyczy wolności wy-
boru, wykonywania zawodu oraz miejsca pracy. Zgodnie z polskim Ko-
deksem pracy „każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy, nikomu,
z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, nie można zabronić
wykonywania zawodu”. Także, ustawodawca w Kodeksie pracy powta-
rza uregulowanie zawarte w Konstytucji, że państwo ustala minimalną
wysokość wynagrodzenia i prowadzi politykę zmierzającą do pełnego,
produktywnego zatrudnienia36.

Podmiotem wolności pracy jest każdy człowiek, który podejmuje
pracę i jest zatrudniony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.Wolność
pracy obejmuje tylko i wyłącznie osoby fizyczne, ponieważ stosunek pra-
cy nie może dotyczyć osób prawnych ze względu na jego zindywiduali-
zowany charakter. Zgodnie z polskim Kodeksem pracy stosunek pracy
polega na zobowiązaniu pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą. Pra-
cownik jest zobowiązany do wykonania określonego rodzaju pracy na
rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem oraz w czasie i miejscu przez
niego wyznaczonym, natomiast pracodawca jest zobowiązany do za-
trudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Ponadto należy, jednakże
wskazać, że wolność wykonywania pracy dotyczy także cudzoziemców,

33 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.
34 H. Lewandowski,Polskie prawo pracy w okresie transformacji w oświetleniu pra-

wa wspólnotowego, Warszawa 1997, s. 22.
35 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.
36 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
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którzy przebywają legalnie na terytorium RP i chcą podjąć pracę oraz
posiadają zezwolenie na pracę wydane przez odpowiedniego wojewodę
ze względy na siedzibę jego pracodawcy. Także obywatele UE mają pra-
wo do wykonywania pracy na terytorium innych państw członkowskich
zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Ponadto zabro-
niona jest dyskryminacja lub ograniczenie świadczenia pracy przez cu-
dzoziemców, którzy są obywatelami UE37. Cudzoziemcy ze względu na
inne obywatelstwo nie mogą być traktowani inaczej niż pracownicy kra-
jowi, dotyczy to szczególnie równego wynagrodzenia, rozwiązania sto-
sunku pracy, przywrócenia do pracy oraz ponownego zatrudnienia.
Urzędy pracy powinny na takim samy poziomie świadczyć i udzielać
pomocy w znalezieniu pracy dla cudzoziemców jak w stosunku do swo-
ich osób, którzy są obywatelami w danym kraju38.

7. Wolność twórczości artystycznej, badań naukowych i
korzystania z dóbr kultury

Zgodnie z art. 73 Konstytucji, każdemu ma prawo do wolności
twórczości artystycznej, badań naukowych, ogłaszania ich wyników,
wolności nauczania oraz wolności korzystania z dóbr kultury39. Powyż-
szy przepis szczególnie jest skierowany wobec osób, które zajmują się
twórczością artystyczną lub naukową. Wolność twórczości artystycznej
oraz naukowej ma charakter uniwersalny i nie posiada żadnych ograni-
czeń względem obywateli, jedynie niektóre z wolności mogą zostać speł-
nione po wykonaniu uprzednich warunków. Wolność twórczości arty-
stycznej oraz naukowej dotyczy osób fizycznych oraz osób prawnych. W
przypadku wolności nauczania koniecznym elementem jest spełnienie
danych warunków wstępnych, w celu nauczania w danej placówce i uzy-
skanie odpowiedniego wykształcenia do prowadzenia zajęć w szkołach.
Ponadto, nie występują żadne przeszkody w wykonywaniu nauczania
przez cudzoziemców swojego języka ojczystego w szkołach40.

Zgodnie z art. 73 Konstytucji katalog wolności kulturalnych nie po-
siada wskazanych żadnych ograniczeń dotyczącej tej wolności. Wówczas
możliwe będzie ograniczenie takiej wolności na zasadach przewidzia-
nych w art. 31 ust. 3 Konstytucji. Ograniczenie wolności i twórczości arty-

37 Z. Salwa, Kodeks pracy. Komentarz, Bydgoszcz 1998, s. 21.
38 L. Mitrus, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Warszawa 2008, s. 826.
39 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.
40 M. Haczkowska, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Komentarz wydanie I,

Warszawa 2014, s. 73.
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stycznej oraz naukowej może nastąpić w sytuacji, gdy zostanie naruszone
czyjeś prawo własności, np. artysta wykorzysta cudzą własność do pre-
zentowania swojego dzieła. Także, ograniczenie będzie miało miejsce,
gdy artysta dokonuje zakłócenia porządku publicznego np. używa swo-
ich umiejętności i głośno śpiewa lub gra na instrumentach w porze nocnej
oraz ograniczenie nastąpi, gdy artysta będzie naruszał prawa i wolność
innych osób41.

Podsumowanie
W Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej mamy zawarty obszerny ka-

talog praw oraz wolności. Podmiotem ochrony praw i wolności w Kon-
stytucji jest każdy człowiek, czyli osoba ludzka. ,,Każda osoba ma prawo
do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego”. Zgodnie z Konstytucją
wolność oraz prawa zostały podzielona na osobiste, polityczne oraz eko-
nomiczne, socjalne i kulturalne. Ponadto w Konstytucji została uregulo-
wana wolność: przemieszczania się, sumienia i wyznania, słowa, zgro-
madzeń, zrzeszania się, wyboru i wykonywania zawodu oraz miejsca
pracy, twórczości artystycznej, badań naukowych, nauczania i korzysta-
nia z dóbr kultury. Jednym ze środków ochrony wolności oraz praw jest
skarga konstytucyjna, która przysługuje każdemu podmiotowi, którego
prawa oraz wolność zostały naruszone. Podmiot uprawniony w takiej
sytuacji posiada uprawnienie do wniesienia skargi na zasadach określo-
nych w ustawie do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ,której została
naruszona zgodność z Konstytucją, innym aktem normatywnym lub pu-
blicznego orzeczenia sądu. Skarga konstytucyjna może być wniesiona
przez osoby fizyczne, a także przez osoby prawne. Aby osoba fizyczna
czy prawna mogła skorzystać z prawa wniesienia skargi, musi być tylko
podmiotem uprawniony do jej wniesienia oraz musi powołać się na od-
powiednią podstawę prawną, czyli wskazać dokładnie ,które prawa lub
wolności zostały naruszone.

Streszczenie:
Wolność człowieka i obywatela polega na samodzielnym działaniu

zgodnie ze swoją własną wolą oraz o decydowaniu o swoim postępowa-
niu bez żadnego przymusu. Każda osoba ma prawo do życia, wolności i
bezpieczeństwa osobistego. Podmiotem wolności jest człowiek. Konsty-

41 A. Frankiewicz, Wolność w sferze sztuki i nauki według Konstytucji Polskiej Rze-
czypospolitej Ludowej z 1952 r. oraz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r,
2010, s. 246.
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tucja Rzeczpospolitej Polskiej reguluje bardzo obszerny katalog praw
oraz wolności. Katalog został podzielony na wolność i prawa osobiste,
polityczne oraz ekonomiczne, socjalne i kulturalne. Jednym ze środków
ochrony wolności oraz praw jest skarga konstytucyjna, która przysługuje
każdemu podmiotowi, którego prawa oraz wolność zostały naruszone.
Podmiot uprawniony w takiej sytuacji posiada uprawnienie do wniesie-
nia skargi na zasadach określonych w ustawie do Trybunału Konstytu-
cyjnego w sprawie ,której została naruszona zgodność z Konstytucją, in-
nym aktem normatywnym lub publicznego orzeczenia sądu.

Słowa kluczowe: wolność, prawa, naruszenie wolności, ochrona
wolności, ograniczenia wolności, środki ochrony, wolność przemieszcza-
nia się, wolność sumienia i wyznania, wolność słowa, wolność zgroma-
dzeń, wolność zrzeszania się, wolność zawodu, wolność twórczości arty-
stycznej.

Summary:
Freedom of a man and a citizen depends on acting independently

according to his own will and on deciding about his behaviour without
any compulsion. Everyone has the right to life, liberty and personal secu-
rity. The subject of freedom is man. The Constitution of the Republic of
Poland regulates a very extensive catalog of rights and freedoms. The
catalog has been divided into freedom and personal, political and eco-
nomic, social and cultural rights. One of the means of protection of free-
dom and rights is a constitutional complaint, which is vested in every
entity whose rights and freedoms have been violated. In such a situation,
the authorized entity has the right to lodge a complaint on the principles
set out in the Act to the Constitutional Tribunal in a case which has been
violated compliance with the Constitution, another normative act or a
public court decision.

Keywords: Freedom, rights, violation of freedom, protection of
freedom, restriction of liberty, means of protection, freedom of move-
ment, freedom of conscience and religion, freedom of speech, freedom of
assembly, freedom of association, freedom of profession, freedom of artis-
tic creation.
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Krzysztof Gasiński

Tymczasowe aresztowanie – faktyczne pozbawienie wolności

Wprowadzenie
Tymczasowe aresztowanie znane też pod pojęciem aresztu tymcza-

sowego to środek zapobiegawczy o charakterze izolacyjnym, który został
przez ustawodawcę skonkretyzowany w rozdziale XXVIII Ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (zwany dalej k.p.k.).
oraz rozdziale XV -Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wy-
konawczy (zwany dalej k.k.w.). Warto na samym początku podkreślić
zdanie Trybunału Konstytucyjnego, który w jednym swych wyroków
podkreślił, że środek w postaci tymczasowego aresztowania to nie kara,
ponieważ tymczasowo aresztowanemu przysługuje domniemanie nie-
winności1. Zgodnie z art. 207 k.k. ,,Wykonanie tymczasowego aresztowa-
nia służy realizacji celów, dla których ten środek zastosowano, a w szcze-
gólności zabezpieczeniu prawidłowego toku postępowania karnego”.
Mówiąc słowami doktryny jego istota polega na faktycznym pozbawie-
niu wolności oskarżonego, które ma miejsce w procesie karnym, przed
prawomocnym rozstrzygnięciem przedmiotu postępowania karnego2. W
polskim prawodawstwie jest to jedyny środek zapobiegawczy o charakte-
rze izolacyjnym. Pozostałe to środki nieizolacyjne w postaci poręczenia,
zwykłego dozoru policji, dozoru warunkowego policji, nakazu opuszcze-
nia lokalu, nakaz lub zakaz określonego zachowania oraz zakaz opusz-
czania kraju przez oskarżonego. W praktycznym zastosowaniu tymcza-
sowe aresztowanie nie różni się niczym od kary pozbawienia wolności.
Jedyne różnice znaleźć można w kodeks karnym wykonawczym. Stanowi
niejako wyjątek od konstytucyjnej zasady mówiącej o wolności osobistej.
I tak też twierdzi Trybunał Konstytucyjny, który stwierdził, że stosowa-
nie tymczasowego aresztowania w sposób oczywisty wykracza poza
konstytucyjnie chronioną wolność osobistą człowieka i jak wynika ta z
przepisów postępowania karnego jest to wyjątkowy środek zapobiegaw-
czy3. Jego główną funkcją jest zabezpieczenie prawidłowego toku postę-
powania w postaci zapobiegnięcia mataczeniu oraz zabezpieczeniu po-

1 Wyrok TK z dnia z dnia 24 lipca 2006 r., SK 58/03, OTK ZU 7/A/2006, poz. 85.
2 K. Marszał (red.), Proces karny, Katowice 2003, s. 345
3 Wyrok TK z 17 lutego 2004 r., SK 39/02, OTK ZU 7/2A/2004.
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dejrzanego dla celów postępowania przygotowawczego, jurysdykcyjnego
oraz ewentualnego postępowania wykonawczego. Przenosząc się grunt
funkcji pozaprocesowych, wśród nich na czele stoi funkcja prewencyjna.
Ma ona głównie na celu oddziaływanie ogólno-prewencyjne i szczególno-
prewencyjne. Poza tym doktryna wyróżnia jeszcze funkcję represyjną,
ochronę oskarżonego (np. przed samosądem), zapobiegnięcie przed po-
nownym popełnieniem przez oskarżonego przestępstwa oraz funkcję
wychowawczą i antycypacyjną karny.

1. Wybrane aspekty praktyczne
Przechodząc do czysto praktycznych wymiarów stosowania tym-

czasowego aresztowania na początek należy wskazać, że zastosować go
może wyłącznie sąd w każdym etapie postępowania. Taka możliwość
występuje także w przypadku postępowania kasacyjnego oraz wznowie-
nia postępowania. Ponadto w myśl art. 257 § 1 k.p.k „Tymczasowego
aresztowania nie stosuje się, jeżeli wystarczający jest inny środek zapo-
biegawczy”. Jeżeli już jest zasadne to zgodnie z art. 263 k.p.k. § 3 okres na
jaki może zostać orzeczone wynosi co do zasady 2 lata. Jest to jednak za-
sada od której kodeks postępowania karnego przewiduje pewne wyjątki,
które zdaniem doktryny mają negatywny wpływ na pewność prawa z
uwagi na kontekst w jakim stawia to konstytucyjną zasadę wolności.
Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt obostrzeń nałożonych na możliwość
skorzystania z takiego przedłużenia Ustawodawca wskazał również na
dowody w ramach których można przesądzić o zastosowania lub prze-
dłużeniu omawianego środka. Są nimi zgodnie z art. 249 k.p.k dowody
jawne dla oskarżonego i jego obrońcy oraz dowody z zeznań świadków,
o których mowa w art. 250 § 2b.”. Warto w tym miejscu odnieść się do
postanowienia SN dnia 28 grudnia 1974 r., sygn. III KZ 254/74, OSNKW
1975, nr 2 poz. 29 w którym sprecyzował, iż zmiana przez oskarżonego
wyjaśnień nie może stanowić podstawy do zastosowania tymczasowego
aresztowania a także innego środka zapobiegawczego. A. Murzynowski
podkreśla natomiast w przedmiotowej kwestii, że jest to,, nie tylko ko-
nieczny i skuteczny środek zabezpieczenia przed ucieczką lub też matac-
twem oskarżonego, ale równocześnie, a nieraz nawet przede wszystkim,
określony środek przymusu o charakterze represyjnym, polegający na
pozbawieniu domniemanego przestępcy wolności”4. Twierdzenie to wy-
raził wiele lat wcześniej lecz wielu praktyków prawa uznaje go za aktu-

4 A. Murzynowski, Areszt tymczasowy oraz inne środki zapobiegające uchylaniu się
od sądu, Warszawa 1963, s. 20
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alne i w pełni słuszne. Mówiąc jednak inaczej, tymczasowe aresztowanie
to solidny środek ułatwiający państwu walkę z przestępczością. Jest to
jednak stanowisko zbudowane w oparciu o zasadę dobra ogółu, wobec
czego stanowi niejako sprzeciw stanowiskom uznającym go za swoiste
naruszenie zasady domniemania niewinności5. Pozytywnym cechą sto-
sowania tymczasowego aresztowania dla oskarżonego, który został na-
stępnie uznany przez sąd za winnego, jest zaliczenia okresu jego stoso-
wania na poczet orzeczonej kary. Jak wiemy karą może być zarówno
grzywna, ograniczenie wolności a także pozbawienie wolności dlatego
też art. 63 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (zwany
dalej k.k.) precyzuje zasady, pozwalające odpowiednio odliczyć odbyty
czas w areszcie od orzeczonej kary. I tak „na poczet orzeczonej kary zali-
cza się okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie, zaokrągla-
jąc do pełnego dnia, przy czym jeden dzień rzeczywistego pozbawienia
wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności, dwóm
dniom kary ograniczenia wolności lub dwóm dziennym stawkom
grzywny”. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2012 r. precy-
zuje ponadto, że do zastosowania tymczasowego aresztowania nie jest
wystarczające odwołanie się do górnej granicy kary, lecz odniesienie się
do ogólnych przesłanek stosowania środków zapobiegawczych. Nie mo-
że on też być swoistym przedwczesnym wyrokiem w sytuacji w której
dana osoba oskarżona jest o zbrodnię bądź występek zagrożony karą w
której górna granica wynosi minimum 8 lat. O wyjątkowości instytucji
tymczasowego aresztowania i wynikających z niej uprawnieniach świad-
czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 lipca 2006 r. w którym Try-
bunał wymienia cały katalog gwarancji procesowych dających skuteczne
prawo do obrony6.

2. Przedłużenie stosowania
Zgodnie z treścią art. 286 § 3 k.p.k przedłużenie tymczasowego

aresztowania na okres dłuższy niż 3 miesiące w postępowaniu przygo-
towawczym może zajść tylko w sytuacjach wyjątkowych. Wszystko to z
uwagi na fakt § 2 omawianego przepisu w którym użyto sformułowania
szczególnych okoliczności jako przesłanek niemożności ukończenia po-
stępowania przygotowawczego. Jak wskazują komentarze dotyczące tego
przepisu ustawodawca miał w tym przypadku na myśli takie okoliczno-
ści, które zarówno nie są uchybieniem ze strony organów procesowych

5 Ibidem. 46
6 Wyrok TK z dnia z dnia 24 lipca 2006 r., SK 58/03, OTK ZU 7/A/2006, poz. 85
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ale i nie można było ich uniknąć. Ponadto cały czas trzeba mieć na
względzie podstawową przesłankę, która mówi że stosowanie tymcza-
sowego aresztowania musi być uzasadnione dużym prawdopodobień-
stwem popełnienia przestępstwa. Zdarzają się bowiem sytuacje w któ-
rych dotychczas zgromadzony materiał dowody pozwoli niejako oddalić,
a innymi słowy zmniejszyć prawdopodobieństwo popełnienia przestęp-
stwa. A zatem Sąd rozstrzygając w przedmiocie przedłużenia stosowania
tymczasowego aresztowania ma obowiązek zbadać dlaczego prowadzo-
ne postępowanie przygotowawcze nie zostało ukończone w przewidzia-
nym do tego terminie, wziąć pod uwagę wyłącznie okoliczności istniejące
w momencie w którym rozstrzyga tę kwestię oraz mieć na względzie, że
na tym etapie nie przesądza o winie a jedynie dba o prawidłowe zabez-
pieczenie postępowania. W doktrynie podkreśla się że decyzja w przed-
miocie wniosku o zastosowanie lub przedłużenie stosowania tymczaso-
wego aresztowania przybiera postać określonego rozstrzygnięcia, będą-
cego niejako konsekwencją stosowania wymiaru sprawiedliwości7. Tym-
czasowe aresztowanie ze swej istoty ma być nie tylko instytucją areszto-
wania czyli znacznego ograniczenia wolności ale i jednocześnie środkiem
tymczasowym, który jest stosowany wyłącznie na czas określony wobec
osoby nieskazanej, która to jest objęta domniemaniem niewinności8.

3. Tymczasowe aresztowanie a prokurator
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu przygotowawczym

orzekane jest wyłącznie na wniosek prokuratora. Pomimo zauważenia
zaistnienia przesłanek stosowania tymczasowego aresztowania przez
policję nie może ona bezpośrednio zwrócić się do sądu lecz do prokurato-
ra, który to dopiero wystosuje odpowiedni wniosek do sądu. Kodeks po-
stępowania karnego nie wskazuje nam jednak jak taki wniosek ma wy-
glądać. Pomocne w tym względzie jest natomiast rozporządzenia Mini-
stra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. – Regulamin wewnętrznego
urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
który w § 196 wskazuje, iż ,,We wniosku o zastosowanie lub przedłużenie
tymczasowego aresztowania wskazuje się dowody świadczące o popeł-
nieniu przez podejrzanego zarzuconego mu przestępstwa oraz przytacza
się okoliczności, które przemawiają za koniecznością stosowania lub

7 J. Skorupka, W kwestii dostępu tymczasowo aresztowanego do wniosku w przed-
miocie tymczasowego aresztowania oraz do akt sprawy w postępowaniu przygotowaw-
czym na marginesie orzeczeń sądów powszechnych, Palestra 2008, nr 7–8, s. 46.

8 Wyrok TK z dnia 24 lipca 2006 r., SK 58/03, OTK ZU 7/A/2006, poz. 85
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przedłużenia tego środka zapobiegawczego na podstawie prawnej powo-
łanej we wniosku”. Mamy tu więc do czynienia z dokumentem mającym
istotne znaczenie procesowe, na który winny być nałożone szczególne
warunki formalne i merytoryczne9. A zatem wniosek ten powinien: speł-
niać wymagania z art. 119 k.p.k., zawierać dowody w oparciu o które
żąda jego zastosowania, wskazywać minimum jedną podstawę szczegól-
ną oraz uzasadnić dlaczego to właśnie najsurowszy ze środków zapobie-
gawczym jest w danym przypadku najbardziej odpowiedni. Trafne w
omawianej kwestii wydaje się być przytoczone wyżej postanowienie Są-
du Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23 maja 2007 r., sygn. II AKZ
239/0715 w którego uzasadnieniu Sąd wskazał również, iż domagając się
zastosowania tymczasowego aresztowania, prokurator ma bezwzględny
obowiązek wykazania w sposób niebudzący wątpliwości, że konieczne
jest stosowanie tymczasowego aresztowania, ale w sytuacji, gdy w spra-
wie występuje kilku podejrzanych, powinien to uczynić nie zbiorczo co
do wielu jednocześnie osób, lecz odnośnie do każdego konkretnego po-
dejrzanego o popełnienie przestępstwa, bowiem to ta dana osoba ma zo-
stać pozbawiona wolności i to wobec niej muszą zaistnieć ku temu pod-
stawy faktyczne i prawne10.

4. Tymczasowe aresztowanie na gruncie kodeksu karnego wyko-
nawczego

Przechodząc na grunt wykonywania tymczasowego aresztowania
czyli do przepisów kodeksu karnego wykonawczego, pierwszy z przepi-
sów informuje nas o tym, że tymczasowe aresztowanie nie może naru-
szać uprawnień procesowych. Wydaje się być to oczywiste lecz, analizu-
jąc głębiej ten przepis dostrzec można niejako jego głębokie ugruntowa-
nie. Jak wskazuje doktryna jest norma gwarancyjna oznaczająca, że wy-
konywanie tymczasowego aresztowania ma charakter podrzędny wzglę-
dem uprawnień procesowych osoby wobec której jest stosowany11. Umo-
cowania te wynikają wprost z zasady domniemania niewinności oraz
prawa do obrony12. Za podstawowe uprawnienie podlegające wspo-
mnianej ochronie w pierwszej kolejności uznaje się prawo do obrony. Nie

9 Postanowienie SA we Wrocławiu z dnia 23 maja 2007 r., sygn. II AKZ
239/07, KZS 2007, nr 9, poz. 63

10 Ibidem
11 P. Pałaszewski, Cele wykonywania tymczasowego aresztowania, s. 145
12 Zob. T. Kalisz, Wybrane problemy związane z wykonywaniem tymczasowego

aresztowania : status prawny osoby tymczasowo aresztowanej [w:] Problemy penologii i
praw człowieka na początku XXI stulecia, Warszawa 2011,  s. 389
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naruszając żadnego uprawnień doprowadzi to w konsekwencji do osią-
gnięcia wszystkich celów omawianego środka zapobiegawczego.

Wiedząc już na jaki okres i na czyj wniosek można stosować tym-
czasowe aresztowanie koniecznie trzeba podkreślić w jakim miejscu się
go odbywa. Jest to w zdecydowanej części przypadków areszt śledczy.
Odstępstwa od tej reguły przewidują kolejno art. 213, 233, 233b, oraz 233
d k.k.w. Co do zasady areszty śledcza funkcjonują jako odrębne samo-
dzielne jednostki bądź jako wyodrębnione oddziały zakładu karnego. Na
czele aresztu śledczego stoi jego dyrektor, który zgodnie art. 2 pkt. 5
k.k.w. jest organem postępowania wykonawczego i który to wykonuje
postanowienie Sądu o tymczasowym aresztowaniu. Dyrektor wydaje w
zakresie swojego działania decyzje, które mogą być przez tymczasowo
aresztowanego zaskarżane na podstawie i w trybie art. 7 w zw. z art. 242
§ 1 k.k.w. Kwestia stricte wykonywania tymczasowego aresztowania wy-
daje się być niezwykle prosta, ponieważ jak wskazuje ustawodawca od-
bywa się to na takich samych zasadach jak wykonywanie kary pozba-
wienie wolności. Jednak jak wiele innych norma, tak i ta przewiduje
pewne wyjątki w związku z czym nie ma charakteru bezwzględnego. I
tak w doktrynie odstępstwa te zostały kolejno wymienione13. Są nimi:
przepisy czyniące status tymczasowo aresztowanego korzystniejszym t.j
art. 217 k.k.w., przepisy wprowadzające ograniczenia dla osób tymcza-
sowo aresztowanych np. art. 216 k.k.w. oraz przepisy wskazujące na sta-
tus osoby tymczasowo aresztowanej, które uwzględniają cele wykony-
wania tego środka np. art. 210 k.k.w. Przechodząc do personelu aresztu
śledczego jakim są funkcjonariusze Służby Więziennej mają one pewne
obowiązki wobec osób tymczasowo aresztowanych, które zostały sprecy-
zowane w art. 210 i 211 k.k.w. Pierwsza z nich to nowa norma z
01.07.2015 r. nieznana poprzednim kodeksom oraz nie wiążąca się z pra-
wem międzynarodowym i unijnym, a ponadto brak jej unormowania
konstytucyjnego. Wskazuje, że: ,,Przyjmując tymczasowo aresztowanego
do aresztu śledczego należy go bezzwłocznie poinformować o przysługu-
jących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach oraz o konsekwen-
cjach wynikających z art. 139 §1 Kodeksu postępowania karnego, a
zwłaszcza umożliwić mu zapoznanie się z przepisami niniejszego kodek-
su i regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczaso-
wego aresztowania, oraz poddać odpowiednim badaniom lekarskim i
zabiegom sanitarnym”. Jednym ze wspomnianych tu praw jest np. moż-

13 Zob. L. Bogunia, Kluczowe zagadnienia wykonywania tymczasowego aresztowa-
nia, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 8, red. idem, Wrocław 2001, s. 308,
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liwość poinformowania osoby najbliższej o miejscu swojego pobytu. Ko-
deks nie precyzuje kogo rozumie pod pojęciem osoba najbliższa zatem
stosuje się tutaj definicję znaną z art. 115 § 11 k.k. . Pomocny w przedmio-
towej kwestii wydaje się być art. 211 § 2 k.k.w dzięki któremu poza osobą
najbliższą osoba tymczasowo aresztowania może również poinformować
inną osobę bądź wybrane stowarzyszenie, organizację lub instytucję.
Niezależnie od powyższego może także w każdym momencie powiado-
mić swojego obrońcę. Poza tym cudzoziemiec będący tymczasowo aresz-
towany ma prawo do poinformowania o tym fakcie przedstawicielstwa
dyplomatycznego lub urząd konsularny.

Jak dowiadujemy się z przepisów omawiany środek zapobiegaw-
czy tak jak ma początek musi mieć swój koniec, który determinowany jest
kilkoma okolicznościami. Za podstawową i najbardziej w praktyce wy-
stępująca jest upływ terminu stosowania tymczasowego aresztowania.
Osoba taka w dniu w którym upływa wyznaczony termin musi być nie-
zwłocznie zwolniona. Zarówno dzień jak i godzina musi odpowiadać
końcowemu terminowi, który został określony przez Sąd w postanowie-
niu o stosowaniu tego środka. W sytuacji, gdy Sąd określi szczegółowo
godzinę i minutę zwolnienia funkcjonariusze służby więziennej są obliga-
toryjnie tym faktem związani. W pozostałych przypadkach gdy Sąd nie
dokonał w postanowieniu tak szczegółowych ustaleń zwolnienie nastę-
puje nie później niż w godzinie i minucie odpowiadającej godzinie i mi-
nucie przyjęcia osadzonego. Obowiązek zwolnienia znieść może w takim
przypadku doręczenie odpisu wyroku w którym osoba tymczasowo
aresztowana jest skazana na karę pozbawienia wolości, karę aresztu woj-
skowego wraz z nakazem przyjęcia. Kolejna możliwość zwolnienia ze
stosowania środka istnieje w przypadku zastosowania przez sąd środka
zabezpieczającego. Chodzi tu np. o sytuację w której zostanie doręczony
odpis prawomocnego orzeczenia sądu o zastosowaniu środka zabezpie-
czającego wraz z np. doprowadzeniem do zakładu psychiatrycznego.
Trzeba być jednak uważnym ze względu na możliwość stosowania tym-
czasowego aresztowania w odniesieniu do więcej niż jednej sprawy. W
takim przypadku konieczne jest zgoda zwolnienia także i z drugiej spra-
wy. Następną możliwością zwolnienia jest rozpoczęcie wykonywania
środka zabezpieczającego. Odnosząc się do całokształtu przepisów prawa
taka możliwość istnieje jednak jedynie w odniesieniu do pobytu w zakła-
dzie psychiatrycznym. W przeciwnym w razie gdy sąd orzeknie inny
środek zabezpieczający należy niezwłocznie uchylić stosowanie tymcza-
sowego aresztowania. Przedstawione powyżej przypadki nie są jednak
wszystkimi bowiem, czasami wystarczy zwyczajne odpadnięcie przyczyn
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stosowania tymczasowego aresztowani a co za tym idzie wydanie sto-
sownego postanowienia i przesłanie odpisu do aresztu śledczego. Może
również wystąpić wpłata poręczenia majątkowego, którego bezpośred-
nim skutkiem będzie uchylenie stosowania omawianego środka w posta-
ci przesłania nakazu zwolnienia.

Zdarzają się jednak sytuacje kiedy niektórzy osadzeni są szczegól-
nie niebezpieczni i to na tej podstawie są kwalifikowani do tymczasowe-
go aresztowania14. Chodzi tutaj w dużej mierze o osoby stwarzające po-
ważne zagrożenie z uwagi na ich kierowniczą lub znacząco rolę w grupie
lub związku na gruncie art. 258 k.k.. Podczas kwalifikacji takiej osoby
komisja penitencjarna bierze pod uwagę zagrożenie dla porządku praw-
nego, którego wynika głównie z potencjalnej możliwości kontaktu podej-
rzanego z innymi członkami danej grupy. Również osobę, która jest tym-
czasowo aresztowana można uznać za szczególnie niebezpieczną dla spo-
łeczeństwa lub stwarzającą poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa
aresztu na podstawie art. 88a k.k.w. W doktrynie trafnie wskazano, że
przyjęta formuła wyliczenia umożliwia zakwalifikowanie osadzonego do
tzw. więźniów niebezpiecznych w sytuacji, gdy sprawca dopuścił się in-
nego zachowania niż wymienione w art. 88a § 1 KKW oraz rzeczywiście
stwarza poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla
bezpieczeństwa zakładu karnego15. Do kręgu osób stwarzających zagro-
żenie zakwalifikować trzeba również osobę tymczasowo aresztowaną
która dopuściła się np. czynnej napaści na funkcjonariusza lub inną osobę
zatrudnioną w areszcie śledczym, brał udział lub był organizatorem zbio-
rowego wystąpienia w zakładzie karnym lub areszcie śledczym, był
sprawcą zgwałcenia lub innego nękania na innej osobie tymczasowo
aresztowanej, usiłował uwolnić się z zakładu karnego, aresztu śledczego
lub konwoju albo gdy przemawia za tym zachowanie się osoby wobec
której stosowane jest tymczasowe aresztowanie. Konkretnej kwalifikacji
czy daną osobę można uznać za szczególnie niebezpieczną dokonuje ko-
misja penitencjarna w formie decyzji, która jest zaskarżalna w drodze
skargi z art. 7 k.k.w.. Decyzję tą poddaje się minimum raz na 3 miesiące
weryfikacji podczas, której stwierdza się czy przesłanki w oparciu o które

14 Zob. szerzej R. Godyla, L. Bogunia, Niektóre problemy kwalifikowania skaza-
nych i tymczasowo aresztowanych do grupy osadzonych niebezpiecznych, [w:] Postępo-
wanie z wybranymi grupami skazanych w polskim systemie penitencjarnym. Aspekty
prawne, red. A. Kwieciński, Warszawa 2013, s. 21–22

15 Zob. A. Sakowicz, Opinia prawna na temat poselskiego projektu ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks karny wykonawczy; Druk sejmowy Nr 2874, s. 9,
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wydano przedmiotową decyzję pozostają aktualne. O każdej tego typu
decyzji zawiadamia się organ, w którego dyspozycji zostaje tymczasowo
aresztowany oraz sędziego penitencjarnego.

Podsumowanie
Podsumowując należy jednoznacznie stwierdzić, że stosowanie

tymczasowego aresztowania jest ciągła praktyką organów procesowych.
Dzieje się tak pomimo licznych głosów mówiących o nieodwracalnych
zmianach pozostających w psychice człowieka. Zdaniem zdecydowanej
większości przedstawicieli doktryny oraz praktyków prawa jest to nieod-
łączny element zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania, a
przede wszystkim służące zapobieżeniu mataczeniu oraz w niektórych
przypadkach zapewniające izolację osób stwarzających poważne zagro-
żenie tak dla społeczeństwa jak i osób pracujących bądź osadzonych w
areszcie śledczym lub zakładzie karnym. Jak wskazano powyżej pomimo
izolacyjnego charakteru tego środka zapobiegawczego jego wykonanie
odbywa się z poszanowaniem prawa do obrony osoby wobec której jest
stosowane. Zdaniem niektórych przedstawicieli jest to bardzo skuteczny
środek państwa służący walce z przestępczością. Podkreślenia wymaga
również fakt, iż sąd ma obowiązek kwalifikować go jako środek zabez-
pieczający a nie jako przesąd, który miałby świadczyć o winie tej osoby.
Ponadto orzekając o przedłużeniu lub zwolnieniu od omawianego środka
sąd ma obowiązek brać pod uwagę wyłącznie fakty, które występują w
momencie orzekania. Najlepszym rozwiązaniem byłoby oczywiście za-
pobieżeniu popełnianiu przestępstw oraz stosowanie wyłącznie środków
o charakterze wolnościowym, lecz jak pokazuje nam praktyka sądowa są
przypadki w których zastosowanie tymczasowego aresztowania jest
środkiem nieuniknionym, w pełni zasadnym i jedynym będącym w sta-
nie zabezpieczyć prawidłowy tok prowadzonego postępowania.

Streszczenie:
Artykuł ma za zadnie przedstawienie tematyki związanej ze stoso-

waniem środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania
na gruncie polskich przepisów karnych. Przedstawia ogólną charaktery-
stykę środka jako takiego oraz proces wydania postanowienia sądu o
stosowaniu tymczasowego aresztowania. Ponadto wskazuje na upraw-
nienia jakie przysługują osobie wobec której dany środek jest stosowany
oraz obowiązki ciążące na organach procesowych oraz na funkcjonariu-
szach aresztu śledczego bądź zakładu karnego. Przedstawia ponadto ar-
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gumenty przemawiające za stosowaniem tego środka z wyraźnym akcen-
tem na jego nieodłączność w postępowaniu karnym.

Słowa kluczowe: tymczasowe aresztowanie, areszt śledczy, podej-
rzany, oskarżony

Summary:
Pre-trial detention - effective detention
The aim of the article is to present the subject matter related to the

application of a preventive measure in the form of temporary arrest un-
der Polish criminal law. It sets out the general characteristics of the me-
asure as such and of the process of issuing a judicial decision on pre-trial
detention. In addition, it indicates the powers vested in the person to
whom the measure is applied and the obligations incumbent on procedu-
ral authorities and on officers of pre-trial detention centres or penal insti-
tutions. It also sets out the arguments in favour of that measure with a
clear emphasis on its inseparability in criminal proceedings.

Key words: provisional arrest, investigative arrest, suspect, defen-
dant
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Anna Wojtas

Tymczasowy areszt – izolacja nieprawomocnie skazanego

Wstęp
Areszt tymczasowy w różnych systemach określany jako areszt

śledczy lub areszt prewencyjny jest najbardziej dolegliwym środkiem
zapobiegawczym, który jest stosowany wobec oskarżonego albo podej-
rzanego w procedurze karnej aby zapewnić prawidłowy tok postępowa-
nia lub w wyjątkowych sytuacjach w celu przeciwdziałania popełnianiu
przez oskarżonego nowych, ciężkich przestępstw. Zgodnie z artykułem
71 §1 i §2 kodeksu postępowania karnego „Za oskarżonego uważa się
osobę, przeciwko której wniesiono oskarżenie do sądu, a także osobę, co
do której prokurator złożył wniosek wskazany w art.335 §1 lub wniosek o
warunkowe umorzenie postępowania”1 zaś „za podejrzanego uważa
się osobę, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów
albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w
związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzane-
go”2. Aby zastosować środek zapobiegawczy jakim jest areszt tymczaso-
wy konieczne jest zaistnienie przesłanki ogólnej, jak również przesłanki
szczególnej z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż nie mogą pojawić się prze-
słanki negatywne stosowania środków zapobiegawczych. Areszt tymcza-
sowy może być zastosowany tylko przez postanowienie sądu, które może
zostać zaskarżone przez podejrzanego w danej sprawie jak również przez
jego obrońcę. Środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego areszto-
wania stosowany jest do osoby, której grozi surowa kara za popełnione
przestępstwo, nie posiadająca stałego pobytu w naszym kraju, a także
gdy istnieje obawa, iż podejrzany popełnił ciężkie przestępstwo przeciw-
ko zdrowiu, życiu albo bezpieczeństwu powszechnemu.

1. Przesłanki stosowani tymczasowego aresztu.
Środki zapobiegawcze stosuje się aby zapewnić prawidłowy tok po-

stępowania jednak aby zaistniała możliwość ich zastosowania konieczne jest
pojawienie się zarówno przesłanki ogólnej ujętej w artykule 249 §1 ustawy z

1 Art. 71§ 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks postępowania karnego, Dz.
U. 1997 nr 89 poz. 555

2 Tamże
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dnia 6 czerwca 1997 roku, jak również co najmniej jednej z przesłanek szcze-
gólnych zawartych w artykule 258 Kodeksu postępowania karnego. Dodat-
kowo należy pamiętać, iż nie może pojawić się żadna z negatywnych prze-
słanek odstąpienia od zastosowania aresztu tymczasowego. „Dla porządku
należy przyjąć, że przesłanki środków zapobiegawczych, a więc także tym-
czasowego aresztowania, to warunki dopuszczalności stosowania tych
środków. Są to określone sytuacje, z którymi prawo karne procesowe łączy
dopuszczalność albo niedopuszczalność stosowania środków zapobiegaw-
czych. W literaturze przedmiotu używa się także pojęcia „podstawa środków
zapobiegawczych" (tymczasowego aresztowania). Oba wymienione pojęcia
używane są zamiennie, jako bliskoznaczne (synonimiczne). Ocena zasadno-
ści zamiennego stosowania wymienionych pojęć (wyrazów) musi jednak
pozostać poza zakresem niniejszej glosy. Dla oceny poprawności używania
pojęcia „przesłanka" należy wyjaśnić zaś kilka z pozoru oczywistych kwestii.
Otóż podstawowym warunkiem stosowania (zastosowania i przedłużenia)
tymczasowego aresztowania są dowody zebrane w sprawie, wskazujące na
duże prawdopodobieństwo popełnienia przez oskarżonego zarzuconego
mu przestępstwa (art. 249 § 1 k.p.k.). Dlatego powszechnie mówi się, że w
art. 249 § 1 k.p.k. została wyrażona ogólna przesłanka tymczasowego aresz-
towania. Dalszym warunkiem stosowania tymczasowego aresztowania jest
uzasadniona obawa (ryzyko) jego bezprawnego utrudniania. Celem stoso-
wania tymczasowego aresztowania jest bowiem zabezpieczenie prawidło-
wego toku postępowania. Dlatego środki zapobiegawcze (tymczasowe
aresztowanie) mogą być stosowane wyłącznie wtedy, gdy ujawnione w
sprawie okoliczności wskazują, że występuje uzasadniona obawa bezpraw-
nego utrudniania przez oskarżonego prawidłowego toku postępowania.
Jeżeli w sprawie nie występuje uzasadnione ryzyko bezprawnego utrudnia-
nia przez oskarżonego prawidłowego toku postępowania, stosowanie środ-
ków zapobiegawczych jest niedopuszczalne”3.

Przesłanka ogólna jest zrealizowana tylko wtedy gdy występuje realne
zagrożenie dla toczącego się postępowania, a w wyjątkowych sytuacjach w
celu powstrzymania oskarżonego przed popełnieniem nowego oraz ciężkie-
go przestępstwa, gdy dowody zebrane w sprawie wskazują, że istnieje duże
prawdopodobieństwo, iż oskarżony popełni czyn zabroniony.

3 J. Skorupka., Postępowanie karne – surowość kary grożącej oskarżonemu jako sa-
modzielna podstawa stosowania tymczasowego aresztowania. Glosa do uchwały SN z
dnia 19 stycznia 2012 r., IKZ 18/11, OSP 2012/7-8/80



75

Poza pojawieniem się przesłanki ogólnej musi zaistnieć chociażby
jedna z przesłanek szczególnych. Do tychże przesłanek Kodeks postępo-
wania karnego zalicza m. in.:

• Zasadną obawę ukrycia się lub ucieczki sprawcy w sytuacji gdy
nie posiada on stałego miejsca pobytu w naszym kraju lub nie jest
możliwe ustalenie jego tożsamości – przesłanką tą prawodawca chce
zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania karnego, tak aby
zagwarantować ustalenie tożsamości sprawcy, zapobiec ucieczce sprawcy
jak i zapewnić obligatoryjny udział sprawcy w procesie. Obawa ukrycia
się sprawcy najczęściej wynika z dotychczasowego zachowania się i
postawy sprawcy czynu zabronionego. Warto podkreślić, iż ukrywanie
się oskarżonego albo obawa ucieczki musi być klarownie uzasadniona;

• Istnieje obawa, iż oskarżony może nakłaniać do składania
fałszywych wyjaśnień albo zeznań lub w inny niezgodny z prawem
sposób będzie utrudniał postępowanie karne – zachowanie to jest
określane mianem matactwa, a przesłanka „obawą matactwa”. „Obawa,
że oskarżony będzie bezprawnie utrudniał postępowanie karne musi być
także uzasadniona faktami, które wskazują na realną możliwość
nakłaniania do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień, niszczenia,
zniekształcania, ukrywania dowodów lub innego utrudniania
postępowania dokonywanego w bezprawny sposób. Także próba
oskarżonego nawiązania nielegalnego kontaktu ze świadkiem
zgłoszonym dla wykazania alibi uzasadnia obawę matactwa. Podobnie
gdy wyjaśnienia oskarżonych różnią się znacznie co do faktów, badanych
w postępowaniu, należy podjąć próby usunięcia tych różnic, a więc
uzasadniona jest obawa matactwa oskarżonych przez wzajemne
wpływanie na siebie. Obawa nakłaniania świadków do fałszywych
zeznań ma być przy tym uzasadniona, winna przeto opierać się na
konkretnych faktach. Trafnie też podnosi się w orzecznictwie, że o ile w
postępowaniu doszłoby do wywierania na świadków presji, zmierzającej
do złożenia przez nich zeznań na korzyść podejrzanego, czy zmiany
zeznań poprzednio złożonych, to zdarzenia takie powinny być
uprawdopodobnione, tak jak inne fakty mające znaczenie w orzekaniu, i
ewentualnie skutkować wszczęcie odpowiedniego postępowania przeciw
osobom, które się tego dopuściły; nie można jednak używać powyższego
założenia jako argumentu przeciw podejrzanemu, który w tym
bezprawnym działaniu nie uczestniczył i nie miał wpływu na jego
przebieg. Wskazuje się, że obawę matactwa może również w pewnych
wypadkach uzasadniać sam charakter przestępstwa oraz okoliczności
towarzyszące jego popełnieniu. Jednakże, w odróżnieniu od obawy
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ucieczki, nie każda obawa matactwa stwarza konieczność stosowania
tymczasowego aresztowania, nie zawsze bowiem matactwo może
stanowić groźną dla postępowania karnego formę uchylania się
podejrzanego od wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli zebrano już i
zabezpieczono najważniejsze dowody przestępstwa, zanika najczęściej
konieczność zapobiegania matactwom ze strony oskarżonego”4.

• Wysokie zagrożenie karą – jeśli osobie oskarżonej zarzucane jest
popełnienie występku albo zbrodni, którego górna granica ustawowego
zagrożenia wynosi minimum 8 lat, jak również w sytuacji gdy sąd w
pierwszej instancji skazał oskarżonego na karę pozbawienia wolności,
która nie jest niższa niż 3 lata;

• Areszt prewencyjny – w drodze wyjątku tymczasowy areszt
można zastosować gdy istnieje uzasadniona obawa, iż oskarżony
popełnił przestępstwo przeciwko zdrowiu, życiu jak również
przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu. Celem tej
przesłanki jest uniknięcie sytuacji, w której oskarżony albo podejrzany
ponownie popełni przestępstwo.

Polski prawodawca w artykule 259 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
roku wskazał negatywne przesłanki stosowania tymczasowego aresztu,
które powodują, iż nie jest możliwe użycie tymczasowego aresztowania
albo konieczne jest odstąpienie od aresztu tymczasowego. Pierwszą z
tych przesłanek jest zakaz zastosowania tego środka zapobiegawczego,
gdyby istniała możliwość powstania poważnego niebezpieczeństwa dla
zdrowia albo życia podejrzanego lub oskarżonego. W sytuacji, gdy
oskarżony popełnił czyn zabroniony o znacznym stopniu społecznego
niebezpieczeństwa, jak również, gdy zwolnienie go z tymczasowego
aresztu może grozić utrudnieniem postępowania należy zastosować tym-
czasowy areszt. Sąd apelacyjny w jednym ze swoich licznych postano-
wień podkreślił, iż „Wystarczające jest umieszczenie go w takiej placówce
więziennej służby zdrowia, która zapewniłaby mu możność zachowania
życia i niepogorszonego poważnie zdrowia, jak to gwarantuje mu konsty-
tucja. Stosuje się to i wtedy, gdy oskarżony sam swoje zdrowie traktuje
instrumentalnie, to jest – przebywając na wolności popełnia przestęp-
stwa, a liczy na bezkarność z powodu złego stanu swego zdrowia. Orga-
ny procesowe nie mogą bowiem odbierać mu szansy pozostania przy
życiu i zdrowiu nie pogorszonym, ale też nie mają obowiązku czynienia

4 J. Izydorczyk., Stosowanie tymczasowego aresztowania w polskim postępowaniu
karnym, Zakamycze 2002
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zabiegów, by jego zdrowie poprawić”5. Kolejną przesłanką jest sytuacja w
której tymczasowy areszt mógłby pociągnąć za sobą negatywne i ciężkie
skutki zarówno dla oskarżonego jaki i jego najbliższej rodziny. Warto
pamiętać, iż konsekwencją zastosowania tegoż środka zapobiegawczego
jest zagrożenie egzystencji rodziny lub oskarżonego. W polskim orzecz-
nictwie wskazuje się, że przesłanki tej nie spełniają sytuacje takie jak:
niemożność kontynuowania nauki, zaległości w opłatach za czynsz albo
alimenty oraz małe trudności bytowe. Następna negatywna przesłanka
została ujęta w art. 259 §2 ustawy z 1997 roku, która zakazuje stosowania
omawianego środka zapobiegawczego, jeżeli „na podstawie okoliczności
sprawy można przewidywać, że sąd orzeknie w stosunku do oskarżone-
go karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wyko-
nania lub karę łagodniejszą albo że okres tymczasowego aresztowania
przekroczy przewidywany wymiar kary pozbawienia wolności bez wa-
runkowego zawieszenia”6. Co więcej zabrania się zastosowania tymcza-
sowego aresztu jeśli osoba popełniła czyn zabroniony, który zagrożony
jest karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku. Podsta-
wa prawna umożliwiająca wyłączenie zastosowania tymczasowego
aresztu została określa przez ustawodawcę w art. 259 §2 k.p.k., która
stwierdza, iż przesłanki negatywne nie mają zastosowania w sytuacji,
gdy sprawca przestępstwa nie stawia się na wezwania, ukrywa się, nie
można ustalić jego tożsamości oraz w sposób niezgodny z prawem
utrudnia postępowanie karne.

2. Czas trwania aresztu tymczasowego.
Tymczasowy areszt stosowany wobec podejrzanego określany jest

także mianem ostatecznej konieczności co za tym idzie powinien być sto-
sowany jedynie w szczególnych przypadkach jak i na konieczny czas w
celu przeprowadzenia prawidłowego postępowania karnego. „Przy okre-
ślaniu czasu stosowania środka zapobiegawczego nie można kierować się
tym, że złożone podmiotowo śledztwo jest prowadzone równolegle w
wielu wątkach, a dowody są nadal gromadzone i analizowane. Choć przy
rozległości postępowania przygotowawczego, a także biorąc pod uwagę
jego rozwojowy charakter, trudno byłoby zarzucać oskarżycielowi nie-
ukończenie go w terminie na jaki pierwotnie zastosowano tymczasowe

5 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 kwietnia 1992 r., II
AKz 60/92, LEX nr 27679

6 Art. 259 §2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks postępowania karnego, Dz.
U. 1997 nr 89 poz. 555
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aresztowanie, to orzekając o stosowaniu najsurowszego środka zapobie-
gawczego nie można zapominać, że należy go utrzymywać tylko wtedy
gdy jest on rzeczywiście nieodzowny do zabezpieczenia prawidłowego
toku postępowania. Organ prowadzący postępowanie przygotowawcze
musi zatem organizować prowadzenie śledztwa z taką dynamiką i kon-
centracją czynności dowodowych, aby zapewnić realizację tej dyrektywy.
Potrzebę utrzymywania tymczasowego aresztowania zarazem odnosić
należy wyłącznie do osoby, wobec której jest stosowane i tylko do po-
stawionych jej zarzutów”7. Wymagane jest aby sąd orzekając wobec
sprawcy tymczasowy areszt określił czas jego trwania w postaci konkret-
nej daty, do której będzie trwać. W pierwszej fazie postępowania karnego
zwanego postępowaniem przygotowawczym sąd może zastosować tym-
czasowy areszt na okres nieprzekraczający 3 miesięcy. „Jeżeli ze względu
na szczególne okoliczności sprawy nie można było ukończyć postępowa-
nia przygotowawczego w terminie określonym w § 1, na wniosek proku-
ratora, sąd pierwszej instancji właściwy do rozpoznania sprawy, gdy za-
chodzi tego potrzeba, może przedłużyć tymczasowe aresztowanie na
okres, który łącznie nie może przekroczyć 12 miesięcy”8. Co więcej łączny
okres trwania aresztu (od postępowania przygotowawczego do momentu
wydania wyroku przez sąd pierwszej instancji) nie może wynieść więcej
niż 2 lata. W sytuacji gdy środek zapobiegawczy został orzeczony wobec
osoby, która w tym samym czasie odbywa karę pozbawienia wolności
wymierzoną za popełnienie innego czynu zabronionego, do okresów, o
których mowa powyżej jest zaliczany okres odbywania tymczasowo
aresztowanego kary pozbawienia wolności. Przedłużenia tymczasowego
aresztu na okres przekraczający 12 miesięcy albo 2 lata „może dokonać
sąd apelacyjny, w którego okręgu prowadzi się postępowanie na wniosek
sądu, przed którym sprawa się toczy, a w postępowaniu przygotowaw-
czym na wniosek właściwego prokuratora”9. Wraz z wnioskiem o prze-
dłużenie tymczasowego aresztu należy przesłać właściwemu sądowi akta
sprawy. Warto zauważyć, że ustawodawca w ustawie z 1997 roku nie
ujął dalszej górnej granicy czasowej środka zapobiegawczego, jednakże

7 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 listopada 2017 r.,
II AKz 772/17, Biul. SA Ka 2017/4/20

8 Art. 263 §.2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks postępowania karnego, Dz.
U. 1997 nr 89 poz. 555

9 Art. 263 §.4 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks postępowania karnego, Dz.
U. 1997 nr 89 poz. 555
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3. Uchylenie tymczasowego aresztowania.
Wniosek o uchylenie tymczasowego aresztu lub zmianę tego środ-

ka zapobiegawczego na inny środek, w postaci poręczenia majątkowego
albo dozoru elektronicznego, może złożyć oskarżony (albo podejrzany)
lub jego obrońca w każdym czasie. We wniosku musi się znaleźć zarów-
no żądanie oskarżonego jaki i uzasadnienie. Wniosek zostaje rozpatrzony
w ciągu 3 dni przez prokuratora w sytuacji, gdy toczy się postępowanie
przygotowawcze, a po wniesieniu do sądu aktu oskarżenia sąd przed,
którym toczy się postępowanie karne. Na decyzje sądu przysługuje
oskarżonemu zażalenia, któro jest rozpatrywanie w składzie trzech sę-
dziów zawodowych. Obowiązkiem sądu lub prokuratora jest poinfor-
mowanie oskarżonego o uchyleniu, zmianie albo nieprzedłużeniu środka
zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu w określonych przy-
padkach należy także zawiadomić świadków. „Zgodnie z art. 253 § 1
k.p.k. środek zapobiegawczy należy niezwłocznie uchylić lub zmienić,
jeżeli ustaną przyczyny, wskutek których został on zastosowany, lub po-
wstaną przyczyny uzasadniające jego uchylenie albo zmianę. Skoro jego
istotą jest uchylenie lub zmiana stosowanego środka zapobiegawczego, to
za oczywistość należy przyjąć fakt, że środek ten musi trwać. Widać tym
samym, że oba przepisy regulują różne sytuacje. Artykuł 253 § 1 k.p.k.
znajduje zastosowanie wtedy, gdy dany środek zapobiegawczy trwa i z
przyczyn w tym przepisie wskazanych należy go uchylić albo zmienić.
Natomiast art. 264 § 1 k.p.k. stanowi formułę, która jest źródłem informa-
cji o tym, że tymczasowe aresztowanie zostało już uchylone mocą jedne-
go ze wskazanych w tym przepisie rozstrzygnięć, a obowiązkiem organu
po zostało jedynie dokonać czynności bardziej technicznej aniżeli proce-
sowej, tzn. zwolnić tymczasowo aresztowanego”10. W sytuacji odmowy
uwzględnienia wniosku o uchylenie tymczasowego aresztowania przy-
sługuje oskarżonemu zażalenie podczas postępowania przygotowawcze-
go należy złożyć je do sądu okręgowego zaś gdy prowadzone jest postę-
powanie karne zażalenie kieruje się do sądu i rozpatrywany jest w skła-
dzie 3 sędziów zawodowych. „Odpowiedzialność Skarbu Państwa za
niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie opiera się na zasadzie
ryzyka, nie zaś na zasadzie winy, to powoduje, że ocena słuszności tym-
czasowego aresztowania nie powinna być dokonywana tylko w zakresie
poprawności decyzji o jego zastosowaniu z chwili jej wydania, ale na
podstawie całokształtu okoliczności ustalonych w sprawie, z uwzględ-

10 M. Nawrocki, Uchylenie tymczasowego aresztowania mocą orzeczenia kończącego
postępowanie w sprawie (art. 264 § 1 k.p.k., PS 2012/7-8/121-131
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nieniem całego toku postępowania karnego, w szczególności możliwości
prawomocnego jej rozstrzygnięcia, stąd wyrok uniewinniający nie prze-
sądza niewątpliwego niesłusznego tymczasowego aresztowania. Możli-
wości wyrokowania w sprawie, która została poparta aktem oskarżenia,
gdzie oskarżony jako osoba będąca przedmiotem postępowania sądowe-
go jest oddany do dyspozycji sądu, nie może bronić się okolicznościami,
które w11 wyniku procesu zostaną ocenione jako nieprzesądzające odpo-
wiedzialności karnej.

Zakończenie
Niniejszy artykuł przedstawia problematykę stosowania tymcza-

sowego aresztu. Podstawą prawą stosowania tymczasowego aresztu jest
Kodeks postępowania karnego ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku.
Omawiany środek zapobiegawczy stosowany jest w celu zabezpieczenia
prawidłowego toku postępowania karnego w sytuacji gdy występuje
realna obawa, iż sprawca przestępstwa może uciec lub ukryć się. Należy
pamiętać, iż tymczasowy areszt można zastosować tylko wtedy, gdy jed-
nocześnie pojawi się przesłanka ogólna i pozytywna z zastrzeżeniem, że
nie może występować negatywna przesłanka. Co do zasady środek ten
orzeka się na 3 miesiące jednak istnieje możliwość przedłużenia. Podej-
rzany albo oskarżony ma prawo złożyć wniosek o uchylenie tymczaso-
wego aresztowania, który musi być rozpatrzony w ciągu trzech dni.

Streszczenie:
Niniejszy artykuł przedstawia przesłanki stosowania tymczasowe-

go aresztowania, które dzielą się na przesłanki ogólne, pozytywne i nega-
tywne. Należy pamiętać, iż w sytuacji zastosowania środka zapobie-
gawczego nie może pojawić się żadna z negatywnych przesłanek, które
ujęte są w Kodeksie postępowania karnego. W pierwszej fazie postępo-
wania może zostać orzeczony na okres nieprzekraczający 3 miesięcy jed-
nakże istnieje możliwość jego przedłużenia. Osobie wobec, której zasto-
sowano areszt tymczasowy przysługuje złożenie wniosku o uchylenie
środka zapobiegawczego. We wniosku o uchylenie oskarżony powinien
zawrzeć swoje żądanie, jak również krótkie uzasadnienie. Wniosek roz-
patrywany jest w ciągu trzech dni a na postanowienie sądu oskarżonemu
przysługuje zażalenie.

11 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2010 r., II KK 196/09, Lex nr
577176
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Summary:
Temporary detention - isolation of the convicted person
This article presents the grounds for applying detention on remand,

which are divided into general, positive and negative conditions. It
should be remembered that in the case of a preventive measure, none of
the negative premises that are included in the Code of Criminal Procedu-
re can appear. In the first phase of the proceedings, it may be ordered for
a period not exceeding 3 months, however, it may be extended. A person
who has been subjected to detention on remand has the right to apply for
the repeal of the preventive measure. In the request for revocation, the
accused should make his request, as well as a short justification. The ap-
plication is considered within three days and the accused is entitled to
appeal against the court's decision.

Keyword: temporary detention, preventive measure, general premi-
ses, preventive arrest, high threat of punishment, correct criminal proce-
edings, negative premises, abolition of pre-trial detention, indictment of a
decision.
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Dominika Wojtas

Zatarcie skazania w polskim prawie karnym

Wstęp
Przedmiotem niniejszego artykułu jest charakteryzacja instytucji za-

tarcia skazania, skodyfikowanej w polskiej ustawie karnej jaką jest ko-
deks karny w art. 106 k.k. Zatarcie skazania pełni funkcję ułatwiania in-
tegracji społecznej i w pewnym sensie resocjalizacji skazanego, który karę
odbył, darowano mu ją lub też nastąpiło przedawnienie jej wykonania, co
w kontekście art. 108 k.k. oznacza domniemanie, że skazany nie popełni
ponownie przestępstwa. Celem tej funkcji jest traktowanie skazania za
niebyłe i usunięcie wpisu z rejestru skazanych (art. 106). Zatarcie skaza-
nia następuje z mocy prawa oraz może nastąpić na wniosek skazanego.
Ponadto prawidłowe zastosowanie tejże instytucji powinno doprowadzić
do sytuacji w której Sąd dokona usunięcia wpisu z rejestru skazanych.

I. Istota zatarcia skazania na gruncie zasady humanitaryzmu
Zatarcie skazania jest instytucją prawa karnego materialnego,

umiejscowionego w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny w
art. 1061. Zatarcie skazania jest czymś co w prawie określa się mianem
fikcji prawnej. Polega ona na tym, że po spełnieniu określonych warun-
ków, osoba pomimo wcześniejszego skazania uznawana jest za osobę
niekaraną. Skazania za przestępstwa są rejestrowane w Krajowym Reje-
strze Karnym. Skutkiem zatarcia skazania jest usunięcie tego faktu z do-
kumentacji, w wyniku czego sprawca może uchodzić za osobę niekaraną.
Należy mieć jednak na uwadze, że samo zatarcie skazania nie powoduje,
że skazany wcześniej przestępstwa nie popełnił. Potwierdzeniem tego jest
wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 marca 2018 roku II
GSK 1686/16, w którym to „po zatarciu skazania niebyłe są także zda-
rzenia, które legły u podstaw wydania wyroku skazującego. Przepis art.
106 k.k. stanowi, że z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe;
wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. Zatarcie skazania wy-
wołuje więc skutki w sferze prawnej – tworzy fikcję niekaralności osoby
skazanej, nie może jednak usunąć obiektywnie istniejących faktów – a

1 Art. 106 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku, Kodeks Karny, Dz. U. z 1997 r. nr
88, poz. 553.
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więc nie niweczy ani popełnionego przestępstwa, ani wydanego wyro-
ku2. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 października 2015 roku I CSK
893/14 stwierdził że „W wyniku zatarcia skazania osoba skazana korzy-
sta z prawnej fikcji, że skazanie nie miało miejsca, i powinna być trakto-
wana jako osoba niekarana. Interes społeczny może jednak wymagać
uwzględnienia, a więc także ujawnienia, a w szczególnie uzasadnionych
wypadkach również upublicznienia faktu popełnienia przez nią w prze-
szłości przestępstwa, które zostało już objęte zatarciem. Dowód prawdy
dotyczący faktu popełnienia przez tę osobę przestępstwa i jej skazania nie
uchyla bezprawności naruszenia jej dobra osobistego”3. Zatarcie skazania
polega więc na zapomnieniu o skazaniu danej osoby za dane przestęp-
stwo. Istota zatarcia skazania polega na traktowaniu osoby która po
przeprowadzonym postępowaniu karnym uznana za winną i skazania za
dane przestępstwo bądź wykroczenie, jako osobę która nie była wcześniej
karana, to jest na traktowaniu osoby, której skazanie uległo zatarciu, tak
jakby nie popełniła przestępstwa, którego dotyczyło skazanie, jak też nie
była o jego popełnienie podejrzana ani oskarżona, jak również nie została
zań ani skazana, ani ukarana. W doktrynie pojawił się problem, czy za-
tarcie skazania jest prawem osoby skazanej czy jakoby instytucją która
dotyczy każdego skazanego. Należy się w pełni zgodzić z B.J. Stefańską,
jednak dodając, że nie ma ono ustawowego statusu prawa i wskazując, że
jest to prawo mające charakter ostateczny i bezwarunkowy (zob. B.J. Ste-
fańska, Zatarcie skazania, LEX/el. 20144).

Jednym z celów stosowania tejże instytucji jest wskazanie, że osoba
skazana (zdarza się że nie słusznie) powinna mieć szanse na to, aby
uznać ją po określonym ustawowo czasie za osobę niekaraną, co może
mieć wpływ na jej codziennie funkcjonowanie. Na przykład można
wskazać sytuację w których pracodawca może żądać udzielenia informa-
cji czy kandydat do pracy był karany czy też nie, i ta instytucja ma służyć
temu by pomóc takiej osobie. Potwierdzeniem tego poglądu który wyni-
ka z moich badań, jest postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 paź-
dziernika 2009 roku I KZP 24/09, w którym Sąd Najwyższy stwierdził że
„instytucja ta eksponuje pierwiastek humanitarny, albowiem to właśnie
względy humanitarne nakazują, by nie wypominać skazanemu w nie-
skończoność popełnienia przestępstwa i by piętno skazania i ukarania nie

2 Wyrok NSA z dnia 16 marca 2018 roku II GSK 1686/ 16, legalis nr. 1788775.
3 Wyrok SN z dnia 29 października 2015 roku I CSK 893/14, OSNC

2016/10/121; Biul.SN 2016/5.
4 B. J. Stefańska, Zatarcie skazania, LEX/ EL. 2014.
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obciążało go przez całe życie”5. Słusznie zatem utrwalił się pogląd w któ-
rym skazanie zatarte nie może ograniczać w jakikolwiek sposób praw
osoby, wobec której zastosowało się instytucję zatarcia skazania. Cel jaki
wiąże się z omawianą instytucją zatarcia skazania, powinno być widziane
jako swoiste dobrodziejstwo i koncesja który ma charakter humanitarny,
przede wszystkim wobec takiego skazanego, który w całości lub w części
odbył karę za popełnione przestępstwo, i w pełni się zresocjalizował co
stanowi niejako spełnienie wszystkich pozytywnych funkcji wymiaru
kary i jej celów. Instytucja ta jest dowodem na to, że prawo karne ma peł-
nić nie tylko funkcję represyjne ale także pozytywne z punktu widzenia
osoby skazanej i przekonania, że człowiek może się zmienić, zwłaszcza
gdy zrozumie zło swojego czynu i poniesie za jego popełnienie odpowie-
dzialność karną.

II. Funkcję i skutki zatarcia skazania
Idąc hierarchicznym porządkiem należy przedstawić również rys

historyczny omawianej instytucji. Pierwotnie w prawie występowała
forma piętnowania, polegająca na oznaczeniu na ciele skazanego jego
karalności, rozwinęła się współcześnie w istnienie rejestrów karnych za-
wierających dane dotyczące osób uprzednio karanych. W 1890 r. na IV
Kongresie Międzynarodowym Karnym i Penitencjarnym w Petersburgu
stwierdzono, że zbyt swobodne posługiwanie się rejestrem karnym sta-
nowi rzeczywistą przeszkodę pomocy więźniom, utrudnia znalezienie im
pracy i jest niekiedy powodem recydywy zwolnionych więźniów. Pro-
blematyka ta była także przedmiotem dyskusji na późniejszych kongre-
sach. W okresie powojennym szeroko dyskutowano nad tym zagadnie-
niem na XII Kongresie Karnym i penitencjarnym w Hadze w 1950 r. Za-
gadnienie to można zresztą rozpatrywać albo z pozycji koncepcji najdalej
idącej czyli pozostawienie piętna skazania do końca życia, albo uznania
osoby natychmiast po odbyciu kary za nie karaną, albo przyjąć rozwiąza-
nie pośrednie, polegające na uznaniu za niebyłe skazania po pewnym
określonym czasie. To ostatnie przyjmuje większość kodeksów karnych,
w tym także polski6.

Zatarcie skazania ze względu na to jaką pełni funkcje stwarza moż-
liwość osobie lepsze perspektywy życia. Zatarcie skazania tworzy swo-
istego rodzaju fikcję prawną ponieważ osoba, w rzeczywistości skazana

5 Postanowienie SN z dnia 28 października 2009 roku, I KZP 24/09, OSNKW
2009, Nr 12, poz. 105.

6 https://pl.wikipedia.org/wiki/Zatarcie_skazania
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została za przestępstwo prawomocnym wyrokiem. Dlatego też zatarcie
skazania jest postrzegane jest niejako dobrodziejstwo ustawodawcy o
podłożu humanitarnym wobec skazanego. Instytucja ta odnosi się za-
równo do całości jak i do części kary za popełnienie przestępstwa. Zatar-
cie skazania w prawie karnym wywiera przekonanie o tym, że każdy
człowiek może się zmienić, może zrozumieć krzywkę jaką wyrządził. W
literaturze znajdziemy wiele funkcji owej instytucji. Wywiera ona wpływ
na skazanego jak i na resztę społeczeństwa. W literaturze wielokrotnie
pojawia sie pogląd, iż nie należy skazanego dyskryminować za popełnie-
nie czynu zabronionego. Samo nazewnictwo owej instytucji wskazuje to,
iż ma za zadanie zmienić status prawny człowieka a zarazem motywo-
wać go aby zszedł z błędnej ścieżki. Zatarcie skazania zmierza do odbu-
dowania porządku społecznego7.

Sąd Najwyższy wypowiedział się w tej kwestii następująco i po-
twierdził rozważania obecne w literaturze: „skutkiem zatarcia skazania
jest bowiem fakt, iż za niebyłe uważa się nie tylko skazanie, lecz również
samo popełnienie przestępstwa. Oznacza to wprowadzenie fikcji praw-
nej, że do popełnienia przestępstwa w ogóle nie doszło. Z punktu widze-
nia porządku prawnego, w aspekcie pozytywnym od chwili zatarcia ska-
zania prawdziwe jest stwierdzenie, że danego przestępstwa nie popeł-
niono”8. Jeżeli ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie tej insty-
tucji postanowił też określić jej skutki.

Najprościej mówiąc zatarcie skazania jest to uważanie danego prze-
stępstwa jak i wydanego wyroku za niebyłe. Niebyła uważana jest też
podstawa, która doprowadziła do skazania. Pociąga to za sobą daleko
idące skutki. Sama instytucja od czasu powstania wzbudza wiele kon-
trowersji zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie. Sam sprawca uważa-
ny jest tak gdyby był niekarany, ale również za osobę, która nie dopuściła
się popełnienia przestępstwa a więc nie naruszyła przepisów prawnych.
Co więcej Sąd Najwyższy przyjął nawet, że: "zgodnie z treścią art. 106
KK, z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe. Skutkiem zatarcia
skazania jest więc fakt, że za niebyłe uważa się nie tylko skazanie, lecz
również samo popełnienie przestępstwa. Oznacza to wprowadzenie fikcji
prawnej, że do popełnienia przestępstwa w ogóle nie doszło. W aspekcie
pozytywnym od chwili zatarcia skazania prawdziwe – z punktu widze-
nia porządku prawnego – jest zatem stwierdzenie, że danego przestęp-
stwa nie popełniono. Powyższe implikuje oczywistą konstatację, że nie

7 B. J. Stefańska, Zatarcie skazania, LEX/el. 2014
8 Wyrok SN z 14.12.2017 r., III KK 477/17, L EX nr 2483632
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można objąć karą łączną, także w ramach wyroku łącznego, czegoś, czego
nie było (przestępstwa) i w tym czasie, a więc wydawania wyroku łącz-
nego nie ma (skazania za to przestępstwo)"9. Słuszność linii prezentowa-
nej przez SN u G. Bogdan podlega wątpliwości. Autor pracy wskazując, że:
"Pogląd, który wyraża Sąd Najwyższy (…), choć prowadzi do niewątpli-
wie trafnej końcowej konstatacji, wydaje się zbyt niefrasobliwie wiązać ze
sobą dwa nie do końca zbieżne pojęcia. Nie wydaje się, by można było
uznać za skutek zatarcia skazania przyjęcie domniemania, zgodnie z któ-
rym za niebyłe uznać należy samo popełnienie przestępstwa. Niesporne
wydaje się, że sprawcy czynu zabronionego, który uległ zatarciu, nie bę-
dą grozić jakiekolwiek, nawet odsunięte w czasie konsekwencje jego za-
chowania; z pewnością nie będzie jednak konsekwencją zatarcia skazania
np. wstrzymanie pomocy płynącej ze źródeł publicznych do ofiar prze-
stępstwa”10.

Kodeks karny nie zawiera ani jednego przepisu, który wprost okre-
śla skutki jakie pociąga za sobą instytucja skazania. Instytucja ta pociąga
za sobą rozległe sfery życia codziennego zarówno w sytuacji prawnej, jak
i społecznej. W tym miejscu należy zaznaczyć, że zatarcie skazania pocią-
ga za sobą również skutki negatywne nie tylko w sferze prawnej jak i w
obrębie otoczenia. Z reguły otocznie inaczej ocenia za skazanie za prze-
stępstwo umyślne aniżeli za nieumyślne. Prawne skutki skazania zostały
przewidziane w kodeksie karnym , jak również w innych ustawach kar-
nych. Uprzednie skazanie wywiera wpływ na zakres stosowania niektó-
rych instytucji prawa karnego, jak też na wymiar kary. Jak już zostało
wspomniane powyżej instytucja ta powoduje uznanie skazania za nieby-
łe, a wpis o skazaniu usuwa się z rejestru. Nie można od chwili, gdy za-
tarcie skazania nastąpiło wyciągać konsekwencji prawnych i stosować
ograniczeń, które prawo łączy z faktem uprzedniego skazania. Zatarcie
skazania nie oznacza więc anulowania treści wyroku, tj. wyeliminowania
go z mocą wsteczną z porządku prawnego jako w ogóle niewydanego, i
nie niweluje też całkowicie wszystkich skutków skazania, bowiem skaza-
ny nie odzyskuje wszystkich utraconych np. praw, urzędów, orderów czy
też odznaczeń11. Słusznie SN stwierdził, że: "nie można się powoływać na
poprzednią karalność oskarżonego, skoro uległa ona zatarciu z mocy
samego prawa"12.

9 Wyrok SN z 18.6.2009 r., IV KK 164/09, KZS 2009, Nr 10, poz. 25
10 G. Bogdan, Zatarcie skazania, s. 828
11 post. SN z 4.1.2011 r., SDI 32/10, OSNKW 2011/2/12
12 wyr. SN z 27.3.1970 r., III KR 25/70, OSN(K) 1970, Nr 10, poz. 121
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Zatarcie skazania pełni ważną rolę społeczną. Prawidłowe funkcjo-
nowanie tych instytucji prawa karnego materialnego, ich powszechna
znajomość wpłynęły na pewność sytuacji prawnej obywateli. Mają więc
one niebagatelny wpływ na życie społeczne w państwie. Współcześnie
zatarcie skazania powoli staje się instytucją martwą, gdyż w wielu zawo-
dach zaufania publicznego wymagany jest tak zwany „nieskazitelny cha-
rakter”, co oznacza nie figurowanie w krajowym rejestrze karnym oraz
rejestrach policyjnych. Dane z tych rejestrów nie są usuwane pomimo
zatarcia skazania. W kontekście wyroku wojewódzkiego sądu admini-
stracyjnego z dnia 14 marca 2011 roku figurujący w żaden sposób nie mo-
że domagać się ich usunięcia.

III. Rodzaje zatarcia skazania
W polskiej ustawie karnej wyróżnia się trzy przykłady dzięki któ-

rym, można wskazać jakie konkretne rodzaje ma zatarcie skazania. Wy-
różnia się trzy rodzaje zatarcia skazania: zatarcie skazania z mocy prawa,
w tym także na mocy ustawy amnestyjnej, zatarcie skazania zarządzone
przez sąd na wniosek skazanego (art. 107 § 2, art. 337 k.k.), zatarcie ska-
zania na mocy aktu łaski Prezydenta RP. Ustawodawca w KK expressis
verbis wskazał na dwa pierwsze rodzaje zatarcia skazania13. W kodeksie
karnym opisane są przykłady w których zatarcie następuje z mocy pra-
wa. Zgodnie z art. 4§ 4 k.k. Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wy-
rokiem nie jest już zabroniony pod groźbą kary, skazanie ulega zatarciu z
mocy prawa14. Ponadto zgodnie z brzmieniem art. 76§1 k.k. zatarcie ska-
zania następuje gdy upłynęło 6 miesięcy od zakończenia okresu próby
przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary, a przy zamianie kary
pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na
podstawie art. 75a k.k., w terminach przewidzianych dla zatarcia skaza-
nia z mocy prawa w art. 107 § 4 i 4a k.k., zatem ustalonych dla kary ogra-
niczenia wolności i grzywny. Ponadto w części wojskowej w kodeksie
karnym tj. art. 336 § 5 k.k. ustawodawca przewidział zatarcie skazania w
sytuacji gdy Sąd zarządził karę w myśl art. 336 § 3 i 4 k.k. Zatarcie skaza-
nia może także być przewidziane w ustawie amnestyjnej, w której zawar-
to formułę o tym, że "przebacza się i puszcza się w niepamięć", konkrety-

13 A. Grześkowiak, Kodeks Karny Komentarz 2019 r., Komentarz do art. 106
k.k, Toruń-Lublin 2018.

14 Art. 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku, Kodeks Karny, Dz. U. z 1997 r. nr
88, poz. 553.
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zujące się w ustawowym wskazaniu o uznaniu skazania za niebyłe15. In-
stytucja zatarcia skazania charakteryzuje to, że zatarcie skazania z mocy
prawa następuje w sposób automatyczny, a jedynym warunkiem jest wy-
stąpienie tych przesłanek które zachodzą ustawowo. Nie jest wymagane
aby skazany wykazał jakąkolwiek inicjatywę, ani nie jest konieczna inge-
rencja Sądu bądź innego organu. Nie ma wpływu nawet postawa skaza-
nego czy jego zachowanie. Zatarcie skazania jest taką instytucją która jest
w pełni niezależna od innych i jak zostało wskazane, charakteryzuje ją
automatyczność. Długość okresu, po którym następuje zatarcie skazania
zależy od kary, jaka została wymierzona za określone przestępstwo. W
przypadku, gdy sprawca został skazany na karę pozbawienia wolności
(w tym również na karę 25 lat pozbawienia wolności i dożywotniego po-
zbawienia wolności) zatarcie skazania nastąpi po 10 latach. Na umoty-
wowany wniosek skazanego, wobec którego orzeczono karę do 3 lat po-
zbawienia wolności sąd może orzec wcześniejsze zatarcie skazania (już
po upływie 5 lat). W razie skazania na karę ograniczenia wolności zatar-
cie skazania następuje z mocy prawa z upływem 3 lat. W razie skazania
na grzywnę zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku.
W wypadku zawieszenia wykonania kary, zatarcie skazania następuję po
pół roku od chwili zakończenia się okresu próby. W razie odstąpienia od
wymierzenia kary, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem
roku od wydania prawomocnego orzeczenia. Jak już zostało wspomniane
na samym początku osoba która dostała prawomocny wyrok skazujący
jest ewidencjonowana w specjalnym rejestrze skazanych – Krajowy Re-
jestr Karny16. Od razu należy wspomnieć, że nie każda osoba skazana
figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym. Osoby skazane za wykroczenie
na karę grzywny, ograniczenia wolności lub które otrzymały naganę nie
figurują w rejestrze osób skazanych. Przywrócenie statusu niekaranego
osobie skazanej wcześniej za przestępstwo bądź wykroczenie, następuje z
chwilą zatarcia skazania, wedle ustawowych ram zatarcia skazania, cho-
ciażby wcześniej wykreślenie z rejestru skazanych nie nastąpiło. Skreśle-
nie bowiem jest tylko czynnością techniczną o charakterze deklaratoryj-
nym, a nie konstytutywnym17.

15 por. B. J. Stefańska, Zatarcie skazania z mocy prawa, s. 78, LEX el. 2014.
16 Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym Dz.U. z 2018

r. poz. 1218.
17 decyzja SKO z 21.10.2003 r., Kol. Odw. 3131/03/Kom/3796/D, OwSS 2004,

Nr 2, poz. 31, s. 40
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Podmiotem, który podejmuje decyzję o wykreśleniu danej osoby z
rejestru skazanych jest zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Karnym
są osoby upoważnione przez osobę kierującą Biurem Informacyjnym Kra-
jowego Rejestru Karnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Pojawił się
problem czy tylko Minister Sprawiedliwości może podjąć taką decyzję o
wykreśleniu osoby z rejestru skazanych, ponieważ ustawodawca jedno-
znacznie nie wskazał, jakoby stanowiło to jego wyłączną kompetencję.
Konsekwencją tego jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie z dnia 17 marca 2009 r., I SA/Wa/1787/08, który stwierdził
że „Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 2 i 16 ustawy z dnia 24
maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50, poz. 292) - oce-
na, czy w stosunku do osoby prawomocnie skazanej, nastąpiło zatarcie
skazania, dokonywana jest wyłącznie przez osoby upoważnione przez
osobę kierującą Biurem Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy
Ministerstwie Sprawiedliwości. Minister Infrastruktury nie jest zatem
uprawniony do samodzielnej oceny, czy w konkretnym przypadku na-
stąpiło zatarcie skazania18.” Wyrok ten jednoznacznie wskazał wyłączne
kompetencje Ministra Sprawiedliwości w kontekście podejmowania de-
cyzji co do czynności technicznych jakim jest wykreślenie osoby z rejestru
skazanych, które de facto następuje z mocy prawa.

Warto również dodać, że istnieją wyjątki od tej ogólnej zasady au-
tomatyczności zatarcia skazania. W sytuacji gdy sprawca został skazany
na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wyko-
nania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, je-
żeli pokrzywdzony był małoletnim poniżej lat 15 nigdy nie ulega zatar-
ciu, a tym samym nie zachodzi usunięcie takiej osoby z rejestru osób ska-
zanych, co stanowi wyjątek od tej zasady.

Zakończenie
Idąc hierarchicznym porządkiem autorka przedstawi również rys

historyczny omawianej instytucji. Zatarcie skazania jest to charaktery-
styczna instytucja dla ustawodawstwa krajowego. Polega ona na tym, że
po spełnieniu określonych warunków, osoba pomimo wcześniejszego
skazania uznawana jest za osobę niekaraną. Skazania za przestępstwa są
rejestrowane w Krajowym Rejestrze Karnym. Skutkiem zatarcia skazania
jest usunięcie tego faktu z dokumentacji, w wyniku czego sprawca może
uchodzić za osobę niekaraną. Zatarcie skazania ze względu na to jaką

18 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17
marca 2009 r.,  I SA/Wa/1787/08, legalis 172026.
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pełni funkcje stwarza możliwość osobie lepsze perspektywy życia. Insty-
tucja ta tworzy swoistego rodzaju fikcję prawną ponieważ osoba, w rze-
czywistości skazana została za przestępstwo prawomocnym wyrokiem.
Dlatego też zatarcie skazania jest postrzegane jest niejako dobrodziejstwo
ustawodawcy o podłożu humanitarnym wobec skazanego.

Streszczenie:
Autorka w pracy omówi główną instytucje w kodeksie karnym.

Praca będzie zawierać podstawowe informacje a na ich potwierdzenie
zostaną przywołane orzeczenia władzy sądowniczej różnych szczebli.
Twórca pracy omawiając instytucje postarał się uwzględnić wszystkie
aspekty z nią związane.

Słowa kluczowe: zatarcie skazania, kodeks karny, sąd karny, kara,
rejestr

Summary:
The disappearance of the conviction in Polish criminal law
The author at work will discuss the main institutions in the penal code.

The work will contain basic information and will be confirmed by judgments
of the judiciary at various levels. The creator of the work, discussing the
institutions, tried to take into account all aspects related to it.

Keyword: deletion of conviction, penal code, criminal court,
punishment, register
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Sylwia Tomasik

Wolność tworzenia i korzystania z twórczości a prawo autorskie.

Wolność utożsamiana jest z wartościami i przywilejami, których
ograniczać się nie godzi. Jako integralny element natury człowieka po-
zwala mu dokonywać prawidłowych wyborów. Coraz częściej sztuka i
utwory, będące jej integralną częścią zwracają uwagę na kontrowersyjne
elementy ludzkiej natury, otaczającej nas rzeczywistości i inicjują dysku-
sje na temat tych zjawisk. Stanowi to przyczynek do rozważań na temat
wolności człowieka, w tym wolności tworzenia, wyrażania siebie przez
akt kreacji, ale też wolności odbioru cudzych utworów, korzystania z
nich bez uszczerbku dla zagwarantowanych innym praw i wolności.

Wstęp
Jeżeli postrzegamy wolność jako możliwość wyboru dobra, to utwory

nie powinny naruszać wolności, godności i praw innych osób, obrażać ich
uczuć. Na ile takie założenie uznać możemy za ograniczanie swobody twór-
czej? Jak w takiej sytuacji postrzegać wolność odbiorców sztuki? Czy wol-
ność w ich przypadku sprowadzać się winna przede wszystkim do świa-
domego wybór nienaruszania praw autorskich? Czy zatem zakresy wolności
twórcy i innych osób pozostają ze sobą w konflikcie?

Niezaprzeczalnym jest, że wolność tworzenia nie wyczerpuje się w
samym akcie kreacji utworu. Ma zdecydowanie szerszy wymiar jeżeli po-
strzegamy ją także jako wolność od naruszeń. Wolnym pozostaje twórca,
którego prawa autorskie nie doznają uszczerbku, nie są naruszane. Może-
my mówić o rosnącej świadomości istnienia i konieczności respektowania
autorskich praw majątkowych, ich czasowego ograniczenia. Niestety nadal
stosunkowo szeroka grupa odbiorców dóbr kultury, a nawet samych twór-
ców legitymuje się znacznie węższą wiedzą na temat istnienia i charakteru
autorskich praw osobistych. Negatywnym następstwem takiego stanu rze-
czy jest występowanie naruszeń tych praw przy jednoczesnym przypisy-
waniu mniejszej wagi nie tylko samym naruszeniom, ale też poszczegól-
nym autorskim prawom osobistym.. Mniejszej względem rangi naruszeń
autorskich praw majątkowych. Bezdyskusyjnym jest, że korzystający z
cudzej twórczości nie powinni godzić w prawa osobiste twórcy. Niestety
praktyka dostarcza dowodów na odmienny stan rzeczy. Tytułem przykła-
du: nadal wśród postaci naruszeń prawa do autorstwa, na czoło wysuwa
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się tak powszechne zjawisko jak przywłaszczenie cudzego autorstwa. Dla
określenia tego niewątpliwie nagannego postępowania powszechnie uży-
wa się terminu plagiat. „Plagiat wywodzi się z łacińskiego plagiatus („skra-
dziony”), mającego swoje źródło w plagium („porwanie, kradzież”). Już
sama etymologia powoływanego pojęcia wskazuje na doniosły ciężar ga-
tunkowy takich naruszeń. Ponadto praktyka notuje naruszenia prawa do
nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania.
Wydawać by się mogło, że jest to prawo znane, bowiem jego zaczątków
doszukiwać się możemy już w starożytności, w normach prawa greckiego
nakazujących złożenie w archiwum państwowym oryginału dramatów
Eurypidesa i Ajschylosa tak, aby aktorzy odtwarzali je wiernie. Niestety
nadal notujemy przypadki niszczenia czy dowolnego „przerabiania” cu-
dzych utworów. Powoływanie się przy tym na dyskomfort, który wywołu-
ją, nie jest okolicznością usprawiedliwiającą.

Jurydyczną naturę wolności w pewnym zakresie oddaje konstruk-
cja praw podmiotowych. Prawa podmiotowe jawią się więc jako gwarant
naszej wolności.

Autorskie prawa osobiste należą do kategorii praw podmiotowych.
Według uznanej powszechnie, sformułowanej przez A. Woltera definicji
prawa podmiotowe stanowią „…przyznaną i zabezpieczoną przez normę
prawną oraz wynikającą z konkretnego stosunku prawnego sferę możno-
ści postępowania w określony sposób”1. Zdaniem S. Grzybowskiego
niewątpliwie przepisy prawa cywilnego opierają ochronę dóbr osobistych
„…na przyznaniu jednostkom praw podmiotowych, a to tzw. praw oso-
bistych ( praw osobistości)”2. Zdaniem autora na treść prawa podmioto-
wego składają się zarówno uprawnienia, czyli „…zakres tego co wolno
czynić uprawnionemu”3, jak i ciążące na innych obowiązki „…czy to po-
zytywnego działania, czy też wstrzymywania się od pewnych działań”4.
Środkami zapewniającymi realizację uprawnień są roszczenia.

Autorskie prawa osobiste są prawami bezwzględnymi, skuteczny-
mi erga omnes. Tworzą obciążający pozostałe, to jest inne niż twórca osoby
obowiązek powstrzymywania się od wszelkich zachowań skutkujących
zagrożeniem naruszenia lub naruszeniem autorskich dóbr osobistych.

Niniejsza praca porusza węzłowe zagadnienia dotyczące autorskich
dóbr osobistych, ich pojęciowego i jakościowego wyodrębnienia. Stanowi

1 A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1986, s. 181
2 S. Grzybowski, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1957, s. 16
3 Ibidem, s. 16
4 Ibidem
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ponadto przyczynek do uporządkowania i analizy istoty autorskich tych
praw. Z uwagi na charakter i rozmiar pracy świadomie rezygnuję z pre-
zentowania poszczególnych autorskich praw osobistych i analizy płasz-
czyzny prawnoporównawczej. Koncentruję się na wyjaśnieniu cywili-
stycznej natury autorskich praw osobistych.

Pragnę jednocześnie zaznaczyć, że w swojej pracy będę, w miarę
możliwości posługiwać się wyłącznie ustawowym terminem „utwór”
unikając wprowadzania terminu „dzieło” pomimo tego, że zarówno w
licznych publikacjach jak i w orzecznictwie terminy te często traktowane
są i używane jako synonimy.

1. Podstawy wyodrębnienia autorskich praw osobistych i odpo-
wiadających im autorskich dóbr osobistych

a/. Monistyczna i dualistyczna koncepcja prawa autorskiego
Koncepcje teoretyczne prawa autorskiego, interpretują naturę przy-

sługujących twórcy praw. Jednym z podstawowych zagadnień nurtują-
cych teoretyków i praktyków prawa jest ustalenie czy prawo autorskie
składa się z dwóch odrębnych grup praw, to jest praw autorskich osobi-
stych oraz praw autorskich majątkowych czy też jest monolitem, w ra-
mach którego możemy wyróżnić uprawnienia o charakterze osobistym
oraz uprawnienia o charakterze majątkowym. Podejmowane przez
przedstawicieli doktryny próby ustalenia jednolitego, a zarazem w pełni
przekonującego ujęcia omawianej grupy zagadnień doprowadziły do
powstania dwóch kluczowych koncepcji teoretycznych. Poniżej prezentu-
ję podstawowe założenia każdej z nich.

b/. Koncepcja monistyczna
Koncepcja monistyczna określana jest przez A. Dietza jako integral-

na lub syntetyczna teoria prawa autorskiego. Prawo autorskie jest pra-
wem jednolitym o podwójnej naturze. Jest monolitem jednoczącym
uprawnienia osobiste i majątkowe, które niepodobna rozdzielić bowiem
nie mają one cech samodzielnych praw. Jako uprawnienia, a nie prawa
nie mają one samodzielnego bytu, a są nieodłącznym bytem prawa autor-
skiego jako całości.

Przyjęcie powyższych założeń czyni uzasadnionym
„…posługiwanie się wspólnym terminem „prawo autorskie” dla ozna-
czenia bezwzględnego prawa podmiotowego, zawierającego elementy
zarówno o charakterze majątkowym jaki osobistym. W ujęciu monistycz-
nym podmiotowe prawo autorskie jest czymś więcej niż sumą praw ma-
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jątkowych i osobistych, stąd uprawnione jest posługiwanie się terminem
„prawo autorskie twórcy”, bez dodatkowego określenia wskazującego
czy chodzi o prawo majątkowe czy osobiste…”5.

Teoria monistyczna czerpie z koncepcji E. Ulmera, który w obrazowy
sposób ( to jest przez odwołanie się do wizerunku drzewa) stara się wyjaśnić
jurydyczną naturę prawa autorskiego. Korzenie drzewa- twórczość
„…wyobrażają interesy osobiste i majątkowe związane ze stworzeniem dzie-
ła. Zostają one skupione w jednolitym prawie autorskim, któremu w przy-
rodniczym porównaniu odpowiada wyrastający z korzeni i wspólny dla
nich trzon - pień drzewa. Jest on zwieńczony licznymi gałęziami, symbolizu-
jącymi uprawnienia prawnoautorskie: osobiste i majątkowe. Niekiedy czer-
pią one swoją siłę równocześnie z obu korzeni, w innych sytuacjach - tylko z
jednego z nich….”6.

c/. Koncepcja dualistyczna
Stworzenie utworu prowadzi do powstania dwóch odrębnych, od-

miennych pod względem prawnym typów przysługujących twórcy
uprawnień: autorskich praw osobistych i autorskich praw majątkowych.
Istniejące między nimi różnice są na tyle doniosłe, że wykluczają możli-
wość traktowania prawa autorskiego w sposób właściwy dla zaprezen-
towanej wcześniej koncepcji monistycznej, to jest jako monolitu. Zwolen-
nicy koncepcji dualistycznej skupiają się na prezentacji cech uzasadniają-
cych leżące u podstaw tej koncepcji, kategoryczne wyodrębnienie autor-
skich praw osobistych i autorskich praw majątkowych.

Prawa osobiste chronią sferę osobowości twórcy, jego niematerial-
ne, duchowe interesy. Jako ściśle związane z osobą twórcy są nieprzena-
szalne. Przysługują twórcy niezależnie od tego, czy jest on podmiotem
autorskich praw majątkowych.

Prawa majątkowe odzwierciedlają natomiast ekonomiczny aspekt
będący następstwem stworzenia utworu. Zapewniają monopol ekono-
micznej eksploatacji utworu i płynących z niej korzyści. Jako prawa prze-
naszalne zarówno w drodze czynności inter vivos jak i mortis causa mogą
być przedmiotem obrotu i skutecznej egzekucji.

5 E. Traple, System Prawa Prywatnego, Tom 13, Prawo autorskie, Warszawa
2007, s. 117

6 E. Wojnicka, Ochrona autorskich dóbr osobistych, Łódź 1997, s. 69
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Powszechnie uważa się, że dominującą jest koncepcja dualistyczna
7, zaakceptowana i przyjęta między innymi przez ustawodawcę francu-
skiego, włoskiego a także polskiego. Jednocześnie E .Wojnicka prowadząc
rozważania dotyczące poprawności teoretycznej powoływanych koncep-
cji oraz ich praktycznej doniosłości podkreśla, że „…żadna z koncepcji
nie dominuje nad drugą w sposób uzasadniający uznanie jej za popraw-
niejszą teoretycznie lub bardziej przydatną dla praktycznej ochrony inte-
resów twórcy. Wybór dokonany przez współczesnego prawodawcę jest
potwierdzeniem decyzji historycznej, podjętej w przeszłości przy kształ-
towaniu systemu dóbr niematerialnych, oraz świadectwem dziedzictwa
kultury prawniczej…”8.

Odmienne stanowisko w kwestii możliwości przyjęcia jednej z za-
prezentowanych koncepcji prezentuje J. Błeszyński. Kwestionując podział
uprawnień wynikających z prawa autorskiego na osobiste i majątkowe,
postuluje konieczność wyodrębnienia obok wyżej wymienionych, także
kategorii „uprawnień mieszanych. tzn. osobisto – majątkowych”9. Uza-
sadnienia dla wyodrębnienia trzeciej kategorii praw autorskich, doszuku-
je się w fakcie istnienia uprawnień mających zarówno aspekt osobisty jak
i majątkowy. Zdaniem J. Błeszyńskiego „…pominięcie jednego z nich
zniekształca ich obraz”10.

Obowiązująca regulacja prawna oparta jest na koncepcji dualistycznej.
Konsekwencją zaakceptowania przez ustawodawcę dualistycznej natury
przysługujących twórcy praw jest ustanowienie odrębnego statusu prawne-
go dla autorskich praw osobistych i autorskich praw majątkowych. Systema-
tyka ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych11 (zwanej dalej: ustawą) pozwala twierdzić, iż ustawodawca bardzo
wyraźnie oddziela autorskie prawa osobiste od autorskich praw majątko-
wych. W Rozdziale 3 zatytułowanym „Treść prawa autorskiego” odrębny
Oddział 1 poświęcony jest właśnie autorskim prawom osobistym.

2. Istota autorskich praw osobistych
Autorskie prawa osobiste powstają z chwilą ustalenia utworu,

choćby miał postać nieukończoną, niezależnie od dopełnienia przez

7 Tak m. in. E. Wojnicka, Ochrona…, s. 67, J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autor-
skie i prawa pokrewne. Komentarz, Kraków 2005, s. 228

8 Ibidem, s. 80
9 J. Błeszyński, M. Staszków, Prawo autorskie i wynalazcze, Warszawa 1983, s.127
10 Ibidem
11 Tekst jednolity Dz. U. 2018 poz 1191, z późn. zm.)
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twórcę jakichkolwiek formalności. Autorskie prawa osobiste mają charak-
ter niematerialny, odnoszą się do sfery niemajątkowych to jest do poza-
ekonomicznych interesów twórcy. Powyższa cecha nie wyklucza jednak-
że możliwości przyjęcia, iż autorskie prawa osobiste mogą „…mieć dla
twórcy także znaczenie ekonomiczne, choć pozostające niejako „na dal-
szym planie”. Autorskie prawa osobiste, są ściśle związane z osobą twór-
cy „…tak, że nie można ich od tego podmiotu oddzielić”12. Są związane z
osobowością (osobistością) twórcy, dlatego też określa się je mianem
praw osobistości.

Nie podlegają zrzeczeniu się i zbyciu, nie mogą być zatem przed-
miotem obrotu. Zdaniem J. Barty i R. Markiewicza twórca może jednak
skutecznie zobowiązać się do ich niewykonywania a nawet zezwolić na
wykonywanie tego prawa przez inną osobę, ale w imieniu twórcy. Auto-
rzy podkreślają, iż w opisanej sytuacji nie mamy do czynienia ze zrzecze-
niem się autorskich praw osobistych, a jedynie z ich wykonywaniem.
Decydującą dla określenia wykonywania praw autorskich jest bowiem
wola twórcy, może być ona wyrażona w dowolnej formie, a nawet per
facta concludentia. Jest poza sporem, że zgoda twórcy na wykonywanie
przez osobę trzecią przysługujących mu autorskich praw osobistych mo-
że być odwołana w każdym czasie.

Art. 16 ustawy wymienia autorskie prawa osobiste stojące na straży
odpowiadających im autorskich dóbr osobistych.

a/. Podmiot autorskich praw osobistych
Na tym etapie rozważań zabiegiem celowym, zmierzającym do

usunięcia ewentualnych wątpliwości dotyczących podmiotu autorskich
praw osobistych będzie wyjaśnienie znaczenia terminu „twórca”. Podej-
mując się analizy treści powoływanego pojęcia ograniczę się jednak jedy-
nie do zakresu uzasadnionego tematyką pracy.

Podmiotem autorskich praw osobistych jest twórca. Zgodnie z art. 8
ust. 1 PrAut prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stano-
wi inaczej. Twórca jest podmiotem pierwotnie uprawnionym, prawo au-
torskie na jego rzecz powstaje ex lege, wynika z faktu stworzenia utworu.
Podkreślenia wymaga, iż autorskie prawa osobiste przysługują jedynie
twórcy. Zawarte w art. 8 PrAut sformułowanie „o ile ustawa nie stanowi
inaczej” odnieść należy wyłącznie do autorskich praw majątkowych.

Przymiot twórcy przysługuje wyłącznie osobie fizycznej, człowie-
kowi w sensie biologicznym. Jedynie osoba fizyczna zdolna jest do po-

12 S. Grzybowski, Ochrona…, s.18
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dejmowania działalności twórczej o indywidualnym charakterze, od-
zwierciedlającej piętno osobiste tworzącego. Działalność tą może podjąć
każdy człowiek, bez względu na zakres przysługującej mu zdolności do
czynności prawnych. Stworzenie utworu nie jest bowiem czynnością
prawną, jest natomiast „zdarzeniem prawnym w tym znaczeniu, że
ustawa wiąże z nim określone skutki prawne, polegające na powstaniu
prawa autorskiego”13. Możliwość uzyskania statusu twórcy jako podmio-
tu autorskich praw osobistych, nie jest zatem zależna od takich kryteriów
jak „osiągnięcie określonego wieku, …świadomość tworzenia utworu,
…stan psychofizyczny twórcy”14.

b/. Przedmiot autorskich praw osobistych
Dla prowadzenia rozważań adekwatnych do postanowień obowią-

zującej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych pomocnym
jest sięganie także do poglądów przedstawicieli doktryny, formułowa-
nych pod rządami nieobowiązujących już dziś aktów prawnych to jest
przede wszystkim ustawy o prawie autorskim z dn. 29 marca 1926 r. ,
oraz ustawy o prawie autorskim z dn.10 lipca 1952 r. Pomimo upływu
czasu i zmian stanu prawnego wiele z tych poglądów zachowało do dziś
walor aktualności. Ze względu na obszerną tematykę pracy ograniczę się
w tym miejscu jedynie do skrótowego przedstawienia poglądów najbar-
dziej reprezentatywnych.

Zdaniem S. Rittermana autorskie prawa osobiste chronią „respekto-
wany przez społeczeństwo i ustawodawcę węzeł uczuciowy, jaki łączy
twórcę z jego dziełem przed wszystkimi bezzasadnymi atakami, które by
mogły uczucia twórcy do jego dzieła zadrasnąć”15. Według S. Grzybow-
skiego16 przedmiotem autorskich praw osobistych są autorskie dobra oso-
biste. Jest poza sporem, że obecnie obowiązująca ustawa o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych posługuje się terminem autorskie prawa oso-
biste (Art. 16. PrAut) podczas gdy w judykaturze i w wypowiedziach
przedstawicieli doktryny najczęściej pojawiającym się terminem, jako od-
noszącym się do przedmiotu ochrony jest termin autorskie dobra osobiste.

Powoływany przepis zawiera sformułowanie: „Jeżeli ustawa nie
stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w cza-
sie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a

13 A. Nowicka, System …, s. 68
14 Ibidem
15 S. Ritterman, Komentarz do ustawy o prawie autorskim, Kraków 1937, s. 77
16 S. Grzybowski, Ochrona…, s.242
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w szczególności prawo do…” Ustawodawca mimo eksponowania pojęcia
więzi twórcy z utworem nie podejmuje się jego zdefiniowania. Siłą rzeczy
czynność ta przypadła w udziale doktrynie i orzecznictwu.

Właściwe zdefiniowanie terminu „więź” nie pozostaje bez wpływu
na określenie przedmiotu autorskich praw osobistych. Trudności wyni-
kać mogą przede wszystkim z niekonsekwentnego i nielogicznego sfor-
mułowania art. 16 PrAut. Stąd też jego wykładnia nie jest jednoznaczna.
W jej ramach ścierają się dwa przeciwstawne zapatrywania:

Zwolennicy pierwszego z nich zakładają, iż przedmiotem autor-
skich praw osobistych jest więź twórcy z utworem, jest ona dobrem pod-
legającym ochronie. Chodzi tu o osobisty stosunek twórcy do dzieła17.
Podobny pogląd głosi A. Wojciechowska18- Uszczegółowienia dobra ja-
kim jest więź twórcy z utworem można dokonać w drodze analizy po-
szczególnych praw wymienionych w dalszej części przepisu art. 16
PrAut. Zdaniem E. Wojnickiej to błędna interpretacja. Przede wszystkim
z brzmienia ustawy i wypowiedzi piśmiennictwa wynika, że więź jest
jedna. Niepodobna wykazać odmienności jej treści w odniesieniu do po-
szczególnych praw. A zatem każde z ujętych w art. 16 PrAut praw „chro-
ni zawsze tę samą więź. Trzeba zatem powiedzieć tytułem przykładu, że
prawo do autorstwa chroni więź między twórca a dziełem, prawo do
integralności utworu chroni więź między twórca a dziełem itd. Oznacza
to konieczność uznania istnienia wielości praw i jednego chronionego
autorskiego dobra osobistego- więzi”19.

W obrębie drugiego z zapatrywań przyjmuje się, iż wprowadzenie
przez ustawodawcę pojęcia więzi, czyni uprawnionym wyparcie z języka
i konstrukcji prawnoautorskiej pojęcia dóbr osobistych jako wartości
niematerialnych przynależnych twórcy. Pojecie to zostaje zastąpione
niematerialną kategorią więzi. Również i to stanowisko wydaje się być
trudne do zaakceptowania, przede wszystkim ze względu na brak dosta-
tecznego uzasadnienia odrzucenia konstrukcji dóbr osobistych.

E. Wojnicka wskazuje też inne, nie dające się obronić możliwe wy-
niki analizy treści art. 16 PrAut. Tytułem przykładu: nie należy wiązać
zwrotu „a w szczególności prawo do” z terminem bezpośrednio go po-
przedzającym „więź twórcy z utworem „. Taki tok myślenia, rodziłby
zdaniem autorki konieczność uznania „…że więź jest prawem, którego

17 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie… s.230
18 A. Wojciechowska, Autorskie prawa osobiste twórcy dzieła audiowizualnego,

1999, s. 27
19 E. Wojnicka, System …, s. 226
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egzemplifikacje zawiera dalsza część przepisu”20. Niepodobna zaakcep-
tować takiej konkluzję, bowiem „…więź nie może być uznana za prawo,
które ponadto samo siebie chroni”21.

Powstanie więzi jest kwestią faktu a nie prawa22. Więź jest zjawi-
skiem pozaprawnym, powstaje z chwilą stworzenia utworu. Jest synoni-
mem autorstwa rozumianego właśnie jako więź konkretnej osoby z kon-
kretnym utworem. Utwór odrywa się od twórcy i uzyskuje swój własny
byt. Natomiast byt więzi „wyraża się najczęściej w istnieniu psychicz-
nych, emocjonalnych i intelektualnych związków twórcy z utworem.
Mimo to jest ona niezagrożona również w przypadku, gdy twórca usiłuję
ją zerwać, wypierając się swego dorobku. Więź trwa nawet w razie nie-
możności sprawowania przez twórcę pieczy nad dziełem i dochodzenia
ochrony dóbr osobistych, a zatem także po jego śmierci”23..

Konkludując zaakceptować należy stanowisko E. Wojnickiej, zgod-
nie z którym bezspornym jest, iż „…przedmiotem autorskich praw osobi-
stych są autorskie dobra osobiste”24. Prawodawca zdecydował o istnieniu
wielości autorskich dóbr osobistych , zamkniętych jednakże w ustawo-
wych ramach.

W tym miejscu wskazane jest dokonanie ostatecznego rozróżnienia
takich pojęć jak : prawa osobiste i dobra osobiste. Pojęcia te są ze sobą
ściśle powiązane, zachodzą między nimi relacje o doniosłym znaczeniu
prawnym, nie mniej jednak nie należy ich utożsamiać. Powszechnie
przyjmuje się ,że ochrona autorskich dóbr osobistych została zagwaran-
towana poprzez statuowanie odpowiadających im praw podmiotowych,
to jest właśnie autorskich praw osobistych (określanych również mianem:
autorskich praw osobistości). Zdaniem S. Grzybowskiego „…prawo
obowiązujące użycza ochrony dopiero wówczas, gdy naruszenie dobra
osobistego jest jednocześnie naruszeniem prawa osobistego”25. Bezspor-
nym jest ponadto, iż „…nie każde naruszenie dobra osobistego jest jedno-
cześnie naruszeniem prawa osobistego”26. Jest nim bowiem jedynie takie
naruszenie, które uznać można za bezprawne. Udzielenie ochrony uza-
leżnione jest od bezprawności działania zagrażającego lub naruszającego
autorskie dobra osobiste.

20 Tamże, s. 91
21 Ibidem
22 E. Wojnicka, System …, s. 227
23 Ibidem, s. 227
24 Ibidem, s. 226
25 S. Grzybowski, Ochrona…, s.20
26 Tamże, s.20
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3. Ochrona realizowana po śmierci twórcy
Początków myśli o ochronie prawa autorskiego po śmierci twórcy

można dopatrywać się w stwierdzeniu Horacego Non omnis moriar- nie
wszystek umrę, będę żył w moich utworach. Z chwilą śmierci człowieka
nie kończy się jego osobowość, która utrwalona jest w jego twórczości.

a/. Przedmiot ochrony
Postanowienia art. 78 ust. 2 i ust. 3 PrAut. pozwalają twierdzić, iż

śmierć twórcy nie jest okolicznością uniemożliwiającą dochodzenie
ochrony przysługujących mu za życia autorskich dóbr osobistych. W
trakcie lektury treści powoływanego przepisu zwraca uwagę fakt posłu-
żenia się przez ustawodawcę pojęciem „autorskie prawa osobiste zmarłe-
go”. Powyższe sformułowanie skłania do postawienia pytania o losy au-
torskich praw i dóbr osobistych zmarłego twórcy. W szczególności klu-
czowym jest ustalenie czy prawa te wygasają wraz ze śmiercią twórcy.

Ograniczam się jedynie do przedstawienia najbardziej reprezenta-
tywnych poglądów przedstawicieli doktryny rozpoczynając wywód od
powołania się na stanowiska prezentowane pod rządami nieobowiązują-
cych już dziś ustaw o prawie autorskim. Mimo upływu czasu i zmiany
przepisów nie sposób odmówić im przymiotu aktualności.

F. Zoll postrzegał autorskie prawa osobiste twórcy jako wieczyste,
przy jednoczesnym zastrzeżeniu ich nieprzenaszalności. Mimo tej ostat-
niej właściwości, o ile twórca wyraźnie nie postanowił inaczej osoby bli-
skie wskazane w ustawie strzegąc duchowych interesów zmarłego twór-
cy władne były stwierdzić istnienie przysługujących mu za życia autor-
skich praw osobistych w sferze swoich własnych uprawnień. Błędem
byłoby jednak uznanie osób bliskich za podmioty praw przysługujących
wcześniej twórcy. F. Zoll podkreślał, że osoby te mają jedynie uprawnie-
nia do dochodzenia ochrony tych praw27. Stanowisko to w niewątpliwy
sposób nawiązuje do kształtującej się od XIX w. francuskiej koncepcji
„droit moral” dostrzegającej obok praw osobistych twórcy także prawa
osób powołanych lub upoważnionych przez twórcę na mocy ustawy do
ochrony osobistego stosunku łączącego twórcę z jego dziełem.

Podobnie postrzegał istotę autorskich praw osobistych zmarłego
twórcy S. Ritterman. Prawa te jako nieśmiertelne, ciągle żywotne, wieczy-
ście trwałe i wymagające ochrony powinny być strzeżone przez osoby
bliskie związane węzłem uczuciowym ze spuścizną duchową twórcy28.

27 Zobacz min. F. Zoll, S. Gołąb, Ustawa o prawie autorskim, Warszawa 1928, s. 34
28 S. Ritterman, Komentarz do ustawy o prawie autorskim, Kraków 1937, s. 342
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Uznaniu istnienia autorskich praw osobistych po śmierci twórcy
zdecydowanie przeciwstawiał się S. Grzybowski kategorycznie wyklu-
czając możliwość przeniesienia ich na osoby bliskie. Istota tych praw po-
lega bowiem na tym, że chroniąc sferę indywidualności twórcy gasną
wraz z końcem jego życia29. Zmarły nie może być podmiotem praw za-
równo majątkowych jak i niemajątkowych. Nie może zatem być mowy o
autorskich dobrach osobistych zmarłego twórcy. Po śmierci twórcy
przedmiotem ochrony nie są autorskie dobra osobiste zmarłego. Ochro-
nie podlegają natomiast dobra osobiste podmiotów dochodzących ochro-
ny, a w szczególności „ osobiste zainteresowanie powoda, a także jego
uczucie przywiązania do zmarłego twórcy”30.

E. Wojnicka31 jest przeciwniczką poglądu o możliwości dziedzicze-
nia autorskich praw osobistych. Nie znajdując żadnego uzasadnienia dla
przedłużenia bytu prawnego autorskich praw i dóbr osobistych stanow-
czo stwierdza, że autorskie prawa i dobra osobiste wygasają z chwilą
śmierci twórcy, nie mogą trwać dłużej niż okres jego życia. Teza ta jest
konsekwencją przyjęcia akceptowanego przez zdecydowaną większość
przedstawicieli doktryny założenia o zaliczeniu autorskich praw i dóbr
osobistych do kategorii praw i dóbr osobistych powszechnego prawa
cywilnego. Takie postrzeganie miejsca, jakie zajmują w porządku praw-
nym autorskie prawa i dobra osobiste wyklucza możliwość analizowania
ich właściwości w całkowitym oderwaniu od regulacji zawartych w Ko-
deksie Cywilnym. Postanowienia tegoż aktu prawnego niewątpliwie dają
asumpt do twierdzenia o wygaśnięciu praw i dóbr osobistych z chwila
śmierci podmiotu, któremu służą.

Podkreślenia wymaga również fakt, że zarówno regulacja kodek-
sowa jak i ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie prze-
widują możliwości dziedziczenia autorskich praw osobistych. Pomimo
wygaśnięcia autorskich praw i dóbr osobistych wraz ze śmiercią twórcy
w pełni możliwym i pożądanym jest jednak skuteczne zagwarantowanie
ochrony intelektualnego dorobku twórcy.

Odmienną od wcześniej omawianych jest teza, w obrębie której
formułuje się założenie o trwaniu autorskich praw i dóbr osobistych tak-
że po śmierci twórcy. Rzecznikami tej tezy są przede wszystkim R. Mar-
kiewicz i J. Barta : „…z treści art. 78 ust. 2 wynika, iż po śmierci twórcy

29 Zobacz min. S. Grzybowski, Ochrona osobista stosunku do dzieła po śmierci twórcy,
Kraków 1933, s. 203, 204, 215, 217, tenże, Autorskie prawo, t. 1, Warszawa 1931, s. 42

30 S. Grzybowski, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1957, s. 18
31 E. Wojnicka, Ochrona autorskich…, s. 270, 271, 272, 273
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jego autorskie prawa osobiste ani nie wygasają, ani też nie przekształcają
się w dobra osobiste określonych w tym przepisie osób, lecz trwają nadal
jako dobra osobiste zmarłego twórcy”32. Podobnie twierdzą J. Zaporow-
ska i J. Mazurkiewicz„…art. 78 stanowi, że także po śmierci twórcy au-
torskie dobra osobiste traktowane są jako dobra zmarłego”33.

b/. Podmioty legitymowane
Po śmierci twórcy z powództwem o ochronę tych wartości, które za

jego życia były chronione jako normatywna instytucja autorskich dóbr
osobistych mogą wystąpić podmioty określone przez samego twórcę lub
ustawodawcę w art. 78 PrAut.

Ustawodawca w następujący sposób określił krąg podmiotów
uprawnionych do dochodzenia ochrony:

Art. 78 ust. 2 Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, po jego śmierci z
powództwem o ochronę autorskich praw osobistych zmarłego może wy-
stąpić małżonek, a jego braku kolejno: zstępni, rodzice, rodzeństwo,
zstępni rodzeństwa.

Zgodnie z ustawowym sformułowaniem podmioty określone w
powoływanym przepisie władne są podejmować czynności zmierzające
do ochrony „kolejno”. Oznacza to „…że np. dopiero wówczas gdy brak
będzie zstępnych, z powództwem o ochronę mogą wystąpić rodzice, a
dopiero przy ich braku-rodzeństwo. Natomiast ustawa nie wprowadza
żadnych preferencji w obrębie określonej grupy osób bliskich, a więc np.
w obrębie zstępnych czy rodzeństwa”34.

Art. 78 ust. 3 Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, osoby wymienio-
ne w ust. 2 są uprawnione w tej samej kolejności do wykonywania autor-
skich praw osobistych zmarłego twórcy.

Art. 78 ust. 4 Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, z powództwem, o
którym mowa w ust. 2, może również wystąpić stowarzyszenie twórców
właściwe ze względu na rodzaj twórczości lub organizacja zbiorowego
zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, która zarzą-
dzała prawami autorskimi zmarłego twórcy.

Nie jest wymagane aby w razie wystąpienia stowarzyszenie udo-
kumentowało, że twórca do niego należał. Jeżeli z powództwem o ochro-

32 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie…, s. 589
33 J. Zaporowska, J. Mazurkiewicz, Nie wszystko na sprzedaż, Rzeczpospolita

21.02.1997
34 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie …, s. 590
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nę występuje kilka osób zachodzi współuczestnictwo procesowe mate-
rialne (art. 72 § 1 KPC.) i jednolite (art. 73 § 2 K.P.C.)

Osoby wskazane w ustawie lub uprawnione przez twórcę do
ochrony jego spuścizny przed naruszeniem są w tej samej kolejności
uprawnione do wykonywania uprawnień o charakterze osobistym.
Ustawa z 03.02.2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina35 przy-
znaje legitymację czynną do wystąpienia z powództwem o ochronę au-
torskich dóbr osobistych po śmierci twórcy ministrowi właściwemu do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Powództwo służyć
ma ochronie autorskich dóbr osobistych Fryderyka Chopina. W uzasad-
nieniu projektu ustawy podkreślona została ogromna rola „…dzieła Fry-
deryka Chopina (…) w budowaniu pojęcia polskości i tożsamości Narodu
Polskiego”. Tym samym wprowadzona regulacja nie powinna budzić
wątpliwości.

4. Pojęcie „innej woli twórcy”
Postanowienia ustawy znajdą zastosowanie jedynie w braku od-

miennej woli twórcy. Tym samym ustawodawca przyznał twórcy pierw-
szeństwo w ustaleniu kręgu podmiotów (osób fizycznych lub osób praw-
nych) uprawnionych do dochodzenia ochrony. Twórca może wyrazić
swoją wolę co do osób i kolejności ich występowania. Może na przykład
wyłączyć wszystkie wskazane w Ustawie podmioty i wskazać inny pod-
miot. Może także zobowiązać wskazane osoby co do łącznego występo-
wania o ochronę.

Ustawodawca nie przewiduje żadnych wymogów odnoszących się
do formy, w jakiej twórca powinien wyrazić swoją wolę. Zgodnie zatem z
postanowieniami art. 60 K.C36 wola twórcy może być ujawniona przez
każde zachowanie się, które ujawnia te wolę w sposób dostateczny. Wola
twórcy może być wyrażona na przykład w testamencie. Wola twórcy nie
ma jednak charakteru rozrządzenia testamentowego , nawet nieważność
testamentu nie powoduje nieważności decyzji twórcy. Wola twórcy może
być też wyrażona w formie ustnej, a nawet per facta concludentia.

E. Wojnicka wymienia szereg okoliczności, których dotyczyć może
odmienna wola twórcy. I tak autorka zalicza do nich:

- określenie podmiotów legitymowanych do wytoczenia powódz-
twa oraz zasad ich działania,

35 Dz. U. z 2001 r., Nr 16, poz. 168, z późn. zm)
36 Dz. U. z 2018 poz. 1360 z późń. zm.)
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- ustalenie reguł wykonywania przez bliskich czynności mieszczą-
cych się za życia twórcy w granicach jego autorskich praw osobistych

- ustalenia innej niż ustawowa kolejności występowania z pozwem
Jeżeli mocą odmiennej od wskazań ustawowych woli twórcy, do

dochodzenia ochrony uprawnionych zostało kilka osób pożądane jest
zawarcie umowy określającej sposób realizacji przysługujących im
uprawnień. Zagwarantowaniu skutecznego dochodzenia ochrony służyć
będzie z pewnością zgodne stanowisko wszystkich uprawnionych. W
braku umowy, przy jednoczesnej niemożności osiągnięcia consensusu
każdy z uprawnionych może wystąpić do Sądu i domagać się rozstrzy-
gnięcia powstałego sporu.

Bezspornym jest, iż wola wyrażona przez twórcę jest wiążąca rów-
nież po jego śmierci. Interesującą jest kwestia ewentualnej dopuszczalno-
ści zmiany tejże odmiennej woli zmarłego twórcy, w szczególności przez
osoby bliskie. Zdaniem J. Barty i R. Markiewicza działanie takie co do
zasady uznać należy za niedopuszczalne. Niepodobna jednak wykluczyć
zmiany okoliczności mających znaczenie dla prawidłowej realizacji au-
torskich praw osobistych zmarłego twórcy.

Wyjątkowo zatem postrzegać można jako uzasadnioną zmianę wy-
rażonej przez twórcę woli „…m. in. wówczas, gdyby dało się wykazać, że
ze względu na modyfikację ocen politycznych czy obyczajowych twórca
najprawdopodobniej zmieniłby wcześniej wyrażoną wolę”37.

Podsumowanie
Zakres ochrony autorskich dóbr osobistych, zagwarantowanej

twórcom przez ustawodawcę wydaje się być wystarczający. Niemniej
jednak wskazany jest wzrost znajomości zagadnień dotyczących oma-
wianej problematyki. Do dalszego wzrostu świadomości społecznej nie-
wątpliwie przyczynić się powinno, coraz częstsze nagłaśnianie przez me-
dia przypadków naruszeń autorskich dóbr osobistych. Ma to niebagatel-
ny wymiar, zwłaszcza wtedy, gdy naruszeń dopuszczają się osoby po-
wszechnie znane. Pozwalając sobie na użycie kolokwializmu, stwierdzę
że odbiorcy informacji żywo zainteresowani takimi doniesieniami, nieja-
ko „przy okazji” dowiadują się nie tylko o zakresie praw autorskich i po-
staciach ich naruszeń, ale także o stosowanych środkach ochrony. Ważne
jest ponadto propagowanie zmiany podejścia przyzwalającego na doko-
nywanie naruszeń. Wymaga to głębszego zastanowienia się nad tym co
etyczne, jak też i nad tym co za takie uznane być nie może.

37 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie …, s 591
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Realizacja powyższych postulatów uczyni, moim zdaniem ochronę
autorskich dóbr osobistych bardziej realną. A także zniweluje różnicę
istniejącą między dążnością ustawodawcy i środowisk artystycznych, a
rzeczywistością. W praktyce bowiem niejednokrotnie mamy do czynienia
ze skrajnościami. I tak tytułem przykładu w internetowym serwisie au-
kcyjnym pojawiło się ogłoszenie, w którym sprzedawca zachęcał do za-
kupu autorskich praw osobistych do powieści, która „jeszcze nie powsta-
ła, ale może kiedyś powstanie i może odnieść wtedy ogromny sukces”.
Nadmieniam, iż ogłoszenie to nie znajdowało się bynajmniej w dziale
„wyjątkowo kuriozalne”. Z drugiej zaś strony, coraz częściej na forach
internetowych uczestniczyć można w niejednokrotnie ciekawych i donio-
słych merytorycznie dyskusjach dotyczących przysługujących twórcom
praw. Pozostaje żywić nadzieję na wzrost świadomości prawnej społe-
czeństwa, ale i na zachowanie rozsądku przez twórców, tak aby nie do-
magali się „ochrony” w sytuacjach, w których ochrona nie przysługuje.

Streszczenie:
Artykuł jest próbą zaprezentowania prawnej konstrukcji autorskich

praw osobistych w systemie prawa autorskiego. Zdaniem autorki świa-
domość istnienia i zakresu tych praw nadal jest zbyt niska. Punktem od-
niesienia jest wolność człowieka, rozumiana jako wolność wyboru. Wol-
ność poparta wiedzą czyni wybory lepszymi.

Słowa kluczowe : wolność, prawo autorskie, wybór

Summary:
This article in an attempt to present the legal construction of au-

thor's personal rights in a copyright system. According to the author, the
awareness of the existence and scope of these rights is still too low. The
point of reference is human freedom, understood as the freedom of
choice. Freedom supported by knowledge makes choices better.

Key words: freedom, copyright, choice
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ZAGROŻENIA WOLNOŚCI
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Marlena Zadorożna

Edukacja dla bezpieczeństwa w kontekście zagrożeń
wolności religijnej

Wstęp
Zagadnienie wolności religijnej interdyscyplinarnie wpisuje się w

tematykę praw człowieka, socjologię, teologię, religioznawstwo czy nauki
o bezpieczeństwie. Choć ogromna skala prześladowań religijnych niejed-
nokrotnie stanowi element szerszego konfliktu kulturowego, często znaj-
duje się ona na marginesie dyskursu publicznego. Względnej obojętności
wobec represji sprzyja wybiórczość sensacyjnie ukierunkowanych me-
diów i elit politycznych, a także przemiany zachodzące w obrębie cywili-
zacji zachodniej, m.in. kult folgowania własnym potrzebom czy skrajna
poprawność polityczna. Lekceważącą postawę pogłębia egocentryzm i
brak osobistych doświadczeń prześladowania. Tymczasem skierowanie
uwagi na wolność religijną staje się jednym z zasadniczych wyzwań
współczesnej rzeczywistości.

Celem artykułu jest przedstawienie roli edukacji dla bezpieczeństwa
w kontekście zagrożeń wolności religijnej. Pierwsza część studium opisuje
stan wyjściowy dla badań, a więc przybliża kluczowe kwestie terminolo-
giczne i prawne. Następny fragment wyjaśnia wielopłaszczyznowy cha-
rakter prześladowań religijnych, zaś kolejny dotyczy edukacji jako formy
przeciwdziałania zagrożeniom wolności religijnej. Osiągnięciu celu badań
służyć ma przede wszystkim analiza treści zawartych m.in. w monogra-
fiach oraz materiałach źródłowych sektora pozarządowego. Zakończone
podsumowaniem opracowanie dowiedzie zasadności rozważań nad zna-
czeniem wolności religijnej w kontekście nauk o bezpieczeństwie.

1. Aspekty terminologiczne i prawne
Jednym z podmiotów cyklicznie publikujących raporty na temat

zagrożeń wolności religijnej jest związane z Kościołem katolickim mię-
dzynarodowe Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie
(PKWP). Podstawę jego analiz stanowi definicja zamieszczona w Słowni-
ku Oksfordzkim, zgodnie z którą prześladowania religijne oznaczają dzia-
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łania w złej intencji, motywowane wrogością na tle religijnym1. Innymi
słowy, czynnikiem motywującym prześladowcę (bądź jednym z takich
czynników) jest religia. Podobnie kwestię tę ujmuje międzynarodowa
organizacja Open Doors, corocznie publikująca sprawozdania z krajów, w
których dochodzi do najintensywniejszych represji. Według Open Doors
prześladowania religijne mają miejsce wtedy, gdy wyznawcy z powodu
swojej wiary są ranieni, torturowani, tracą miejsca pracy, a nawet środki
na utrzymanie, mają ograniczone szanse zdobycia wykształcenia, są zabi-
jani lub zmuszani do opuszczenia rodzinnych stron2. W tych przypad-
kach motywem prześladowcy (bądź jednym z takich motywów) wciąż
jest religia.

Zgodnie z przywołanymi podejściami napaści na osobę duchowną
nie należy jednoznacznie interpretować jako prześladowania religijnego.
Tymczasem dziennikarz John L. Allen Jr. stwierdza, że w dyskursie o
represjach na tle religijnym zasadne jest także uwzględnianie motywów
ofiary. Zdaniem Allena wiele zależy od tego, dlaczego ofiara pojawiła się
w danym miejscu – jeśli zginęła, postrzegając swą obecność w katego-
riach religijnej posługi, jej śmierć można traktować jako przejaw wrogości
na tle religijnym3. Taka koncepcja odbiega zatem od tradycyjnego ujęcia
prześladowań religijnych. Uwypuklenie motywów ofiary nie tylko istot-
nie rozszerza ich zakres, ale też zniekształca obraz sytuacji. Niejedno-
krotnie wrogość wobec wyznawców ma bowiem niewiele wspólnego z
religijnymi przesłankami. Choć nierzadko pozornie towarzyszy jej reto-
ryka religijna, w rzeczywistości służy ona realizacji świeckich interesów –
wynika z chciwości, rywalizacji etnicznej, a także politycznych czy prze-
stępczych pobudek4.

Niezależnie od przyjętej definicji pogarda wobec wolności religijnej
stanowi zagrożenie podstawowych praw człowieka, zaś przemoc, jakiej
doświadczają wyznawcy, narusza godność osoby. Zgodnie z Powszechną

1 Por. b.a., Prześladowani i zapomniani. Raport o prześladowaniach chrześcijan w la-
tach 2005-2006, red. W. Cisło, tłum. A. M. Bereda, Pomoc Kościołowi w Potrzebie-
Drukarnia Archidiecezjalna, Warszawa-Katowice 2007, s. 6.

2 Por. Open Doors. W służbie prześladowanym chrześcijanom, Kiedy mówimy o
prześladowaniu chrześcijan?, URL:
https://www.opendoors.pl/przesladowania/10_definicja_przesladowan/ (do-
stęp: 01.04.2019).

3 Por. J. L. Allen Jr., Globalna wojna z chrześcijanami. Wstrząsający obraz współcze-
snych prześladowań, przeł. T. Mucha, Wyd. WAM, Kraków 2015, s. 264.

4 Por. P. Zimbardo, J. Boyd, Paradoks czasu, przeł. A. Cybulko, M. Zieliński,
PWN, Warszawa 2013, s. 146.

www.opendoors.pl/przesladowania/10_definicja_przesladowan/
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Deklaracją Praw Człowieka, przyjętą w 1948 roku przez Organizację Na-
rodów Zjednoczonych, każda osoba ma prawo do wolności myśli, su-
mienia i wyznania, a prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub
przekonań, jak również swobodę manifestowania wiary – indywidualnie
lub z innymi, prywatnie lub publicznie, poprzez nauczanie, praktykowa-
nie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów. Zapisy te uzupełnia
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 roku,
w myśl którego nikt nie podlega przymusowi stanowiącemu zamach na
wolność posiadania bądź przyjmowania wyznania oraz przekonań wedle
własnego wyboru5. Naruszanie owej swobody świadczy zatem o łamaniu
praw człowieka, a także o zagrożeniu bezpieczeństwa jednostki. Tym
bardziej celowe wydaje się zwrócenie uwagi na problem wolności religij-
nej oraz poszukiwanie rozwiązań sprzyjających jej przestrzeganiu.

2. Źródła prześladowań religijnych6

U podłoża prześladowań religijnych może tkwić wiele przyczyn,
choć jedną z najczęściej występujących jest niewątpliwie fanatyczne dą-
żenie do religijnej dominacji7. Przykładem jest rażące pogorszenie sytuacji
chrześcijan wraz z powstaniem Państwa Islamskiego. W tych regionach
świata, w których ekstremistyczne ugrupowania coraz szerzej zaznaczają
swoją obecność, prześladowania są najdotkliwsze, czego dowodzą choć-
by ataki fundamentalistów na zatłoczone miejsca kultu. W samym Iraku
w ciągu ośmiu lat chrześcijanie doświadczyli co najmniej siedemdziesię-
ciu bombardowań kościołów, których sprawcami byli ekstremiści8. W
przypadku wyznawców Chrystusa wolność religijna ograniczana jest
zazwyczaj przez muzułmańskich fanatyków, zaś do represji dochodzi
najczęściej w krajach Bliskiego Wschodu. Należy zauważyć, że w ostat-
nich trzech dekadach Bliski Wschód definitywnie opuściło 50% chrześci-

5 Por. D. Ostrowska, Prawo do wolności sumienia i wyznania, [w:] Prawa człowie-
ka. Zarys wykładu, red. J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J. A. Rybczyńska, Wol-
ters Kluwer Polska, Warszawa 2008, s. 128.

6 Problematykę tę szerzej omówiono w jednym z wcześniejszych opracowań.
Zob. M. Zadorożna, Współczesne przejawy wojny między światopoglądami. Z badań
nad prześladowaniem chrześcijan, [w:] W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i
zamierzenia, red. A. Kurkiewicz, J. Farysej, Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa,
Poznań 2017, s. 131-144.

7 Por. P. Marshall, L. Gilbert, N. Shea, Prześladowani. Przemoc wobec chrześcijan,
przeł. R. Zajączkowski, Wyd. Święty Wojciech, Poznań 2014, s. 24.

8 Por. tamże, s. 26.
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jan, a tendencja ta wciąż przybiera na sile9. Według Allena w 2013 roku w
tym regionie wyznawcy Chrystusa stanowili już 5% populacji, czyli nie
więcej niż 20 milionów osób10. Wzrost aktywności grup ekstremistycz-
nych notuje się również w Indonezji, gdzie muzułmanie stanowią ponad
87% ludności11. Porwania chrześcijan, ataki na prowadzone przez nich
sklepy, a także administracyjne nierówności sprzyjają homogenizacji w
większości muzułmańskiego społeczeństwa. Konsekwencją dążenia do
utworzenia etnicznego i religijnego monolitu jest traktowanie odmien-
nych przekonań jako zagrożenia dla muzułmańskiej hegemonii. W kon-
tekście przytaczanych przykładów należy jednak zwrócić uwagę na
błędne utożsamianie islamu z ideologią muzułmańskiego fundamentali-
zmu. Ekstremizm religijny może być ponadto reprezentowany także
przez odłam radykalnych chrześcijan. Próby dyskryminacji i represji
przekraczają bowiem linię wszelkich podziałów ideologicznych, a ich
ofiary pojawiają się w każdej z frakcji12.

Okazuje się jednak, że religia może być jedynie narzędziem podsy-
cania konfliktów etnicznych. Niejednokrotnie uaktywnia ona nacjonali-
styczne resentymenty, co przejawia się w istnieniu dwóch zjawisk: etnicy-
zacji religii oraz sakralizacji etnosu (narodu)13. W pierwszym przypadku
grupa etniczna uzurpuje sobie prawo wyłączności do wybranej religii,
„zawłaszczając” ją, a tym samym – kwestionując jej uniwersalistyczny cha-
rakter. Z kolei drugie ze zjawisk polega na przypisywaniu danej grupie
etnicznej znaczeń religijnych i popularyzowaniu ideologii wybrańczo-
mesjanistycznych, wskutek czego naród uznaje się za wspólnotę niemalże
sakralną. Oba zjawiska ukazują zatem proces instrumentalizacji religii.
Niejednokrotnie bowiem nacjonaliści łączą siły z religijnymi fanatykami,
dążąc do powstrzymania rozwoju obcych wpływów. Dzieje się tak choćby
w przypadku ekstremistycznych wyznawców hinduizmu, utożsamiają-

9 Por. b.a., Prześladowani i zapomniani. Raport o prześladowaniach chrześcijan w la-
tach 2013-2015, red. W. Cisło, M. Dąbrowski, tłum. E. Koprowska, Pomoc Kościo-
łowi w Potrzebie-Wyd. „Bernardinum”, Warszawa-Pelplin 2015, s. 4-5.

10 Por. J. L. Allen Jr., Globalna wojna…, wyd. cyt., s. 139.
11 Por. PewResearch Center, Table: Religious Composition by Country, in Percen-

tages, 2012, URL: http://www.pewforum.org/2012/12/18/table-religious-
composition-by-country-in-percentages/ (dostęp: 01.04.2019).

12 Por. M. Zadorożna, Współczesne przejawy wojny…, wyd. cyt., s. 142.
13 Por. R. Zenderowski, Religia, etnonacjonalizm i tożsamość narodowa: powiązania

i modele relacji (ujęcie teoretyczne), [w:] My już jesteśmy zjedzeni… Rola i znaczenie
prawosławia w konflikcie etnicznym w Dolinie Preszewa, red. R. Zenderowski, Wyd.
Instytut Politologii UKSW, Warszawa 2012, s. 31-32.

http://www.pewforum.org/2012/12/18/table-religious-
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cych religię z własnym narodem i traktujących pozostałe wyznania jako
zagrożenie. Przykład ultranacjonalistycznej wrogości występuje m.in. na
zdominowanym przez hinduską większość subkontynencie indyjskim,
gdzie grupy radykałów nieprzerwanie głoszą hasła Hindutva – ideologii
hinduskiego nacjonalizmu, której cel stanowi zapewnienie dominacji hin-
duizmu w indyjskim społeczeństwie, polityce i kulturze14. W sierpniu 2008
roku w jednym z indyjskich dystryktów w stanie Orisa obiektem maso-
wych prześladowań stali się chrześcijanie. W wyniku pogromu co najmniej
dziewięćdziesięciu wyznawców Chrystusa straciło życie, uszkodzonych
zostało około 350 kościołów i 6000 domów, zaś ponad 54 000 chrześcijan
wysiedlono jako uchodźców15. Do represji dochodzi także na Sri Lance,
zwłaszcza w okresach przedwyborczych. Rywalizujący ze sobą kandydaci
zabiegają o poparcie nacjonalistów, szkalując tych, którzy sprzyjają mniej-
szościom. Istniejące w południowej Azji frakcje radykalnych buddystów
niejednokrotnie zespalają religię z nacjonalizmem syngaleskim, prowadząc
do powstania bojówek usprawiedliwiających agresję w imię obrony bud-
dyzmu16. Wyrazem prześladowań okazały się również zamachy terrory-
styczne z kwietnia 2019 roku, stanowiące „(…) największe ataki na Sri Lan-
ce od zakończenia wojny domowej w 2009 roku”17. Wskutek eksplozji, do
których doszło w trzech kościołach oraz kilku hotelach w Niedzielę Wiel-
kanocną, zginęło ponad 350 osób, a co najmniej 500 odniosło obrażenia.
Należy podkreślić, że opisane przejawy wrogości nie są wzorcowe dla wy-
znawców wybranych religii, lecz odnoszą się do obecnych w obrębie każ-
dej wspólnoty religijnej ekstremistów.

W ostatnim stuleciu wolność religijną ograniczały także dyktatorskie
reżimy oraz neopogańskie bądź ateistyczne ideologie. Takie okoliczności
sprzyjały wykorzenianiu wiary poprzez rejestrację, nadzór, szpiegowanie,
areszty domowe, więzienia, przemoc, a nawet egzekucje. Od państw ko-

14 Por. P. Marshall, L. Gilbert, N. Shea, Prześladowani..., wyd. cyt., s. 126.
15 Por. V. Kundukulam, Niepożądani, [w:] Czarna księga prześladowań chrześcijan

w świecie: dzieło 70 specjalistów z wielu dziedzin, świadków i ludzi bezpośrednio do-
tkniętych 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. Szewc-Osiecka, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2015, s. 666-672.

16 Por. P. Marshall, L. Gilbert, N. Shea, Prześladowani…, wyd. cyt., s. 118-139.
17 B.a., Zamachy na Sri Lance 2019. Rośnie bilans ofiar. Zginęło co najmniej 290

osób, jest około 500 rannych, 22.04.2019, URL: https://polskatimes.pl/zamachy-na-
sri-lance-2019-rosnie-bilans-ofiar-zginelo-co-najmniej-290-osob-jest-okolo-500-
rannych-wideo/ar/c1-14070131 (dostęp: 24.04.2019).
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munistycznych, które przetrwały rozpad Związku Socjalistycznych Repu-
blik Radzieckich na przełomie lat 80. i 90., oczekiwano rezygnacji z bez-
kompromisowego ateizmu, jednak wiele z nich nie odstąpiło od dawnych
praktyk18. Wspomnieć należy ponadto o Korei Północnej, w której pań-
stwowa ideologia samowystarczalności stanowi podstawę kultu przywód-
cy państwa. W tych warunkach do organizacji religijnych, związanych ze
światem zewnętrznym, podchodzi się z dużą podejrzliwością, zaś samo
posiadanie Biblii traktowane jest jak przestępstwo19.

3. Przeciwdziałanie poprzez edukację
Zagrożeniom wolności religijnej przeciwstawiano się na wiele spo-

sobów, jednak najmniej kontrowersji wzbudzają ukierunkowane na tę
problematykę koncepcje edukacyjne. Priorytetowe znaczenie przypisuje
się bowiem podnoszeniu świadomości społecznej w kwestii rozumienia
zagrożeń oraz rozwijaniu kompetencji, które pozwoliłyby reagować na
owe zagrożenia w sposób celowy i racjonalny20. Andrzej Pieczywok
wśród celów edukacji dla bezpieczeństwa wymienia ponadto ukształto-
wanie w jednostce cech pozwalających jej zadbać nie tylko o swoje bez-
pieczeństwo, lecz także bezpieczeństwo najbliższego otoczenia21. Współ-
czesne zagrożenia wymagają podejmowania działań na rzecz sprawie-
dliwości, równości oraz przestrzegania praw człowieka w skali globu.
Zadania te pozostają w zgodzie z zatwierdzoną ostatecznie w 2000 roku
Kartą Ziemi, a także postanowieniami Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych, w tym założeniami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948
roku oraz zapisami uchwalonej w 1978 roku Deklaracji o Wychowaniu
Społeczeństw w Duchu Pokoju. W niniejszej części przedstawiono kon-
cepcje wspierające edukację na rzecz bezpieczeństwa w kwestii przeciw-
działania konfliktom, których podstawową podbudowę stanowi nie tylko
religijna, ale także kulturowa odmienność.

W przypadku zagrożeń wolności religijnej szczególnie problema-
tyczna staje się retoryka „my” vs. „oni”. Podstawą samookreślenia jest
zazwyczaj to, co odróżnia „nas” od „innych”. Dla zdeterminowanych

18 Por. b.a., Prześladowani i zapomniani. Raport o prześladowaniach chrześcijan w
latach 2005-2006…, wyd. cyt., s. 7.

19 Por. J. L. Allen Jr., Globalna wojna…, wyd. cyt., s. 238.
20 Por. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Bez-

pieczeństwa Narodowego, Warszawa 2014, s. 14, 39.
21 Por. A. Pieczywok, Refleksyjny wgląd w wybrane obszary edukacji dla bezpie-

czeństwa, [w:] Bezpieczeństwo jako problem edukacyjny, red. A. Pieczywok, K. Loran-
ty, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2015, s. 18.
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etnocentryzmem zbiorowości własna grupa etniczna stanowi centrum
rzeczywistości, a także miarę i skalę dla oceny pozostałych zbiorowości.
Stale dążą one do współdziałania ze „swoimi” oraz izolowania się od
„obcych”, posługując się w tym celu bezrefleksyjnie przyjmowanymi au-
tostereotypami i stereotypami, stającymi się ostatecznie źródłem uprze-
dzeń. Odmienność, przekonanie o własnej osobliwości i wyższości, a tak-
że troska o zachowanie odrębnej tożsamości dają zatem asumpt do wza-
jemnej wrogości22. Z ową wrogością próbowano uporać się m.in. poprzez
tzw. poprawność polityczną, która z czasem powinna przeradzać się w
bardziej autentyczną poprawność „społeczną”. Choć samo pojawienie się
poprawności politycznej w Stanach Zjednoczonych stanowiło reakcję na
segregację rasową, obecnie koncepcja ta wzbudza wiele wątpliwości. Co-
raz częściej przypomina bowiem legalną cenzurę, zmuszając do przekła-
mywania rzeczywistego stanu rzeczy.

Wspomnianą wrogość miał poskromić ponadto postulat relatywi-
zmu kulturowego, będący niejako przeciwieństwem etnocentryzmu23.
Polega on na założeniu, że normy, wartości czy praktyki poszczególnych
kultur są względne, toteż należy zwracać uwagę na znaczenia, jakie
przypisują im sami członkowie badanej zbiorowości. Innymi słowy: „(…)
to, co jest moralnie dobre w stosunku do jednego systemu wartości mo-
ralnych, może być moralnie złe odnośnie do innego systemu wartości”24.
Jednakże skrajny relatywizm paradoksalnie uprawomocnia etnocen-
tryzm, bowiem wiąże się on z całkowicie bezkrytycznym stosunkiem do
rzeczywistości, a w konsekwencji – z bezradnością wobec tego, co we
własnej kulturze postrzega się jako zło25.

Marian Golka zwraca ponadto uwagę na edukację na rzecz wielo-
kulturowości, w tym nauczanie dostrzegania złożoności świata i global-
nych współzależności26. Okazuje się, że globalny wymiar zagrożeń wol-
ności religijnej pociąga za sobą konieczność kształcenia obywatelskiego i
wychowania uwzględniającego wzajemne powiązania systemów kultu-

22 Por. S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego,
tłum. H. Jankowska, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, War-
szawa 2006, s. 206; M. Golka, Socjologia kultury, Wyd. Naukowe Scholar, War-
szawa 2007, s. 209-213.

23 Zob. M. Golka, Socjologia…, wyd. cyt., s. 217-219.
24 M. Pera, Dlatego powinniśmy nazywać siebie chrześcijanami: liberalizm, Europa, ety-

ka, tłum. F. Glen, Wyd. Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”, Lublin 2014, s. 118.
25 Por. M. Golka, Socjologia…, wyd. cyt., s. 218; B. Szacka, Wprowadzenie do so-

cjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008, s. 90.
26 Por. M. Golka, Socjologia…, wyd. cyt., s. 229-230.
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rowych, społecznych czy środowiskowych. Założenia te spełnia niewąt-
pliwie tzw. edukacja globalna, której składowe obejmują: edukację roz-
wojową, edukację dla pokoju i zapobiegania konfliktom, edukacją dla
społeczności zrównoważonej oraz edukację międzykulturową27. Kwestia
religijnej różnorodności stanowi zatem jeden z zasadniczych komponen-
tów edukacyjnej aktywności, przyczyniając się jednocześnie do przeciw-
działania zagrożeniom wolności religijnej. Wśród celów edukacji global-
nej wymienić należy natomiast wyjaśnianie zjawisk i współzależności
globalnych. Tak ukierunkowana działalność edukacyjna, prowadzona
głównie przez organizacje pozarządowe, powinna sprzyjać angażowaniu
ucznia w proces budowania społeczeństwa opartego na zasadach współ-
pracy. Należy podkreślić, że cele edukacji globalnej są tożsame z założe-
niami polityki bezpieczeństwa. Globalna edukacja, jako część edukacji na
rzecz bezpieczeństwa, staje się niezbędna we współczesnej rzeczywistości
społecznej.

Podsumowanie
Celem artykułu było przedstawienie roli edukacji dla bezpieczeń-

stwa w kontekście zagrożeń wolności religijnej. W pierwszej części stu-
dium opisano stan wyjściowy dla badań, przybliżając kluczowe kwestie
terminologiczne i prawne. Następnie skupiono się na wielopłaszczyzno-
wym charakterze prześladowań religijnych oraz koncepcjach edukacyj-
nych służących przeciwdziałaniu zagrożeniom wolności religijnej. Oka-
zuje się, że u podłoża prześladowań religijnych może tkwić wiele przy-
czyn, jednak trzy z nich występują najczęściej. Pierwsza polega na fana-
tycznym dążeniu do religijnej dominacji, druga dotyczy tendencji nacjo-
nalistycznych, którym towarzyszy radykalizm, zaś trzecią stanowi żądza
totalnej kontroli politycznej, charakterystyczna dla dyktatorskich reżi-
mów. Choć represje na tle religijnym często bywają ignorowane, zapew-
nienie bezpieczeństwa dyskryminowanym niewątpliwie wymaga zdecy-
dowanej reakcji osób i instytucji, które występują w obronie praw czło-
wieka. Koniecznością wydaje się opracowanie mechanizmów skutecznej
pomocy. Jak dotąd najmniej kontrowersyjny sposób przeciwdziałania
zagrożeniom wolności religijnej stanowiły koncepcje edukacyjne. Wśród

27 Zob. E. O’Loughlin, L. Wegimont, Part 1. Outcomes of the Maastricht Con-
gress, [w:] Global Education in Europe to 2015. Strategy, policies, and perspectives.
Outcomes and Papers of the Europe-wide Global EducationCongress, Maastricht, The
Netherlands 15th-17th November 2002, red. E. O’Loughlin, L. Wegimont, Centre of
the Council of Europe, Lizbona 2003, s. 14.
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instrumentów, które wspierały edukację na rzecz bezpieczeństwa w kwe-
stii przeciwdziałania konfliktom na tle religijnym czy kulturowym, wy-
mienić można m.in. poprawność polityczną czy postulat relatywizmu
kulturowego, choć w obu przypadkach należy unikać skrajności. Biorąc
pod uwagę globalny wymiar zagrożeń wolności religijnej, szczególnie
zasadna wydaje się tzw. edukacja globalna, której cele tożsame są z zało-
żeniami polityki bezpieczeństwa. Globalna edukacja, jako część edukacji
na rzecz bezpieczeństwa, staje się niezbędna we współczesnej rzeczywi-
stości społecznej, zaś zasięg prześladowań religijnych przesądza o ko-
nieczności namysłu nad znaczeniem wolności religijnej w kontekście na-
uk o bezpieczeństwie. Podjęta refleksja może ponadto wskazywać kon-
teksty dla dalszych badań.

Streszczenie:
Celem niniejszego opracowania było przedstawienie roli edukacji

dla bezpieczeństwa w kontekście zagrożeń wolności religijnej. W
pierwszej części opisano stan wyjściowy dla badań, przybliżając
kluczowe kwestie terminologiczne i prawne. Następnie skupiono się na
wielopłaszczyznowym charakterze prześladowań religijnych oraz
koncepcjach edukacyjnych służących przeciwdziałaniu zagrożeniom
wolności religijnej. Biorąc pod uwagę ich globalny wymiar, szczególnie
zasadna wydaje się tzw. edukacja globalna, której cele tożsame są z
założeniami polityki bezpieczeństwa. Globalna edukacja, jako część
edukacji na rzecz bezpieczeństwa, staje się niezbędna we współczesnej
rzeczywistości społecznej.

Słowa kluczowe: wolność religijna, prześladowania religijne, reli-
gia i bezpieczeństwo, nauki o bezpieczeństwie, fanatyzm religijny, edu-
kacja dla bezpieczeństwa.

Summary:
Security Education in the Context of Threats to Religious Freedom’
The purpose of the article was to present the role of security educa-

tion in the context of threats to religious freedom. The first part describes
the initialstate for research, introducing key terminological and legalissu-
es. Next, the focus was on the multifaceted nature of religious persecution
and educational concepts for counteracting threats to religious freedom.
Considering their global dimension, the so-called global education seems
particularly justified. Further more, goals of this type of education are the
same as those of security policy. Global education, as part of security
education, becomes indispensable in the contemporary social reality.
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Witalij Biskup

Проактивні стратегії запобігання соціальним ризикам

Постановка проблеми
У сучасному світі вирують різноманітні проблеми, громадяни

потерпають від природних катастроф, техногенних наслідків
розвитку цивілізації, економічних, політичних потрясінь, які
набувають різноманітних форм: політичних революцій,
економічних бунтів, стихійних чи організованих протестів,
причиною яких є незгода громадян з політикою національних
урядів. Як зазначає відомий дослідник політичного насилля Т.Р.
Гарр, інститути, особистості і політика правителів провокували
спалахи насилля протягом усієї історії організованого політичної
життя. Огляд історії життєдіяльності європейських держав і імперій,
який охоплює двадцять чотири століття, показує, що в середньому
на чотири мирних роки припадає один рік заворушень, пов'язаних
із застосуванням насилля. Більшість актів насильства справили
незначний вплив на політичне життя, але деякі з них були
надзвичайно згубні щодо людських життів і політичних інститутів
[1, ст. 42].

Незважаючи на те, що людські суспільства протягом усього
часу свого існування стикалися з ризиками різної природи та
масштабу, сучасні умови цивілізаційного розвитку продукують нові
загрози, на які має бути спрямована увага державних діячів,
науковців різних галузей та профілів. Загалом сучасні концепції
пояснення закономірностей функціонування людських
співтовариств акцентують увагу на постанні нової реальності,
суттєвими характеристиками якої є підвищена ризикогеність,
наявність глобальних загроз і небезпек, які важко осягнути одним
поглядом. У. Бек, німецький соціолог, зазначає, що повсякденні
норми життя ставляться з ніг на голову, руйнуються ринки, в умовах
надлишку панує дефіцит, виникають масові претензії, правові
системи з ними не справляються, медичне обслуговування
виявляється недієвим, руйнуються наукові системи раціоналізації,
хитаються уряди, виборці відмовляють їм у довірі [2, ст. 3].

За таких умов стратегії впливу на перебіг соціальних процесів
мають спрямовуватись, здебільшого, на усунення передумов
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розгортання небажаних ризиків, попередження деструктивних
форм взаємодій культур і різноспрямованих поглядів щодо різних
аспектів суспільного поступу. Актуалізуються питання проактивного
реагування на загрози суспільного розвитку, основною метою яких є
запобігання розгортанню суспільних негараздів, а не ситуативне
реагування на події, які вже відбулися і вимагають негайного
втручання.

Мета роботи – визначити та обґрунтувати засадничі
передумови уникнення ризикогенних шляхів розвитку суспільства
засобами проактивного управління соціальними процесами.

Виклад основного матеріалу.
Соціальні ризики варто розглядати як потенційно негативні

наслідки для суспільства, соціальних груп, окремих особистостей, які
виникають в результаті стрімких інституційних зрушень, конфліктів
різноспрямованих політичних сил, екологічних катастроф тощо.
Соціальні ризики за своєю природою можуть мати як явні і прозорі
механізми, спричинені об’єктивними економічними і політичними
суперечностями, так і системними зрушеннями, які накопичувались
протягом тривалого часу і в певний історичний момент
актуалізувались під впливом збігу несприятливих обставин.

Загалом науковці у змістове наповнення поняття «ризик»
включають три елементи: небажані наслідки певних подій,
можливість (імовірність) настання цих подій та обставини, за яких
може виникнути невизначеність [3, ст. 72]. Інші науковці трактують
ризик як кількісну міру небезпеки, тобто імовірність настання
небажаної події, та як максимальний збиток, котрий
супроводжується цією подією. Крім того, ризик визначається як
можлива міра щодо виникнення техногенних і природних явищ, що
супроводжуються формуванням та впливом шкідливих факторів, а
також завданим при цьому соціальним, екологічним, економічним
чи іншим збитком [4, ст. 103].

Отже, соціальні ризики – це сукупність чинників, які
порушують нормальний перебіг суспільного життя, погіршують
соціальне становище пересічних громадян, болісно відображаються
на найбільш вразливих груп населення. За таких обставин
втрачається стабільність функціонування соціальних інститутів і
зростаюча невпевненість у майбутньому спонукає маси населення до
заворушень, об’єктивує в протестних маніфестаціях соціальне
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невдоволення. О. В.Євтухов виокремлює декілька ознак, властивих
соціальній напруженості [5, ст. 29]:

– наявність психічно-емоційного збудження в суспільстві;
– зростання невдоволення станом справ у різних сферах життя

суспільства;
– втрата довіри до владних структур, роботодавців тощо.
Водночас, вченими здійснюються спроби інтегрувати

різноманітні підходи до розуміння соціальних протестів і
розташувати їх в такій системі координат, які змогли б включити
розгортання соціальних напружень у більш широкий контекст
соціального життя. Зокрема, В. В. Костюшев пропонує «тріаду
протесту», яка пояснюється такими категоріями [6, ст. 147]:

1) «потенціал протесту» (стан і практика емоційного і
морального невдоволення: емотивний компонент);

2) «дискурс протесту» (стан і практика інтелектуальної та
ідеологічної незгоди: когнітивний компонент);

3) «репертуар протесту» (стан і практика колективних дій:
конативний компонент). [6, ст. 147].

У цілому підтримуючи підхід автора до розуміння сутності
рушійних механізмів розгортання соціального протесту, вважаємо за
необхідне удосконалити та розширити пропоновану модель. За
своєю суттю в ній синтезуються багатоманіття бачень витоків
соціальної непокори без врахування одного з важливих моментів. А
саме контекстуального колориту зародження, формовияву та ідейної
спрямованості протестного руху. Культура та генетична схильність є
тими пов'язуюючими ланками, які каналізують негативну енергію
збурених мас, спрямовують їх чи то в інституційне русло, чи в
хаотичний бунт, інстинктивний виплеск акумульованих
незадоволень [7, ст. 149].

Таким чином, детермінанти соціальних протестів перебувають
на більш глибшому рівні, ніж це може видатись на перший погляд.
Важливими є панівні культурні норми і контекст взаємодії людей
між собою, громадянського суспільства і владними інституціями.
Думки та дії кожного члена суспільства, їх емоційний та
інтелектуальний стани, напрямки та зміст вчинків занурені у
реальний контекст культурного простору. Розгортання і зародження
соціального протесту – це процес акумуляції та напруження
різноманітних чинників, які лише зійшовшись на одній вершині,
утворюють енергетичний поштовх для сплеску громадянської
активності.
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Відтак постає необхідність в організації такого способу впливу
на соціальні процеси, який спрямований на мінімізацію соціальних
ризиків, попередження деструктивних форм у процесі інстит-
уційних перетворень. Саме проактивне управління на сучасному
етапі можна розглядати як дієвий механізм попередження
численних негараздів, які щоразу загрожують інтегративній цілісн-
ості суспільства. На відміну від реактивного управління, в основі
якого перебуває ситуативне подолання проблеми методом
негайного знаходження рішень, якість якого може потерпати через
відсутність достатнього часу для його обміркування, проактивний
підхід базується на завчасному плануванні, аналізі можливих ризиків
і загроз.Отже, проактивна стратегія передбачає ретельну іденти-
фікацію та оцінку всіх потенційних ризиків і розробку планів зап-
обігання або управління ними у випадку, якщо вони відбуваються.

Ми погоджуємось з думкою англійського соціолога Е. Гідденса,
який слушно зауважує, що прорахунок ризиків ніколи не може бути
вичерпним, оскільки в середовищі навіть з відносно обмеженим
рівнем ризику завжди існують можливості неочікуваних і
непередбачених ситуацій [8, ст. 109]. Проте цілком очевидно, що
реагування на проблеми є більш енергоємним процесом за рахунок
затрачених людських та матеріальних ресурсів, завданих збитків,
втрат як фінансових, так і людських. Проактивні стратегії
управління соціальними процесами уможливлюють економію часу
на тривале відновлення соціальної стабільності через необачність
політиків, надають можливості та шанс рухатись вперед
прорахувавши ті збитки, які гальмуватимуть якісні й кількісні
зрушення у суспільному житті.

Модель проактивної стратегії запобігання соціальними риз-
иками містить декілька ключових складових: мету, завдання, методи
та визначальні принципи. Отже, мета проактивної стратегії – пер-
едбачення небажаних сценаріїв розвитку соціальної системи та роз-
робка альтернативних траєкторій руху, акумулювання знань й дос-
віду для дієвої організації поточної ситуації, розгортання якої у май-
бутньому матиме позитивно прогнозований результат. Відповідно
стратегічними завданнями є виявлення причин і умов, які сприяють
виникненню будь-яких проблеми або комплексу проблем; зменше-
ння ймовірності або попередження виникнення відхилень у
функціонуванні соціальних інститутів; запобігання розгортанню
можливих психологічних, соціокультурних та інших колізій у
суспільному житті; сприяння людині або групі в досягненні постав-
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лених цілей, розкритті їх внутрішніх потенціалів і творчих здібно-
стей.

До арсеналу методів проактивних стратегій можна віднести такі:
- соціологічні опитування, як засіб моніторингу поточної

ситуації з метою оперативного реагування на зміни в соцієтальному
просторі, настроях та трендах в межах окремих соціальних груп та
верств населння;

- соціальну інженерію, як сукупність прийомів, методів і
технологій створення такого простору, умов і обставин, які
максимально ефективно призводять до конкретного необхідного
результату;

- соціальний реінжиніринг, як радикальне переосмислення і
перепроектування суспільних процесів для досягнення суттєвих
покращень як у поточній перспективі, так і в прогнозованому
майбутньому;

- форсайт-підхід, як інтегративна система отримання знань
про майбутнє з використанням системи процедурних засобів, з
поміж яких збір інформації (комплексне сканування ситуації в цілях
розуміння її характеру і визначення сфер втручання, які стануть
основою програми змін); створення образів (розробка сценаріїв, що
моделюють альтернативні варіанти майбутнього); інтеграція (аналіз
альтернатив майбутнього і визначення стратегічних орієнтирів
допомогою їх пріоритезації); інтерпретація (побудова на основі
стратегічних орієнтирів довго-, середньо- і короткострокових
стратегій); реалізація політики (проведення реформ, що базуються
на інформаційно обгрунтованих політичних заходах і діях).

Визначальними принципами проактивних стратегій
запобігання соціальними ризиками є такі:

По-перше, принцип системності, що передбачає виявлення всіх
можливих
джерел проблеми з одночасним формуванням умов для її
подальшого вирішення та використання для цього різних методів і
способів діяльності.

По-друге, принцип полімодальності і максимальної дифере-
нціації, гнучкого застосування різних підходів і методів.

По-третє, принцип превентивності, запобігання виникненню
проблеми, концентруванні уваги на передбачені різних сценаріїв
розгортання несприятливих ситуацій.

По-четверте, принцип активізації ресурсів соціальної системи,
залучення різних груп населення як до обговорення поточних
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ситуацій, які викликають занепокоєння, так і до їхнього залучення в
систему прийняття рішень, які стосуються їхнього життя.

Висновки.
Сягнувши найвищої межі напруження й підсилюючи один

одного соціальні ризики акумулюють деструктивну енергію мас,
спрямовуючи суспільний розвиток до занепаду. Застосування
проактивних стратегій запобігання соціальним ризикам акумулює
необхідну інформацію про поточну ситуацію з метою
конструювання відповідних часу і ситуації сценаріїв уникнення
небажаних загроз, які можуть очікувати суспільство у майбутньому.
За для уникнення небажаних та руйнівних сплесків громадянської
непокори варто враховувати глибинні засади зародження
громадянського невдоволення. Поверхневе розуміння ситуації
спричиняє хибність шляхів вирішення проблеми у всіх сферах
сучасного суспільства. Відтак необхідність подальших наукових
розвідок зумовлена потребою теоретично обґрунтування та
емпіричного апропобовування комплексного планування
проактивних заходів, як основних форм наукової й практичної
діяльності з попередження деструкцій серед різних груп населення.

Streszczenie:
Proaktywne strategie zapobiegania ryzyku społecznemu
Artykuł analizuje zagrożenia i zagrożenia stojące przed współcze-

snymi społeczeństwami. Ustalono, że różne różnice gospodarcze, poli-
tyczne i kulturowe wywołują napięcia społeczne, kształtują postawy pro-
testacyjne wśród różnych grup ludności. W zależności od czynników
kulturowych i genetycznych, aktywność protestacyjna może uzyskać od-
powiednio zinstytucjonalizowane działania lub destrukcyjne zamieszki,
destrukcyjne tendencje. Z uwagi na ryzyko o różnym charakterze, kwe-
stie szerszej perspektywy w zarządzaniu procesami społecznymi, po-
strzeganie nie tylko przyczyn sprzeczności społecznych, ale także okre-
ślenie technologii ich zapobiegania i zapobiegania są istotne.

Stwierdzono, że proaktywne zarządzanie procesami społecznymi
ma na celu szczegółowe zbadanie warunków wstępnych dla wdrażania
problemów społecznych, opracowanie sposobów zapobiegania i unikania
możliwych zagrożeń w życiu różnych segmentów populacji.

Ustalono, że zniekształcenie pola kulturowego tworzy rodzaj dyso-
nansu poznawczego, który powoduje emocjonalne i moralne niezadowo-
lenie, stan nieporozumień intelektualnych i ideologicznych, powoduje
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stres w przejawach działania zbiorowego. Dlatego proaktywne zarządza-
nie ma na celu uregulowanie interesów podmiotów życia społecznego,
które mają nierówny wpływ na przebieg życia społecznego, zapobieganie
społeczno-psychologicznym odchyleniom w postrzeganiu faktów rze-
czywistości społecznej.

Słowa kluczowe: strategie proaktywne, społeczeństwo ryzyka, za-
rządzanie, protesty społeczne, zapobieganie.

Summary:
Proactive strategies to prevent social risks
The paper analyzes the threats and risks facing modern societies. It is

determined that various economic, political and cultural differences provoke
social tension, form protest attitudes among various groups of the
population. Depending on the cultural and genetic factors, protest activity
may acquire, respectively, institutionalized actions, or destructive riots and
tendencies. Given the risks of different nature, the issues of a broader
perspective in the management of social processes, the perception of not
only the causes of social contradictions, but also the definition of
technologies for their prevention and prevention become relevant.

It was found out that proactive management of social processes is
aimed at the detailed study of the prerequisites for the deployment of
social problems, the development of ways to prevent and avoid possible
risks in the life of different segments of the population.

It is established that the distortion of the cultural field forms a kind
of cognitive dissonance, which causes emotional and moral discontent,
the shape of intellectual and ideological disagreement, causes stress in the
manifestation of collective action. Therefore, proactive management is
aimed at regulating the interests of actors of social life, which have
unequal influence on the course of social life, the prevention of socio-
psychological deviations in the perception of facts of social reality.

Key words: proactive strategies, society of risk, management, social
protests, prevention.
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Marta Pietrycha

Uzależnienie od Internetu dzieci i młodzieży

Wstęp
W obecnym czasie problem uzależnień jest problemem ludzi w każ-

dym wieku. Alkoholizm, nikotynizm, narkomania, uzależnienie od Interne-
tu i komputera dotyczą coraz młodszych. Niezbędna jest więc profilaktyka.
Należy bowiem uświadamiać społeczeństwu, jakie konsekwencje w skut-
kach niesie ze sobą uzależnienie, jak szybko dziecko staje się niewolnikiem
papierosów, Internetu, tracąc kontrolę nad samym sobą1.

Młodemu pokoleniu Internet daje wiele możliwości, jest też wy-
zwaniem. Jego dynamiczny rozwój zachwyca i wciąga. Dla nastolatków
sieć często ,,staje się pozornie prostym narzędziem do kształtowania swo-
jego wizerunku, miejscem złudnie bezpiecznym, gwarantem anonimo-
wości czy panaceum na ich problemy”2. Internet bowiem to ,,kopalnia
możliwości i okno na świat, w którym obok wartościowych treści i od-
powiedzialnych internautów, spotykamy drastyczne obrazy i agresyw-
nych Użytkowników"3. Na szkodliwy wpływ internetowych treści nara-
żeni są głównie młodzi ludzie.

1. Pojęcie uzależnienia
Według Światowej Organizacji Zdrowia uzależnienie to

,,psychiczny i fizyczny stan wynikający z interakcji między żywym orga-
nizmem a substancją chemiczną (do których należą: alkohol, narkotyki,
nikotyna, leki), charakteryzujący się zmianami i innymi reakcjami, takimi
jak: konieczność przyjmowania danej substancji w sposób ciągły lub
okresowy w celu doświadczania jej wpływu na psychikę lub by uniknąć
objawów towarzyszących brakowi substancji”4.

1 A. Maszorek-Szymala, M. Janiak, Zapobieganie wykluczeniu z systemu edu-
kacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie: perspektywa pedagogiczna,
Łódź 2014, s. 219.

2 A. Wrzesień-Gandolfo, Bezpieczeństwo dzieci online. Kompendium dla rodziców i
profesjonalistów, Warszawa 2014, s. 6.

3 Tamże.
4 Tamże, s. 220.
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Zdaniem K. Zajączkowski, „Uzależnienie to choroba duszy i emo-
cji”5. Uzależnienie to powstaje na skutek braku miłości, akceptacji i po-
czucia bezpieczeństwa. Jednakże największym ryzykiem zagrożone są
osoby o niskim poczuciu własnej wartości oraz osoby, u których wystę-
pują utrudnienia w rozwiązywaniu problemów. B. Danowski i A. Kru-
pińska zachowanie uzależniające definiuje jako ,,powtarzający się nawyk,
zwiększający ryzyko choroby i związanych z nią problemów osobistych
oraz społecznych”6.

Aktualnym i trudnym problemem społecznym i naukowym jest zja-
wisko uzależnienia nie tylko od substancji psychoaktywnych, lecz również
od nowoczesnych technologii informacyjnych (komputer, Internet, telefon
komórkowy, mass media). Powyższa forma aktywności wpisuje się w za-
burzenia nawyków - mediaholizm, infoholizm, internatoholizm7.

2. Podział uzależnień
Literatura wyróżnia dwie grupy uzależnienia, uzależnienie od środ-

ków psychoaktywnych, inaczej określane substancjalne oraz uzależnienie
niesubstancjalne, w tym uzależnienie od jedzenia, pracy, Internetu8.

Inny podział to uzależnienia fizyczne i psychiczne. Fizyczne to
,,nabyta, silna potrzeba zażywania jakieś substancji, odczuwana jako sze-
reg dolegliwości Fizycznych"9, mowa jest tu o bólach brzucha, biegunce,
wymiotach, kłopotach ze snem itp. Grupa druga to uzależnienia psy-
chiczne – „stan, w którym osoba niepotrafi bez pomocy z zewnątrz prze-
rwać zachowań kompulsywnych”10.

3. Uzależnienie od Internetu
Dla jednych Internet jest świetnym narzędziem ułatwiającym co-

dzienną aktywność - w życiu, w pracy, w nauce, kulturze i odpoczynku.
Dla drugich zaś jest przedmiotem uzależnień11.

Według M. Goetz uzależnienie od Internetu to zjawisko charakteryzu-
jące się utratą „kontroli nad korzystaniem z Internetu. Może prowadzić do

5 K. Zajączkowski, Uzależnienia od substancji psychoaktywnych, Warszawa 2003, s. 18.
6 P. Majchrzak, N. Ogińska-Bulik, Uzależnienie od Internetu, Łódź 2010, s. 56.
7 K. Panasiuk, B. Panasiuk, Uzależnienie od komputera i ineternetu – wybrane proble-

my, ,,Colloquim Wydziału Nauk Humanistycznych i społecznych”, 1/2017, s. 5.
8 A. Maszorek-Szymala, M. Janiak, jw. s. 219-220.
9 Tamże, s. 220.
10 Tamże.
11 W. Furmanek, Uzależnienie od komputera i Internetu (technologii internetowych,

,,Dydaktyka Informatyki”, 2014, nr. 9, s. 50.
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izolacji, zaniedbania relacji społecznych i innych form aktywności, nauki,
aktywnego wypoczynku, higieny osobistej, a nawet zdrowia”12.

Uzależnienie od internetu inaczej definiowane jako ,,zespół uzależ-
nienia od Internetu (ZUI, siecioholizm, ang. Internet Addiction Disorder –
IAD)”13, jest zjawiskiem społecznym. Mimo, że nie sklasyfikowano go
jako jednostka chorobowa, budzi pewne obawy, wpływa na poczucie
bezpieczeństwa. Uzależnienie to traktowane jest również jako zaburzenie
kontroli impulsów. Występuje ono w sytuacji nadużywania technologii
internetowych. Przyczynia się do powstania cierpienia sobie i osób z oto-
czenia, wpływa na nasze funkcjonowanie fizyczne, psychiczne, społeczne
oraz ekonomiczne. Powstałe zaburzenia prowadzą do wielu szkód, m.in.
,,naruszają lub niszczą dobrostan psychiczny i szansę na satysfakcjonują-
ce i dobre życie, niszczą możliwość rozwijania dobrych, naturalnych rela-
cji społecznych, prowadzą do poważnych zaburzeń w relacjach rodzin-
nych, niszcząc istniejące więzi. W końcu mogą zaburzyć możliwość efek-
tywnego wykonywania pracy, co często pociąga za sobą jej utratę”14. G.
A. Marlatt mówi o uzależnieniu jako powtarzającym się nawyku, który
przyczynia się do zwiększenia choroby i powstania problemów osobi-
stych oraz społecznych.

Zdaniem A. Andrzejewskiej „jedną z najważniejszych zalet Interne-
tu jest możliwość całodobowego dostępu do niego. Pozwala to użytkow-
nikowi na znalezienie informacji w porze jemu odpowiadającej. Zaintere-
sowanym umożliwia dostosowanie tempa i czasu pracy do własnych
możliwości”15. Internet jest jednak wielkim zagrożeniem16.

W literaturze występują również inne określenia: siecioholizm, ne-
toholizm, cyberzależność, cybernałóg, internetozależność, infoholizm,
infozależność. Zjawisko to nie jest uznawane jako jednostka chorobowa.
Termin „uzależnienie od Internetu” po raz pierwszy w 1995 r. użył I.
Goldberg - amerykański psychiatra. Zaś rok później badania nad tym
zjawiskiem zapoczątkowała K. Young (1996). Zdaniem autorki uzależ-
nienie od Internetu przypomina patologiczny hazard. Zaburzenie to ,,nie
powoduje intoksykacji, ale działa destrukcyjnie na wszystkie sfery funk-

12 K. Panasiuk, B. Panasiuk, jw.. s. 62 - 63.
13 Furmanek, jw. s. 52.

14 Tamże.
15 J. Bednarek, A. Andrzejewska, Cyberświat. Możliwości i zagrożenia, Warszawa

2009, s. 174.
16 A. Maszorek-Szymala, M. Janiak, jw. s.221.
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cjonowania człowieka”17. K. Young stworzyła osiem kryteriów patolo-
gicznego używania Internetu:

1. ,,silne zaabsorbowanie Internetem, wyrażające się w obsesyjnym
myśleniu o aktywności w Internecie;

2. rosnąca potrzeba coraz dłuższego przebywania w sieci, aby
osiągnąć satysfakcję z tej aktywności;

3. powtarzające się nieudane próby kontroli – redukcji lub
zaprzestania korzystania z Internetu;

4. silne negatywne emocje: irytacja, niepokój, przygnębienie w
sytuacji redukowania, ograniczania aktywności w Internecie;

5. problemy z kontrolą czasu przebywania w sieci;
6. stres środowiskowy, problemy osobiste i konflikty społeczne, jak

również problemy zawodowe wynikające z zaabsorbowania Internetem;
7. ukrywanie informacji dotyczących zaabsorbowania Internetem

(kłamanie, manipulowanie);
8. używanie Internetu jako sposobu ucieczki od problemów lub

leku na pogorszony nastrój"18.
Zdaniem K. Young osoby, u których występuje przynajmniej pięć z

powyższych kryteriów, uznajemy za uzależnione od Internetu.
K. Young wyróżniła pięć podtypów uzależnienia od Internetu:
1. ,,cybernetyczną erotomanię – przymusowe przeglądanie stron

internetowych dla dorosłych zawierających treści pornograficzne;
2. cybernetyczne uzależnienie od internetowych kontaktów

społecznych;
3. kompulsję sieciową – obsesyjny hazard online, zakupy, transakcje

handlowe w sieci;
4. uzależnienie od komputera – chodzi tutaj głównie o korzystanie

z gier komputerowych;
5. przymus pobierania informacji – obsesyjne przeglądanie stron

internetowych i wyszukiwarek baz danych”19.
Uzależniać mogą:
 ,,samo bycie online — ponieważ daje poczucie odprężenia i

przyjemności,
 potrzeba bycia na bieżąco, a więc stałego śledzenia i

dowiadywania się, co się dzieje w Internecie,
 portale społecznościowe,

17 K. Panasiuk, B. Panasiuk, jw. s. 12.
18 Tamże, s. 13.
19 Tamże, s. 14.
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 gry online, m.in. MMORPG (np. Lineage, LEage of Legends,
World of Warcraft), gry społecznościowe (np. Farmville popularna na
Face-booku), gry hazardowe,

 poczta internetowa, komunikatory (np. Skype, Gadu-Gadu), czaty,
 zakupy internetowe (szczególnie okazyjne aukcje w serwisach

typu Allegro),
 strony z pornografią”20.
Zdaniem B. T. Woronowicza osobami podatnymi na uzależnienie są

„osoby młode, sfrustrowane i zagubione w świecie dorosłym; osoby z
problemami emocjonalnymi czy zaburzeniami afektywnymi; osoby mają-
ce problem z bezpośrednim kontaktowaniem się z innymi; osoby z po-
czuciem niskiej wartości potrzebujące dowartościowania; osoby poszuku-
jące przyjaźni, romansu, narzekające na swojego męża lub żonę; osoby z
nieleczonymi dysfunkcjami seksualnymi czy osoby cierpiące na inne uza-
leżnienia, które traktują Internet jako bezpieczną używkę”21.

4. Proces uzależnienia - fazy
Sam proces powstania uzależnienia od Internetu przebiega w kilku

fazach. Początkowo Internet wywołuje u nas zainteresowanie, sprawia
przyjemność. W literaturze jest to ,,faza poznawania i racjonalnego oraz
efektywnego wykorzystywania Internetu”22. Sukcesywnie więcej czasu
poświęcamy na korzystanie z sieci. Tracimy inne zainteresowania. Prze-
chodzimy wówczas do kolejnej fazy, fazy uzależnienia, gdzie zaczynamy
natrętnie myśleć o Internecie. Nie jesteśmy zalogowani, walczymy z my-
ślami. Po tej fazie następuje faza ,,destrukcji osobowej i jej relacji interper-
sonalnych”23. Mówimy wówczas o ograniczaniu lub zaprzestaniu reali-
zowania innych form aktywności. Zaniedbujemy bądź całkowicie rezy-
gnuje z ,,czynności rodzinnych, społecznych, zawodowych i rekreacyj-
nych, na rzecz codziennego, wielogodzinnego i niejednokrotnie nieprze-
rwanego korzystania z Internetu, mimo iż zdaje on sobie sprawę z nara-
stania u niego trudności życiowych, problemów psychicznych oraz fi-
zycznych”24. Na rzecz Internetu rezygnujemy ze snu, odżywiania, nauki,
pracy zawodowej, obowiązków rodzinnych, kontaktów towarzyskich.

20 Tamże, s. 63.
21 B. T. Woronowicz, Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Warszawa

2009, s. 479.
22 W. Furmanek, jw., s. 57.
23 Tamże.
24 Tamże.
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Opisana faza to faza destrukcji. Ogromne znaczenie w fazie tej ma pogar-
szanie się stanu zdrowia.

5. Aktywność internetowa
W obecnym czasie istotne miejsce zajmuje informacja, zwłaszcza

szybkość pozyskania i przekazania. Narzędziem umożliwiającym jej
przepływ jest Internet. Zachowania oraz komunikacja używana online
różnią się od komunikacji twarzą w twarz. Mówimy tu o braku bezpo-
średniego kontaktu z innymi użytkownikami, o dużej anonimowości. W
komunikacji pośredniczy komputer, tablet, smartfon. Jak słusznie stwier-
dza Sz. Juza, T. Kloc ,,interakcja z maszyną staje się ważniejsza, a czło-
wiek schodzi na dalszy plan”25.

Internet to dynamiczne rozwijające się medium, najprościej, jest to
,,ogólnoświatowa sieć połączonych ze sobą komputerów”26. Zdaniem
naukowców Internet ma cztery najważniejsze cechy świadczące o jego
popularności. Mowa jest tu o wyobraźni, interaktywności, dostępności i
anonimowości.

I tak wspomniana wyobraźnia pozwala uwolnić się nam od fizycz-
nych wad, codzienności, sprawia, że internetowa przestrzeń nabiera
atrakcyjności. Interaktywność z kolei zapewnia nam wejście w relacje z
innymi użytkownikami. Dzieje się to znacznie prościej i szybciej niż w
rzeczywistości.

Natomiast wysoka dostępność oraz anonimowość dodaje pewności
i swobody, buduje siłę przyciągania Internetu.

Zdaniem M. Goetz Internet dostarcza osiem korzyści:
1. Po pierwsze, Internet zapewnia nam zabawę i rozrywkę (mowa o

grach internetowych, serwisach, w których można oglądać filmy i seriale,
słuchać muzyki i przeglądać obrazki).

2. Po drugie, Internet umożliwia kontakt z rówieśnikami, poznanie
nowych osób z całego świata (pomocne są takie portale społecznościowe,
jak Facebook, Twitter, Instagram).

3. Dzięki niemu kreujemy swój wizerunek, pokazujemy się z naj-
lepszej strony.

25 Sz. Juza, T. Kloc, Uwikłani w sieci. Wzorce aktywności internetowej w kontekście
uzależnienia od internetu i nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży,
,,Innowacje Psychologiczne”, 2012, t. 1, nr. 1, s. 10.

26 Tamże.
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4. Internet zapewnia oderwanie się od codziennej rzeczywistości,
od problemów, szczególnie przy pomocy gier, gdzie wcielamy się postać
żyjącą w fantastycznym świecie.

5. Umożliwia przeszukanie informacji, wiedzy, ciekawostek.
6. Sam w sobie jest fascynujący, ,,można go zwiedzać godzinami i

ciągle trafiać na coś nowego”27.
7. Dzięki niemu rozładowujemy napięcie i stres.
8. Zapewnia ,,złudne poczucie wolności i anonimowości”28.
Zdaniem Suler atrakcyjność Internetu doszukiwać należy ,,w moż-

liwości zaspokajania za jego pośrednictwem wielu potrzeb człowieka,
które nie mogą być zaspokojone przez współczesną kulturę i istniejące w
niej struktury społeczne”29. Ludzie w świecie wirtualnym mają możli-
wość realizacji potrzeb, które w codziennym, realnym życiu ulegają de-
prywacji. Autor twierdzi, iż ,,za siłę wpływu sieci na młodych ludzi od-
powiadają typowe dla okresu adolescencji potrzeby i motywy. To, z ja-
kich aktywności dorastający człowiek będzie korzystał, które będą dla
niego najbardziej atrakcyjne, zależy od stopnia zaspokojenia potrzeb i
ambicji w świecie realnym”30. Zdecydowanie większość użytkowników
to osoby korzystające z sieć celowo, nie wiążą z nią żadnych negatyw-
nych konsekwencji. Internet jest wiec nowym technicznym udogodnie-
niem pomagającym załatwiać codzienne obowiązki. Niemniej jednak,
druga grupa to osoby tracące kontrolę nad Internetem, mowa jest tu o
czasie i sposobie. Przekłada się to w sposób negatywny na ich realne
funkcjonowanie. W sieci spędzają wiele godzin, Internet jest dla nich
podstawowym, jak nie najważniejszym środowiskiem funkcjonowania31.

6. Najmłodsi w Internecie
Internet jest medium, którego ,,dynamiczny rozwój i potencjał po-

trafią wykorzystać przede wszystkim młodzi ludzie”32. Zdaniem A.
Wrzesień-Gandolfo internet jest nieodłącznym elementem życia dziecka,
jego aktywności i rozrywki. W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić
sobie nastolatka, który z obojętnością podchodzi do nowych technologii.

27 K. Panasiuk, B. Panasiuk, jw. s. 72.
28 Tamże.
29 Sz. Juza, T. Kloc, jw. s. 10.
30 Tamże.
31 Tamże, s. 11.
32 A. Wrzesień-Gandolfo, Bezpieczeństwo dzieci online. Kompendium dla rodziców

i profesjonalistów, Warszawa 2014, s. 5.
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Jak słusznie zauważa autorka ,,dzieci nie pytają, skąd się wziął in-
ternet, nie pamiętają także czasów pierwszych telefonów komórkowych
czy laptopów. Młodzi ludzie wychowali się już w otoczeniu nowych
technologii, podczas gdy starsze pokolenie mogło obserwować ich roz-
wój, z czasem musiało się do nich przyzwyczaić, a często całkowicie
zmienić swoje nawyki i dotychczasowy styl pracy”33. Dziś najmłodszych
użytkowników określamy „cyfrowymi tubylcami”, zaś dorosłych –
„cyfrowymi imigrantami”. O młodym pokoleniu mówi się, że urodzili się
z myszką w ręku.

Przestaje, wobec tego dziwić fakt, iż dla nich granica pomiędzy
światem realnym a wirtualnym przestała istnieć. Aktywności dziecka
toczy się równocześnie online i offline. Odrabianie prac domowych, roz-
wijanie zainteresowań, rozmowy z przyjaciółmi są czynnościami, które
wykonują w sieci swobodnie34.

Młodzi czują się online jak ryby w wodzie. Szybciej niż dorośli po-
sługują się nowościami. Internet, komputer, smartfon czy tablet zaspoka-
jają ich podstawowe potrzeby35.

7. Wyzwania i niebezpieczeństwa
Młodemu pokoleniu Internet daje wiele możliwości, jest też wy-

zwaniem. Jego dynamiczny rozwój zachwyca i wciąga. Dla nastolatków
sieć często ,,staje się pozornie prostym narzędziem do kształtowania swo-
jego wizerunku, miejscem złudnie bezpiecznym, gwarantem anonimo-
wości czy panaceum na ich problemy”36. Internet bo wiem to ,,kopalnia
możliwości i okno na świat, w którym obok wartościowych treści i od-
powiedzialnych internautów, spotykamy drastyczne obrazy i agresyw-
nych Użytkowników"37. Na szkodliwy wpływ internetowych treści nara-
żeni są głównie młodzi ludzie. I tak na podstawie badań wśród gimnazja-
listów można stwierdzić, że 67,3% zetknęło się w sieci z materiałami por-
nograficznymi, a 21,5% nastolatków doświadczyło przemocy. Nastolat-
kowie narażeni są także na ,,utratę kontroli nad korzystaniem z internetu,
co może prowadzić do izolacji, a także zaniedbywania nauki, zdrowia czy
kontaktów z rówieśnikami”38. Lista niebezpieczeństw ciągle ulega aktu-

33 Tamże.
34 Tamże.
35 Tamże, s. 6.
36 Tamże.
37 Tamże.
38 Tamże.
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alizacji, zmienia się z rozwojem technologii. Dorosłym wydaje się, że nie
są w stanie nadążyć za rozwojem Internetu, zainteresowaniami dzieci.
Dlatego też tak ważne jest podnoszenie świadomości rodziców na temat
technologii, mówienia o nowych zjawiskach, zagrożeniach. Nie powinni-
śmy jednak straszyć, a przekazywać wskazówki. Nie wolno nam zapo-
minać, że ,,sieć to medium, które odgrywa ogromną rolę w życiu dzieci i
może być przez nie z pożytkiem wykorzystywane. Dlatego warto skie-
rować uwagę dorosłych na ogromne możliwości, jakie internet”39.

8. Plagiatowanie
Plagiatowanie w obecnym czasie jest zjawiskiem coraz bardziej po-

pularnym. W dobie rozwoju internetu istnieje wiele portali, które powie-
lają prace domowe, tak zwaną metodą kopiuj i wklej. Serwisy te oferują
zadania, na które dostajemy konkretną odpowiedź, wraz z rozwiąza-
niem. Zachęcają również młodych do powielania materiałów, które są
cudzą twórczością, uczą, że nie ma nic w tym złego. Plagiat to nic innego
jak przywłaszczenie cudzego autorstwa utworu, wykorzystania i zapre-
zentowania go jako własny. Jest to najpoważniejsze wykroczenie, jeśli
mówimy o osobistych dobrach. Potocznie plagiat to kradzież utworu
bądź pomysłu40. Zjawisko plagiatu nie jest bezkarne, grozi odpowie-
dzialnością karną i cywilną. Także w szkole, plagiat powielany w formie
prac domowych niesie ze sobą konsekwencje, zawarte w indywidualnym
regulaminie szkoły. Na podstawie badań przeprowadzonych w serwisie
Zadane.pl, do korzystania z gotowych wypracowań w internecie przy-
znało się ponad 55% spośród 6,5 tys. Uczniów. Dlatego też ,,obecne poko-
lenie uczniów często jest określane mianem pokolenia „kopiuj-wklej”, ze
względu na bezrefleksyjne i wyjątkowo częste stosowanie tej właśnie
metody podczas odrabiania prac domowych”41.

Według ankietowanych główną przyczyną nie jest lenistwo, tylko
brak zrozumienia nowych zagadnień na lekcji, uczniowie nie potrafią
później samodzielnego wykonać zadanie. Druga grupa z kolei wskazy-
wała na brak czasu i obszerność materiału. Inni z kolei przyznali, że go-
towe prace są dla nich dodatkowym źródłem wiedzy. Dodatkowym pro-
blemem jest powszechnie akceptowane ściąganie na egzaminie, klasów-
kach, maturze. Co więcej, nieprzygotowanie do egzaminów nie jest uwa-
żane za coś złego, nagannego. Osoba wyposażona w ściągi nie jest oszu-

39 Tamże.
40 Tamże, s. 64.
41 Tamże.
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stem, lecz spryciarzem umiejącym poradzić sobie w każdej sytuacji. Po-
pularne w dzisiejszych czasach jest odrabianie prac domowych poprzez
portale społecznościowe, przykładem jest chociażby Facebook. Jedna
osoba odrabia zadanie. Po chwili umieszcza rozwiązanie na grupie swojej
klasy bądź prywatnym profilu, umożliwiając tym samym kolegom jego
powielenie. Dodatkowo internet ,,zalany jest ogłoszeniami osób, które
oferują swoje usługi w postaci pisania wypracowań, prac licencjackich
czy magisterskich. Istnieje wiele portali, gdzie za opłatą można nabyć
prace. Wszystkie te praktyki utwierdzają młodych ludzi w przekonaniu,
że nie ma nic złego w kopiowaniu czyjejś twórczości z sieci”42.

Ważne, by młodzi ludzie byli świadomi, kiedy korzystanie z innych
prac jest plagiatem, że istnieją programy do weryfikacji samodzielności prac.

9. Portal społecznościowy
Portal społecznościowy jest szczególnym rodzajem serwisu interne-

towego, Istnienie jego opiera się na aktywności użytkowników. Osoby te
komunikują się ze sobą, tworzą i modyfikują treści. Portale społeczno-
ściowe opierają się na kulturze danego regionu, a przykładem globalnego
portalu jest chociażby Facebook, który z początkiem 2014 roku zgroma-
dził na całym świecie prawie miliard użytkowników. Oprócz Facebooka
do grona popularnych serwisów wpisuje się

 Instagram (dzielenie się zdjęciami, modyfikacja przy użyciu
filtrów, udostępnianie i komentowanie)

 Ask.fm (zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, zadawanie i
odpowiadanie na pytania)

 Twitter (krótkie, liczące do 140 znaków wiadomości tekstowe)43.
W Polsce obok powyższych portali powstało wiele serwisów spo-

łecznościowych, cieszących się dużą popularnością:
 Nk.pl (Nasza Klasa) – kontaktowanie się ze znajomymi z

różnych szczeblach edukacji,
 Fotka.pl – dzielenia się zdjęciami, ocena i komentowanie zdjęć

innych użytkowników.
Mimo wielu różnic wynikających ze specyfiki danego serwisu, po-

wyższe portale łączą wspólne cechy44. Po utworzeniu własnego profilu,
mamy możliwość zapraszanie naszych znajomych i odpowiadania na
zaproszenia innych. Dodatkowo mamy możliwość dzielenia się swoimi

42 Tamże, s. 65.
43 Tamże, s. 68.
44 Tamże, s. 69.
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treściami, w tym zdjęciami, filmami, informacjami. Umieszczane posty
pojawiają się na profilach użytkowników. Z tablic czy osi, treści te są oce-
niane, powielane przez inne osoby.

Niemniej jednak w portalach społecznościowych dostrzegamy nie tyl-
ko negatywne trendy. Do pozytywnych zaliczamy zjawisko spotted - za-
uważone, zaobserwowane. Spotted to anonimowe publikowanie ogłoszeń
wśród osób przebywających na tym samym terenie np. mieście w celu uzy-
skania informacji, pomocy na przykład w przypadku zgubienia kluczy, wy-
szukania opinii o miejscu, restauracji. Zjawisko to cieszy się dużą popular-
nością wśród młodzieży. O negatywnym trendzie w ramach portali społecz-
nościowych możemy mówić przy zjawisku tzw. frappingu. Frapping to nic
innego jak wykorzystanie nieuwagi użytkownika, który ,,nie wylogował się
ze swojego konta, by podmienić jego zdjęcie profilowe, wstawić na profil
komentarz, opis bądź inną treść, która w jakiś sposób ma go ośmieszyć”45.
Dzięki łatwej dostępności, braku kontroli, portale te są dla najmłodszych
niebezpieczną przestrzenią. Należy również pamiętać o kryjących się walo-
rach edukacyjnych i społecznych. Walory edukacyjne doceniane są w szko-
łach, przykładem jest chociażby Facebooka, z którego ,,coraz chętniej korzy-
stają nauczyciele, by zachęcać uczniów do promowania ich osiągnięć na-
ukowych w internecie. Portale społecznościowe są przestrzenią spotkań wie-
lu interesujących i inspirujących dla młodego użytkownika osób, grup i in-
stytucji. Informacje tam uzyskane mogą stanowić wstęp do rozwijania no-
wych umiejętności i pasji”46.

10. Zanik kontaktów międzyludzkich
Wraz z postępem technologii rozwijają się także sposoby komuni-

kacji międzyludzkiej. Przodownikiem jest tu Internet. To on wywarł
ogromny wpływ na życie jednostki, stał się głównym medium komuni-
kacyjnym. Odgrywa zatem istotną rolę w życiu komunikacyjnym społe-
czeństwa.

Internet jak inne środki masowego przekazu, ma duży wpływ na
relacje społeczne dzieci i młodzieży. To on sprawia, że zawieramy wiele
nowych znajomości, a sam proces przebiega zdecydowanie szybciej i ła-
twiej. Możemy również stworzyć dowolny swój wizerunek własnej oso-
by. Dzięki Internetu osoby nieśmiałe, chętniej podejmują rozmowę z oso-
bami, przy którymi są nieśmiałe. Nagle stają się odważniejsze. Niemniej
jednak ,,najgorszą z rzeczy, które może spowodować uzależnienie od

45 Tamże, s. 71.
46 Tamże.
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Internetu, to zanik kontaktów międzyludzkich”47. Osoba uzależniona
zaniedbuje rodzinę, przyjaciół, rezygnuje z przyjemności oraz rozrywek.
Minusem omawianych znajomości jest brak bezpośredniej relacji twarzą
w twarz z daną osobą, zatraca się poczucie bliskości. Prawdą jest, że ist-
nieją technologie, które umożliwiają zobaczenie drugiej osoby, niemożna
jednak porównywać tej relacji z normalną rozmową. Zanikają uczucia,
które powinny być najważniejsze w naszym życiu. Mowa jest tu o przy-
jaźni i miłość. Przez Internet nie możemy poczuć bliskości drugiej osoby,
nie możemy się do niej przytulić. Osoba, która cały swój czas przebywa
przed komputerem, izoluje się od otoczenia, w przyszłości może mieć
wiele problemów w bezpośrednich kontaktach z innymi ludźmi.

Osobowość uzależnionej osoby jest dość skomplikowana. Jej reakcje
na bodźce są ze sobą sprzeczne, raz może to być reakcja agresywna, z
drugiej zaś strony flegmatyczna. Zdaniem A. Molga ,,człowiek uzależ-
niony najbardziej denerwuje się, kiedy przeszkadza się mu w jego uza-
leżnieniu, dlatego z taką osobą ciężko jest porozumieć się, jeśli akurat
surfuje ona po Internecie. Jakiekolwiek słowa krytyki pod adresem Inter-
netu i czasu spędzanego w nim przez osobę uzależnioną mogą się spo-
tkać z reakcją bardzo wybuchową”48.

Niestety, dość duża grupa rodziców bagatelizuje powyższy pro-
blem. Twierdzą, że lepiej jest gdy dziecko siedzi przy komputerze, niż
spotyka się z towarzystwem kolegów. Tymczasem zdaniem U. Pamicka
,,jest zupełnie na odwrót – często właśnie towarzystwo jest najlepszą rze-
czą jaka może się przytrafić dziecku”49.

Wnioski
Aktualnym problemem społecznym jest zjawisko uzależnienia nie

tylko od substancji psychoaktywnych (alkohol, marihuana, amfetaminy,
sterydy, ale także od nowoczesnych technologii informacyjnych (kompu-
ter, Internet, smartfony)50.

Z pedagogicznego punktu widzenia, istotnym czynnikiem prze-
ciwdziałającym uzależnieniom jest pozytywna atmosfera rodzinna. At-
mosfera ta dotyczy zainteresowania dzieckiem, mówi o dobrym kontak-
cie uczuciowym, rozmowach, wspólnych rozrywkach, zabawach, sporcie.
Powyższe zabiegi mają sprawić, iż dziecko nie będzie uciekać w wirtual-

47 A. Molga, Uzależnienia od Internetu, ,,Dydaktyka Informatyki”, 2014, nr. 9, s. 133.
48 Tamże, s.132.
49 Tamże.
50 K. Panasiuk, B. Panasiuk, jw. s.59.
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ną Rzeczywistość51. Zdaniem R. A. Davis ,,dzieci w tym wieku są bardziej
narażone na specyficzne treściowo uzależnienie od Internetu”52.

Według B. T. Woronowicz ,,groźne dla dzieci mogą być niebez-
pieczne znajomości zawierane przez Internet i uleganie groźnym mani-
pulacjom”53. Bardzo szybko dzieci stają się ofiarami pedofilii, pornografii,
sekt. To anonimowość Internetu umożliwia pedofilom łatwiej realizować
swoje potrzeby, kreują środowisko, wymieniają się treściami z innymi
dorosłymi, uzyskując tym samym wsparcie, identyfikują się, przekazują
dane dzieci54.

Kolejne zagrożenie to ,,oszuści czy włamywacze, którzy wykorzy-
stują naiwność i łatwowierność dziecka, żeby uzyskać informacje na te-
mat jego rodziców (gdzie pracują, kiedy pracują, ile zarabiają) czy sprzę-
tów znajdujących się w mieszkaniu, aby następnie wykorzystać to dla
celów przestępczych”55.

Streszczenie:
Współcześnie problem uzależnień jest problemem ludzi w każdym

wieku. Alkoholizm, narkomania, uzależnienie od Internetu i komputera
dotyczą coraz młodsze pokolenie. Prawdą jest, iż Internet daje wiele moż-
liwości, ale jest też ogromnym zagrożeniem. Jego dynamiczny rozwój
zachwyca i wciąga. Dla nastolatków sieć często ,,staje się pozornie pro-
stym narzędziem do kształtowania swojego wizerunku, miejscem złudnie
bezpiecznym, gwarantem anonimowości czy panaceum na ich proble-
my”56. Internet bowiem to ,,kopalnia możliwości i okno na świat, w któ-
rym obok wartościowych treści i odpowiedzialnych internautów, spoty-
kamy drastyczne obrazy i agresywnych Użytkowników"57. Na szkodliwy
wpływ internetowych treści narażeni są głównie młodzi ludzie. Czym
zatem jest uzależnienie? Jakie zagrożenia niesie Intenret?

Niniejszy artykuł porusza kwestie uzależnienia od Internetu. Defi-
niuje pojęcie uzależnienia. Omawia jego typy. Opisuje fazy powstania

51 A. Augustynek, Uzależnienia komputerowe. Diagnoza, rozpowszechnienie, tera-
pia, Warszawa 2010, s. 67.

52 Sz. Juza, T.Kloc, jw. s. 24.
53 K. Panasiuk, B. Panasiuk, jw. s. 72.
54 Tamże, s. 76.
55 B. T. Woronowicz, jw. s. 482-483.
56 A. Wrzesień-Gandolfo, Bezpieczeństwo dzieci online. Kompendium dla rodziców

i profesjonalistów, Warszawa 2014, s. 6.
57 Tamże.
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uzależnienia. Mówi o wyzwaniach i zagrożeniach - plagiat, portale spo-
łecznościowe.

Słowa kluczowe: uzależnienie, Internet, dzieci, rodzina

Summary:
Internet Addiction in Children and Adolescents
Today, the problem of addiction is a problem for people of all ages.

Alcoholism, drug addiction, addiction to the Internet and computer con-
cern the growing younger generation. It is true that the Internet offers
many opportunities, but it is also a huge threat. Its dynamic development
delights and draws you. For teenagers, the network often becomes a se-
emingly simple tool for shaping one's image, a place that is unduly safe, a
guarantee of anonymity or a panacea for their problems"58. The Internet is
a mine of possibilities and a window to the world, in which, along with
valuable content and responsible Internet users, we encounter drastic
images and aggressive Users"59. The harmful effects of Internet content
are mainly exposed to young people, what is the addiction? What are the
risks of Intenret? This article addresses the issues of Internet addiction.
Defines the concept of addiction. It discusses its types. It explains the sta-
ges of addiction. It speaks about challenges and threats - plagiarism, so-
cial networking.

Keywords: addiction, Internet, children, family
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Beata Kuźniarowska

Płaszczyzny oddziaływania mass mediów na odbiorców

1.1. Komunikowanie masowe w życiu społecznym
Wyraz „komunikowanie” wywodzi się z języka łacińskiego od sło-

wa „communicare” oznaczającego „uczynić wspólnym, udzielać komuś
informacji, naradzić się”. Według Ch. Cooleya komunikowanie stanowi
mechanizm, który pomaga w istnieniu stosunków międzyludzkich, oraz
przyczynia się do ich rozwoju poprzez przekazywanie wytworzonych
przez społeczeństwo symboli i zachowywania przyszłym pokoleniom.
Zatem komunikowanie stanowi proces konieczny do nawiązywania rela-
cji pomiędzy jednostkami i przekazywania pomiędzy nimi komunikatów.
Dlatego komunikowanie można uznać za fundamentalny czynnik który
decyduje o odpowiednim rozwoju i działaniu człowieka jako istoty nale-
żącej do społeczeństwa. Przez co proces komunikowania jest najważniej-
szą formą interakcji społecznych1. Za interakcje uznaje się aktywną, nie-
stałą sekwencje działań osób, które są zorientowane na siebie wzajemnie.
Osoba zmienia własne działanie pod wpływem zachowania drugiej oso-
by2. pomiędzy jednostkami od zarania dziejów, przez co historia komu-
nikacji jest bardzo długa.

Komunikowanie występuje Rozpoczęcie życia społecznego, w któ-
rym człowiek zaczął podejmować próby połączenia się w plemiona, dał
początek procesowi porozumiewania się. Pierwotnie komunikowanie
odbywało się w sposób niewerbalny. Lecz dopiero powstanie komuni-
kowania się przy pomocy słów dało początek całkowitego komunikowa-
nia interpersonalnego. Życie w grupie przyczyniło się do rozwoju komu-
nikowania czyli do powstania komunikowania grupowego. Kolejny po-
stęp w komunikowaniu spowodował wykształcenie się nowych form i
wzorów interakcji pomiędzy jednostkami oraz spowodował pojawienie
się problemów powiązań, hierarchii oraz kontroli. Zaczęły wówczas po-
jawiać się po raz pierwszy struktury społeczne, co wpłynęło na powsta-
nie komunikowania międzygrupowego, w którym nie każdy musi mieć
bezpośredni kontakt ze sobą. Następnie pojawienie się władzy politycz-
nej wpłynęło na powstanie komunikowania organizacyjnego, nazywane-

1 A. Kozłowska., Oddziaływanie mass mediów, wyd. Szkoła Główna Handlowa.
Warszawa 2006,s. 18.

2 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, wyd. Znak. Kraków 2012, s. 97.
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go instytucjonalnym. Cechowało się ono postacią sformalizowaną, w któ-
rej to role nadawcy oraz odbiorcy są dokładnie sprecyzowane. W póź-
niejszym czasie powstał najwyższy poziom komunikowania czyli komu-
nikowanie masowe. Na jego powstanie miał wpływ rozwój masowych
środków komunikowania3.

Komunikowanie masowe przebiega przy pomocy rozmaitych zna-
ków, które są nośnikami różnych znaczeń. Podstawowymi cechami ta-
kiego komunikowania jest: anonimowość, instytucjonalność, techniczność
odbiorców, nieograniczoność odbiorców i nadawców oraz komunikowa-
nie na masową skalę4.

Pojawienie się mediów masowych jest związane z procesem indu-
strializacji oraz urbanizacji. Ponadto zmiany w życiu społecznym miały
wpływ na to, iż relacje pomiędzy ludźmi jakie występowały dotychczas
przestały posiadać cechy bezpośrednie, spontaniczne i oparte na jedna-
kowym odbieraniu rzeczywistości, a przekształciły się w kontakty po-
wierzchniowe, w których jednostki nabywają cech anonimowych5.

Zmiany społeczne jakie zaczęły występować w społeczeństwie pod
wpływem komunikowania masowego spowodowały zainteresowanie wie-
lu badaczy tą tematyką. Pierwsze badania dotyczące oddziaływania mass
mediów na jednostkę rozpoczęły się w latach 30-tych XX w. Badania te
spowodowały zakwestionowanie założeń, iż media mają możliwość w
nieskończonym stopniu oddziaływać na postawy i zachowania człowieka.
Zaprzestano wówczas dostrzegać wpływ mediów jako równoznacznie
warunkujące postawy i zachowania, a zaczęto odnosić się wobec struktury
osobowości jako pewien filtr, który modyfikuje to oddziaływanie6.

W XXI wieku realizowane badania na temat wpływu mediów są co-
raz bardziej precyzyjne przez co szczegółowo badają warunki jakie wy-
stępują w komunikowaniu masowym. Ponadto popularny jest pogląd, iż
przekaz medialny nie jest odbiciem rzeczywistości, tylko jego interpreta-
cją jaką dokonuje nadawca. Również odbiorca wybiera i interpretuje in-
formacje według własnych postawi oczekiwań w stosunku do rzeczywi-
stości. Aczkolwiek bogactwo, różnorodność, wielofunkcyjność przeka-
zów masowych a także coraz bardziej skuteczne techniki perswazyjne
powodują to, iż małe są szanse aby jednostka umiała w sposób całkowity

3 A. Kozłowska, Oddziaływanie…, s. 19-21.
4 W. Pisarek, Słownik terminologii medialnej, wyd. Universitas Kraków 2006,. s.

100-101.
5 A. Kozłowska, Oddziaływanie…, s. 54-55.
6 Ibidem, s. 56.
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posiadać kontrolę nad przekazywanymi informacjami i aby potrafiła
usuwać wszystkie niechciane informacje które do niej docierają7.

Media poprzez umiejętność przyciągania uwagi odbiorcy i coraz
lepsze metody i techniki perswazji odgrywają coraz większą rolę w kre-
owaniu osobowości i tożsamości jednostki8.

Aktualnie jednostki żyją w tzw. „kulturze typu instant” będącej me-
taforą nowoczesnego stylu życia, pełnego fragmentaryczności i błyska-
wiczności. Kultura ta cechuje się natychmiastowym przepływem infor-
macji na globalną skalę, co powoduje powierzchowność informacji. Bra-
kuje w niej całościowych, dokładniejszym interpretacji, analiz i refleksji9.

Jednostki często zdają sobie sprawę z tego, iż treści jakie odbierają z
mediów masowych nie zawsze są prawdziwe to jednak rzadko sami
poddają analizę otrzymane dane. Dodatkowo występuje problem oddzie-
lenia przez nich takich pojęć jak „widzieć” od „rozumieć”, przez co
otrzymywane informacje najczęściej bez własnej analizy przyjmują są za
wiarygodne10.

Poprzez rozpowszechnienie się smartfonów i nieustanne przeby-
wanie online, jednostka zasypywana jest nieustannie nawałem informacji
niezależnie od tego gdzie jest i co robi. Z lawiny informacji bardzo trudno
jest jej wybrać te, które są dla niej istotne i poddać je głębszej analizie,
przez co jednostka często rezygnuje z własnej weryfikacji usłyszanych
wiadomość.

Media wpływają na swoich odbiorców między innymi poprzez ję-
zyk, dźwięk i obraz. Obszar wpływu dotyczy wszystkich form wytwa-
rzania postaw, bez względu na wolę odbiorcy. Jeżeli wpływ jest wyni-
kiem formy komunikowania, np. reklama, wówczas występuje dodatko-
wo symulacja i sugestia. Przez co wpływ mediów wysteruje w różnych
postaciach i posługuje się wieloma środkami komunikowania, począwszy
od werbalnych a kończąc na wielowymiarowym oddziaływaniu multi-
medialnym11.

Wpływ mediów składa się z trzech zakresów, które tyczą się
nadawcy, przekazu i recepcji. Wpływ ten uwidacznia się w autonomicz-
nych przekazach informacji i jest zależny od posiadanej przez odbiorców

7 Ibidem, s. 60-61.
8 Ibidem, s. 62.
9 A. Lato, Czy media są wolne od rzetelnego komunikowania? Przekazy komunikacji

masowej w kulturze typu instant, [w:] I. Hofman, Współczesne media, wolne media?,
Lublin 2010, s. 112-113.

10 Ibidem, s. 117.
11 B. Dziadzia, Wpływ mediów, konteksty społeczno-edukacyjne, Kraków 2008, s. 44.



148

wiedzy oraz od sukcesu próby oddziaływania na zmianę postawy za
sprawą treści i form masowego komunikowania12.

1.2. Najważniejsze sfery oddziaływania środków masowego przekazu
Jak zauważył M. McLuhanpod oddziaływaniem mass mediów ży-

cie każdego człowieka zostało znacznie reorganizowane. Poprzez wpływ
mediów na każdą sferę życia codziennego zmianie uległo między innymi
dotychczasowe rozumienie relacji czasowych13. Media wpływają na
kompresję czasu, dzięki czemu każde wydarzenie, niezależnie od miejsca
wystąpienia, wydaje się dziać blisko nas i być niemalże namacalne. Za-
tem uniezależnienie się czasu i przestrzeni wytworzone przez mass me-
dia oraz uczucie symultaniczności spowodowało uniezależnienie się da-
nego terytorium. Najnowsza technika umożliwiła doświadczanie wyda-
rzeń oraz ich odbieranie bez żadnych ograniczeń przestrzennych14. Daje
to możliwość poznawania świata i obcych kultur bez wychodzenia z do-
mu. Poszerza to horyzonty, pozwala na zawieranie nowych znajomości z
osobami mieszkającymi na drugiej półkuli, co powoduje wrażenia po-
mniejszenie świata, który jest na wyciągnięcie ręki.

Poprzez media jednostka inaczej patrzy także na przeszłość i na
wiedzę. Dawniej historię poznawało się poprzez bezpośrednie przekazy,
natomiast za sprawą mediów wiedza przekazywana jest w sposób po-
wszechny bez żadnych ograniczeń lecz jest ona przetworzona przez pro-
dukty medialne15. Przez to, że obecnie wiedza dotyczące zarówno historii
jak każdej innej dyscypliny nauki jest powszechnie dostępna dla wszyst-
kich, nie jest ona doceniana w takim stopniu jak było to wtedy, kiedy
trzeba się było natrudzić by do niej dotrzeć. Obecnie wszystko jest na
wyciągnięcie ręki, lecz powoduje to rozleniwienie się społeczeństwa, któ-
re przyzwyczajone jest na otrzymywanie gotowych, już zinterpretowa-
nych informacji i bardzo rzadko zadaje sobie trud odszukania czegoś i
przeanalizowania w sposób samodzielny.

Inną równie ważną sferą, na którą wpływają mass media, jest prze-
kraczania barier przestrzennych. Obecnie człowiek jest w stanie dotrzeć
praktycznie wszędzie przez co występuje kompresja przestrzeni, tj.
„zmniejszenie” globalne. Media wytwarzają także uczucie tzw. hiper-
przestrzeni, dzięki czemu dalekie obszary znalazły się niemalże blisko

12 Ibidem, s. 44.
13 A. Kozłowska, Oddziaływanie…, s. 119.
14 Ibidem.
15 Ibidem,s. 120.
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nas. Nieograniczone materiały medialne pozwalają poznać zamienne
formy życia16.

Media wpływają także na odbiór rzeczywistości, lecz jak zauważa
M. Mrozowski, najnowsze technologie dają pozorne odzwierciedlenie
rzeczywistego świata, przez co odbiorcy są przekonani iż jest to świat
autentyczny, pomimo tego, iż tak nie jest17. Świat ukazywany w mediach
posiada dużo deformacji, które są celowym przekształcaniem pierwotne-
go kształtu i wizerunku świata. Media stanowią więc krzywe zwiercia-
dło, w którym człowiek widzi świat taki jaki jest mu przekazywany przez
media, a nie taki jaki jest naprawdę18.

Media wpływają także na sferę więzi społecznych. Dzięki nim wy-
twarza się pewna czasowa solidarność i przyjmowanie wspólnych warto-
ści. Według J. B. Thompson wiele osób dostosowuje za sprawą mediów
swój plan dnia do transmisji programów medialnych. Przez co media
mają także wpływ na codzienny porządek dnia odbiorców19. Zatem me-
dia poprzez swoją ofertę w pewien sposób uzależniają jednostki od ob-
cowania z nimi. Dzieje się to często kosztem prawdziwych relacji, które
są zaniedbywane, a czas, który powinien być spędzony z bliskimi jest
poświęcany na przeniesienie się w wykreowany przez media świat.

1.3 Funkcje mediów masowych
Media masowe w dużym stopniu mają wpływ na sposób myślenia

jednostek, ich wyobrażenie świata oraz emocje. Niezależnie od wieku,
miejsca zamieszkania czy wykonywanej pracy, praktycznie każdy czło-
wiek ma kontakt z mediami masowymi. Jest to spowodowane tym, iż
media nie tylko informują o wydarzeniach z kraju i ze świata(funkcja
zasadnicza), lecz także komunikują, wypełniając funkcję ludyczną i edu-
kacyjną20.

Zdaniem Charlesa Wright Millsa nie jest możliwe poznanie dokład-
nie każdej z funkcji środków masowej informacji21. Zakłada on występo-
wanie wielu funkcji jakie spełniają media w XXI wieku. Posługiwanie się
środkami masowego komunikowania jest bardzo duże i ma istotny wpływ

16 Ibidem.
17 Ibidem, s. 120.
18 A. Kozłowska, Oddziaływanie…, s. 123-124.
19 Ibidem, s. 133-134.
20 A. Lepa, Pedagogika mass mediów, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie,

Łódź 2007, s. 45
21 C. W. Mills, Elita władzy, tłum. M. Maneli, „Książka i Wiedza”, Warszawa

1961, s. 408
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na jednostki w społeczeństwie, dlatego też często są one nazywane czwartą
władzą. Aczkolwiek patrząc na siłę mediów można je określać mianem
pierwszej władzy, patrząc zwłaszcza poprzez pryzmat rosnącej w świecie
mediokracji. Świat wirtualny poprzez dynamiczny rozwój technologiczny
daje jednostce coraz więcej możliwości, jak i pomaga w rozwoju różnych
dziedzin nauki. Ponadto sprawia, iż bez względu na odległości prze-
strzenne wszelkie informacje przemieszczają się bez jakichkolwiek ograni-
czeń, przez co z zasobów całego świata można korzystać na wiele sposo-
bów22. Zatem media w znacznym stopniu ułatwiają życie jednostkom, po-
zwalają im na rozwój i samodoskonalenie, jednakże oprócz pozytywnych
cech masowych mediów należy pamiętać o ich negatywnym oddziaływa-
niu na człowieka i jego postawy. Nie ulega jednak wątpliwości, iż więk-
szość osób czerpie informacje z mediów, co ma istotny wpływ na kształto-
wanie ich postaw oraz sposobu postrzegania rzeczywistości23. Ponadto
percepcja każdej jednostki w dużym stopniu jest nastawiona na wizualny
sposób postrzegania, co dodatkowo wykorzystują masowe media. Ponie-
waż społeczeństwo dużą część wolnego czasu spędza na korzystaniu z
mediów masowych, ma to także wpływ na ich sposób postrzegania kwestii
religijnych, patriotycznych czy też moralnych24.

Media spełniają również w życiu społecznym takie funkcje jak:
1. nadawanie statusu – poprzez skupienie uwagę społeczeństw na

konkretnych wydarzeniach, osobach i organizacjach, które uważane są
przez nie za ważne. Przyznają im zatem status autorytetu, ponieważ
media od początku swojego istnienia ukazują wydarzenia i osoby, które
są uważane za społecznie ważne. Dlatego też, wszystko co zostanie w
mediach przedstawione jest odbierane przez społeczeństwo jako coś
ważnego. Jako przykład można wskazać serwisy informacyjne, których
wydawcy poddają selekcji informacje i ukazują tylko te które ich zdaniem
są ważne. Zatem już pojawienie się w mediach może sprawić, iż
społeczeństwo przypisze komuś status „ważnego”. Jak uważa A.
Kozłowska dobrym tego przykładem jest samo uczestnictwo w reality
show, którego uczestnicy bardzo często stają się sławni jedynie przez sam
fakt, iż zaistnieli w mediach;

22 J. Braun, Potęga czwartej władzy. Media, rynek, społeczeństwo, Wyd. Szkolne i
Pedagogiczne, Warszawa 2005, s. 5.

23 J. B. Thompson, Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, tłum. I. Miel-
nik, „Astrum”, Wrocław 2001, s. 230

24 T. Goban-Klas. Por. tegoż, Zarys historii i rozwoju mediów od malowideł naskalnych
do multimediów, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2001, s. 103-114.
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2. wzmacnianie norm społecznych – poprzez nieustanne nagłaśnianie
i mówienie na ich temat. Ponadto mogą wywołać ostracyzmu w stosunku
do tych, którzy tych norm nie przestrzegają bądź je kwestionują. W chwili, w
której patologia w stosunku do jakiejś normy zostaje przez media
nagłośniona, wówczas społeczeństwo przyjmuje jakąś opinię na dany temat.
Odbiorcy w stosunku do ukazanego zjawiska zazwyczaj krytykują patologię
wobec normy, umacniając tę drugą. Powoduje to, iż mass media utrwalają w
indywidualnej moralności człowieka te zasady, które są powszechnie
przyjmowane przez większość osób w społeczeństwie. Wówczas zbiorowa
moralność przekształca się w moralność każdej jednostki z osobna, a całe
społeczeństwo integruje się i funkcjonuje w przekonaniu o poprawnym
wyborze własnego systemu aksjonormatywnego, gdyż przekaz mediów
mówi o tym, iż pozostałe zachowania, odstępstwa od akceptowanej
powszechnie normy, są czymś złym;

3. narkotyzacja dysfunkcji – polegająca na tym, iż zwiększa
uzależnienie odbiorców od mediów, przez co zmniejszeniu ulegają
kontakty międzyludzkie25.

Funkcje mediów zostały także wskazane w piśmiennictwie przez
DMcQuaila, który przeanalizował występujące już wcześniej funkcje a
następnie złączył je i poddał weryfikacji w celu precyzyjnego ukazania
istoty funkcji mediów w społeczeństwie. Ponadto przywołuje on teorię H.
Lasswella, który uważał, iż funkcje mass mediów powinno się analizo-
wać z pod kątem ich wkładu w występowanie i rozwój społeczny. W za-
wiązku z czym media powinny spełniać takie funkcje jak26:

1. obserwowanie otoczenia – poprzez które media wyselekcjonują
najważniejsze zmiany w rzeczywistości społecznej i będą informować o
tym, co jest istotne, ważne i interesujące dla jednostki. Na pierwszym
miejscu powinny być ukazywane zjawiska które stanowią zagrożenie lub
szansę dla grup społecznych.

2. korelacja reakcji na otoczenie – powinno być powinnością
mediów to, aby dostarczać społeczeństwu zharmonizowane wzory,
służące do eliminowania zagrożeń i w pełni wykorzystywania szans. Za
sprawą integracji systemu aksjonormatywnego i poprzez uczenie się
ustalonych wzorów zachowania, media masowe dostarczają informacji
jak powinno bronić się przed niebezpieczeństwami i jak ich unikać oraz
w jaki sposób można wykorzystać pojawiające się w społeczeństwie
szanse;

25 A. Kozłowska, Oddziaływanie Mass …, op., cit. s. 67-117.
26 D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, PWN, Warszawa 2007, s. 111-113.
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3. transmisje dziedzictwa – poprzez transmitowanie najistotniejszych
wydarzeń kulturowego dziedzictwa, media stoją na straży wzorów,
określających tożsamość społeczeństw, oraz samych jednostek, przez co
pojawia się między nimi większa integracja, oraz spójność systemu
społecznego.

Ponadto D. McQuail wskazał na występowanie dodatkowo jeszcze
takich funkcji mediów jak:

1. informacyjna – wyszukiwanie, redagowanie oraz przekazywanie
informacji dotyczących tego co dzieje się w danym momencie w danym
społeczeństwie, w kraju i na świecie.

2. interpretacyjna – analizowanie i wyjaśnianie rzeczywistości
społecznej a także edukowanie poprzez przekazy medialne.

3. socjalizacyjna – wszczepianie poprzez komunikowanie wartości
i norm społecznych jakie występują w obrębie systemu.

4. dostarczanie rozrywki – zapewnianie wolnego czasu,
dostarczanie rozrywki i relaksu27.

W zawiązku z powyższym media pełnią wiele funkcji w życiu jed-
nostki i całych społeczeństw, przez co bardzo trudno byłoby obecnie bez
nich funkcjonować. Człowiek przyzwyczaił się do nieustannego obcowa-
nia z mediami, jest to dla niego pewien element życia, który ułatwia mu
funkcjonowanie i zdobywanie wiedzy. Jednakże często funkcje mediów
wykraczają poza przyjęte normy etyczne chcąc za wszelka cenę narzucić
człowiekowi styl życia i sposób myślenia.

1.4. Płaszczyzny wpływu mass mediów
Mass media w znacznym stopniu maja wpływ również na postrze-

ganie przez społeczeństwo rzeczywistości która je otacza, przez co od-
działywają na kreowanie ich tożsamości28. Tożsamość składa się z cech,
które wyróżniają daną jednostkę w społeczeństwie, zatem decydują one o
tym, kim się jest29. Wpływ ten występuje poprzez oddziaływanie na po-
stawy jednostek. Za postawę uznaje się relatywnie trwałe ustosunkowa-
nie, które odzwierciedla się w gotowości podmiotu do pozytywnych
bądź negatywnych reakcji intelektualno-orientacyjnych, emocjonalno-
motywacyjnych oraz behawioralnych w stosunku do jej przedmiotu30.
Jednakże na postawy oddziałuje nie jeden bodziec a cały proces różnych

27 Ibidem
28 A. Kozłowska, Oddziaływanie…, s. 123-124.,
29 A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2006, wyd. PWN s. 736.
30 Z. Chlewiński, Postawy a cechy osobowości, Lublin 1987, s. 11.
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uwarunkowań zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, a media ma-
sowe są tylko jednym z nich31.

Uznając, iż media oddziałują na człowieka oraz jego postawy, moż-
na za M. Mrozowskim wskazać na trzy płaszczyzny występowanie tego
oddziaływania. Pierwszą z nich stanowi płaszczyzna poznawcza. Każdy
człowiek żyje w świecie jaki występuje w ich świadomości, a nie w takim,
jaki jest on naprawdę. Przez co media stanowią dla jednostki istotne źró-
dło wiedzy o świecie który ją otacza. Jak zauważa M. Mrozowski korzy-
stanie z mediów masowych powoduje powolne kształtowanie się i utrwa-
lanie przeświadczeń na temat wyglądu rzeczywistości społecznej, która
jest zgodna z szablonowymi wybiórczym obrazem świata jakie jest kre-
owany w programach mass mediów. O sile wpływu decyduje między
innymi intensywność z jaką jednostka obcuje z mediami. Drugim czynni-
kiem decydującym o nasileniu oddziaływania jest kompetencja komuni-
kacyjna jednostki. Istotna jest także „spirala milczenia”, polegająca na
tym, iż osoby najczęściej nie chcą na forum wyrażać swoich osobistych
poglądów, zwłaszcza jeżeli są one w sprzeczności z większą liczą osób w
społeczeństwie. Powodem tego jest zazwyczaj strach przed izolacją spo-
łeczną. Społeczność często wyrabia własny pogląd na podstawie opinii
publicznej a także poprzez obserwację najbliższego otoczenia i przez
przekaz medialny. Jeżeli poglądy danej osoby są popularne w śród in-
nych osób, wówczas zaczyna ona także głośno i śmiało je wyrażać. W
przypadku osób których opinie nie są popularne w społeczeństwie za-
czynają milczeć i nie wyrażają je w sposób otwarty. Media masowe od-
działują zarówno na to o czym myślą jego odbiorcy jak i na to w jaki spo-
sób. Media wpływają na interpretacje różnych zjawisk i wydarzeń a także
na poziom wiedzy jednostek czyli na kompetencje poznawcze32.

Następną płaszczyzną wpływu mediów jest płaszczyzna emocjo-
nalna. Wskazać można na trzy rodzaje związków, decydujących o ich
emocjonalnym oddziaływaniu. Należy do nich pobudzenie emocjonalne,
które wytwarza się poprzez treści symboliczne bądź bodźce zmysłowe,
które powodują u odbiorcy stan podrażnienia, zmianę nastroju bądź na-
pięcie. W tym przypadku podejście jednostki do przekazu jest wynikiem
jego potrzeby rozrywki i wypełnienia czasu wolnego. Występuje także
związek rozładowania napięcia, który ma miejsce kiedy przekaz uspokaja
odbiorcę i przywraca mu wewnętrzną równowagę. Wówczas stosunek
emocjonalny jest wynikiem pomniejszenia zbyt dużego napięcia. Wystę-

31 A. Kozłowska, Oddziaływanie…, s. 148.
32 Ibidem, s. 154.
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pują też przeżycia zastępcze, o których mówi się jeżeli jednostka utożsa-
mia się z ukazywanymi w mediach postaciami, potrafi odczuwać ich na-
stroje, których nie czuje w bezpośrednich kontaktach, przez do ucieka do
świata mediów. Ostatnią płaszczyznę stanowi płaszczyzna behawioralna,
która wskazuje, iż media kreują skłonność jednostki do podejmowania
decyzji za sprawą zmiany kierunku bądź aktywności procesów poznaw-
czych i emocjonalnych, które rodzą się w świadomości danej osoby. Przez
co każdy wpływ mediów działa na psychikę jednostki poprzez sprowa-
dzenie się do dwóch przeciwnych oddziaływań. Stanowi to aktywację
procesów wolicjonalnych, które powodują u odbiorcy potrzebę podjęcia
danego zachowania jak i zatrzymanie procesów wolicjonalnych, czyli
zmniejszenie lub zanik zainteresowania konkretnym działaniem33.

Zatem nie ulega wątpliwości, iż media masowe mają bardzo duży
wpływ na zachowania i sposób odbierania rzeczywistości. Występuje
ogromny wachlarz różnych technik i sposobów wpływu na społeczeń-
stwo, przed którymi trudno jest się całkowicie ustrzec. Aczkolwiek przy
zachowaniu krytycznego myślenia co do odbieranych z mediów informa-
cji, i po dokonaniu własnej analizy i interpretacji, możliwe jest wydobycie
z lawiny różnych informacji tych, które będą najbliższe prawdzie.

Zakończenie
Mass Media mają znaczący wpływ na życie codzienne każdego

człowieka. Wpływ ten jest zarówno pozytywny jak i negatywny. Media
masowe zmieniły stosunek człowieka do czasu i przestrzeni, przez co
obecnie każdy bez żadnego trudu może zdobyć informację i wiedze o
wydarzeniach, które występują na drugim kończy świata. Łatwość do-
stępu do nieograniczonej bazy wiedzy i informacji jaką dają mass media
powoduje, iż człowiekowi z ogromu wiadomości bardzo trudno jest wy-
brać te, które są dla niego najistotniejsze. Ponadto media posługują się
wieloma technikami które mają na celu przyciągnięcie odbiorców i
wpływ na ich zachowanie. Jednakże bardzo trudno jest wskazać wszyst-
kie sfery ich oddziaływania. Nie ulega jednak wątpliwości iż media mają
wpływ na to jak człowiek postrzega świat, co wiąże się z jego postawami.
Media mają zdolność do manipulowania odbiorcami tak, aby ich sposób
zachowania był taki sam jaki jest kreowany przez media. Dlatego też
podczas obcowania z mediami należy zachować ostrożność i samodziel-
nie poddawać analizie informacje z nich zaczerpnięte.

33 Ibidem, s. 157-158.
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Streszczenie:
Media masowe towarzyszą człowiekowi w każdym aspekcie jego

życia i bardzo trudno jest się od nich całkowicie uwolnić. Dostarczają one
informacji o wydarzeniach z kraju i ze świata, zapewniają rozrywkę oraz
sposób na spędzacie wolnego czasu. Jednakże oprócz tych funkcji oddzia-
łują one w znacznym stopniu na wiele płaszczyzn życia, z czego rzadko
człowiek zdaje sobie w pełni sprawę. Mają one wpływ na kształtowanie
postaw jednostki oraz na proces socjalizacji, poprzez przekazywanie
wzorów i norm zachowań. Dlatego też należy być świadomym oddzia-
ływania mediów i kreowania przez nie rzeczywistości, a odbierane z nich
informacje poddawać własnej analizie i interpretacji.

Słowa kluczowe: Mass media, oddziaływanie, odbiorcy, płaszczy-
zny wpływu

Summary:
Mass media accompany man in every aspect of his life and it is very

difficult to get rid of them completely. They provide information about
events from the country and the world, provide entertainment and a way
to spend your free time. However, in addition to these functions, they
have a significant impact on many areas of life, of which a man rarely
fully realizes. They affect the shaping of the individual's attitudes and the
process of socialization through the transmission of patterns and norms
of behavior. Therefore, one should be aware of the influence of the media
and their creation of reality, and the information received from them
should be analyzed and interpreted.

Keywords: Mass media, impact, recipients, levels of influence
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Artur Lis

Bulla papieża Honoriusza III z 1221 roku

Wstęp
Lateran, 17 kwietnia 1221. Honoriusz III, papież, poleca Wawrzyń-

cowi biskupowi wrocławskiemu, Piotrowi proboszczowi głogowskiemu i
Albertowi dziekanowi łęczyckiemu rozpatrzeć sprawę obietnicy księcia
polskiego, dotyczącej jego udziału w krucjacie do Ziemi Świętej, i ewen-
tualnie zamienić ją na wyprawę przeciwko Prusom.

Posłyszałeś niegdyś, że kochany syn szlachetny mąż Leszek książę
Polski uroczyście ślubował, że popłynie na pomoc Ziemi Świętej lub wy-
ruszy z posiłkami dla świeżo nawróconych Prusów, ponieważ spełnienie
tego ślubu odkładał, upomnieliśmy go naszym pismem z ojcowską miło-
ścią, zaniepokojeni o jego zbawienie, i przez innych przesłaliśmy upo-
mnienie, by, co prawdzie przyrzekł, prawdziwie wypełnił. Niedawno zaś
podano nam jako rzecz pewną, że ten książę, ociężały tuszą swego ciała, z
trudem tylko lub wcale nie mógłby przepłynąć ku wspomożeniu Ziemi
Świętej, zwłaszcza gdy przyzwyczajenie zmieniwszy w naturę, ani wina
ani zwykłej wody pić nie może, przywykły do picia jedynie piwa lub
miodu; a jeśliby może nawet przepłynął, to nie mógłby z tak odległych
stron poprowadzić z sobą odpowiedniej drużyny wojowników i z powo-
du różnych niedostatków nie mógłby tam owocnie czasu spędzić, - ale
będąc sąsiadem Prusów łatwo może kraj ten najechać z mnogim rycer-
stwem, nie tylko, by bronić świeżo nawróconych, lecz również, by za ła-
ską Bożą nawracać innych pogan swym trudem i gorliwością. W tym celu
- jak mi donoszą - zamierza w środku ich ziem założyć nowe miasto i w
nim urządzić targ soli i żelaza, których brak cierpią poganie, ażeby przy-
bywając tamże dla zaspokojenia tej potrzeby, łatwiej z ust kaznodziejów
słuchali i skuteczniej wysłuchali słów żywego [wiecznego] i przyzwycza-
jali się tym doskonałej do innych obyczajów wiernych. My zaś, z dwu
stron wzywani, gdy i ta i owa ziemia jak najrychlejszej potrzebuje pomo-
cy, nie znając zewnętrznego wyglądu tego księcia ani warunków powo-
dzenia przedsięwzięcia tego w owej ziemi, powierzamy wam, którzy z
racji sąsiedztwa możecie to łatwiej zbadać, z zaufaniem zastępstwo nasz:
upominamy was tedy usilnie, polecając tym pismem apostolskim, ażeby-
ście rozważywszy sumiennie widoki powodzenia tego rodzaju przedsię-
wzięcia, nakazali pomienionemu księciu jedno z dwojga, co jego zbawie-
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niu i pożytkowi wiary chrześcijańskiej bardziej będzie odpowiadało we-
dle waszego zdania. A ponieważ w obu przypadkach zwłoka niepomier-
nie mogła by być szkodliwa, nakażcie mu pod odpowiednim rygorem,
ażeby to co mu polecicie, wykonał szybko i skutecznie. Zresztą, jeśli mu
nakażecie, by pozostał ku wspomożeniu Prusów [neofitów], polećcie mu,
by wedle rady i zarządzeń wielebnego brata naszego [Chrystiana] bisku-
pa Prus starał się w tej sprawie służyć Bogu owocnie. Dan w Lateranie [17
kwietnia 1221].

Papież Honoriusz III
Honoriusz III właściwie Cencio żył w latach 1150-1227, papież od

1216 do 1227 roku. Cencio pełnił funkcję kanonika w Bazylice Santa Ma-
ria Maggiore, kamerlinga Świętego Kościoła Rzymskiego, kardynała oraz
przewodniczącym Kancelarii Apostolskiej. W dniu 18 lipca 1216 został
wybrany następcą Innocentego III.

W czasie swojego pontyfikatu zatwierdził zakony dominikanów,
franciszkanów i karmelitów. Tuż po objęciu Stolicy Piotrowej papież pod-
jął działania mające na celu zorganizowanie kolejnej krucjaty, zapowie-
dzianej przez sobór w 1215 roku. Był zwolennikiem rozwoju zakonów
krzyżowych, głównie Krzyżaków nadając im liczne przywileje i odpusty.
W celu realizacji idei krucjatowych papież wydał szereg bulli nawołują-
cych do udziału w krucjacie (np. do niemieckiego króla Fryderyka II).
Papież zmarł 18 marca 1227 roku1.

Książe Leszek Biały
Leszek Biały książę polski (1184-1227)2 był synem Kazimierza II

Sprawiedliwego i Heleny księżniczki znojemskiej3. Matka Leszka wywo-
dziła się z czeskiej dynastii Przemyślidów. Rodzina czeska skoligacona

1 Zob. J. Sumption, The Albigensian Crusade, London-New York 1999; F. Solde-
vila, Els primers temps de Jaume I, Barcelona 1968; W. Maleczek, Papst und Kardi-
nalskolleg von 1191 bis 1216, Wiedeń 1984; E. Kartusch, Das Kardinalskollegium in
der Zeit von 1181-1227, Wiedeń 1948.

2 M. Chrzanowski, Leszek Biały. Książę krakowski i sandomierski. Princeps Poloniae
(ok. 1184-23/24 listopada 1227), Kraków 2013; A. Marzec, Kazimierz Sprawiedliwy,
[w:] Piastowie. Leksykon Biograficzny, red. S. Szczur, K. Ożóg, Kraków 1999, s. 173-
179; Bubczyk R., Kazimierz Sprawiedliwy – władca idealny Mistrza Wincentego (Chro-
nica Polonorum, Lib. 4), „Kwartalnik Historyczny” 116(2009), z. 1, s. 31–53.

3 T. Wasilewski, Helena księżniczka znojemska, żona Kazimierza II Sprawiedliwego.
Przyczynek do dziejów stosunków polsko-czeskich w XII-XIII w., „Przegląd Histo-
ryczny” 69(1978), z. 1, s. 115-120. Zob. Piastowie. Leksykon biograficzny, red. S.
Szczur, K. Ożóg, Kraków 1999, s. 113, 115, 179, 181, 182, 258, 272.
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była również z węgierskimi Arpadami4. Po śmierci Kazimierza Sprawie-
dliwego Helena wraz z wojewodą Mikołajem i biskupem Pełką sprawo-
wała regencję nad synem Leszkiem Białym do czasu osiągnięcia przez
niego pełnoletności5. Bitwa nad Mozgawą nie rozstrzygnęła, kto będzie
zasiadał na tronie krakowskim, Mieszko Stary czy Leszek Biały6. Helena
jako regentka miała za zadanie zarówno opiekę nad Leszkiem, jak i
sprawowanie władzy państwowej w jego zastępstwie7.

Najpewniej wojewoda sandomierski Goworek, obok matki Leszka,
był jego najbliższym opiekunem, natomiast wojewoda krakowski Mikołaj
i biskup Pełka zajmowali się sprawami państwowymi. Leszek prawdo-
podobnie przebywał wraz z bratem Konradem, matką Heleną i Gowor-
kiem w Sandomierzu. Tutaj też pełnił funkcję prepozyta sandomierskie-
go, drugi mentor księcia Leszka, Wincenty Kadłubek. W zakres zadań
opieki wchodziła sprawa wychowania i wykształcenia księcia, którą po-
wierzono właśnie Wincentemu. Bezpośredni wpływ ojca na edukację
syna zakończył się oczywiście wraz ze śmiercią Kazimierza, ale prawdo-
podobnie pewna linia postępowania została zachowana przez otoczenie
Heleny i Leszka. Jak zauważa badacz panowania Leszka Białego, Marek
Chrzanowski, wykształceniem władcy kierował późniejszy biskup kra-
kowski Wincenty Kadłubek, zaufany Kazimierza Sprawiedliwego. Mógł
uczyć księcia historii swojego kraju, budzić w nim patriotyzm i opowia-
dać o jego dzielnych przodkach8. Wychowanie pod okiem matki, uczone-
go duchownego i możnowładcy miało swoje - na owe czasy - specyficzne
cechy. Można zauważyć pozytywny wpływ Heleny na syna, gdy chcąc
zapewnić panowanie Leszka w Krakowie uczyła go polityki opartej na
cierpliwości. Jednocześnie książę posiadał dar zjednywania sobie wybit-
nych ludzi. Nie ma drugiego takiego władcy w XIII wieku, który posia-
dałby tak znakomitych współpracowników. Na początku księcia wspo-

4 A. Paner, Przemyślidzi. Od Borzywoja i do Przemysła II Otokara. Ludzie i wyda-
rzenia w latach 874-1278, Gdańsk 2008, s. 199-203.

5 W. Sobociński, Historia rządów opiekuńczych w Polsce, „Czasopismo Prawno-
Historyczne” 2(1949), s. 227-353.

6 B. Zientara, Henryk Brodaty i jego czasy, Warszawa 2006, s. 115.
7 M. Smoliński, Okoliczności i cel polityczny małżeństwa Kazimierza Sprawiedliwe-

go z Heleną Znojemską, [w:] Caesar et duces Poloniae. Szkice z dziejów stosunków pol-
sko-niemieckich w drugiej połowie XII wieku (1146- 1191), Gdańsk 2006, s. 53-78; T.
Wasilewski, Helena księżniczka znojemska, żona Kazimierza Sprawiedliwego, „Prze-
gląd Historyczny” 69(1978), s. 115-120.

8 M. Chrzanowski, Leszek Biały. Książę krakowski i sandomierski. Princeps Polonia-
e. Ok. 1188- 23/24 listopada 1227, Kraków 2013, s. 32.
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magali Wincenty Kadłubek, Pełka, Goworek, Krystyn, potem Pakosław,
Henryk Kietlicz, Iwo Odrowąż9. Mimo że Leszek dochodził już w tym
czasie do pełnoletności i mógł przejąć samodzielne rządy w Krakowie w
roku 1198, losy obsady tronu krakowskiego potoczyły się zupełnie ina-
czej. Mieszko Stary po nieudanej wyprawie na Kraków i osobistej porażce
nad Mozgawą w 1195 roku, nie zaniechał wcale pozyskania dla siebie
tronu krakowskiego.10 Helena zdawała sobie sprawę, że wraz ze wzro-
stem pozycji możnych spada pozycja samego księcia. Jeszcze w 1198 lub
1199 roku księżna w oparciu o opozycyjne wobec Mikołaja z rodu Lisów
stronnictwo, w którym był bez wątpienia Goworek z rodu Rawiczów,
zgodziła się powierzyć opiekę nad Leszkiem i tron krakowski Mieszkowi
Staremu. Właściwie trudno tu mówić o rządach opiekuńczych, gdy w
1199 roku Leszek mógł już samodzielnie objąć rządy. Świadczy to tylko o
trosce Heleny, aby władza księcia krakowskiego, którą miał w przyszło-
ści samodzielnie dzierżyć jej syn, nie była tylko reprezentacyjna11. Miesz-
ko Stary miał w oczekiwaniu księżnej przywrócić pozycji księcia krakow-
skiego jej dawne znaczenie. Warunkiem ugody było przywrócenie przez
Mieszka zwierzchności rządów księcia krakowskiego nad całą Polską i
przekazanie ich po jego śmierci nie innemu seniorowi, ani też swojemu
synowi, lecz Leszkowi Białemu, którego adoptuje na swego syna. Ponad-
to Mieszko Stary zobowiązał się pasować Leszka na rycerza i uroczystym
aktem uznać i ustanowić go swoim dziedzicem i następcą. Zgadzał się
również na dziedziczenie w linii Kazimierza Sprawiedliwego12. W 1199
roku powrócił więc na tron krakowski ostatni żyjący syn Krzywoustego
na mocy zawartej z księżną Heleną umowy, której warunki zobowiązał
się wypełnić pod groźbą klątwy ze strony arcybiskupa gnieźnieńskiego i
wszystkich innych biskupów13. Możni zarzucając księciu wielkopolskie-
mu niespełnienie warunków umowy, podczas nieobecności Mieszka w
Krakowie, podnieśli bunt przeciw niemu i z powrotem osadzili Leszka na
tronie. Księżna Helena wraz z synami Leszkiem i Konradem powróciła
do Krakowa. Wtedy to dokonał się podział ziem odziedziczonych po Ka-
zimierzu Sprawiedliwym między dwóch braci. Leszek Biały otrzymał

9 B. Włodarski, Polityka ruska Leszka Białego, Lwów 1925, s. 7-27; tenże, Polska i
Ruś 1194-1340, Warszawa 1966.

10 S. Smolka, Henryk Brodaty. Ustęp z dziejów Polski piastowskiej, Lwów 1872;
tenże, Mieszko Stary i jego wiek, Kraków 2009, s. 377-379.

11 Kronika wielkopolska, oprac. K. Abgarowicz, B. Kürbis, Warszawa 1965, s. 179.
12 R. Grodecki, Polska piastowska, Warszawa 1969, s. 171; tenże, Dzieje polityczne

Śląska do 1290, [w:] Historia Śląska, t. 1, Kraków 1933, s. 155-326.
13 S. Smolka, Mieszko Stary..., s. 380.
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ziemię sandomierską oraz zwierzchnictwo nad Pomorzem Gdańskim,
Konrad otrzymał zaś Mazowsze zajęte w 1186 roku przez Mieszka Stare-
go14. Książę wielkopolski zaczął domagać się od księżnej Heleny dotrzy-
mania zawartego z nim układu15. Mikołaj zerwał przyjazne stosunki z
Heleną, prawdopodobnie za sprawą wojewody sandomierskiego Gowor-
ka, który zyskiwał coraz większą pozycję na dworze książęcym. Księżna
zgodziła się na żądanie Mieszka i zawarto nowy układ. Książę wielkopol-
ski zwrócił Kujawy, które objął młodszy brat Leszka, Konrad i zajął tron
krakowski w dożywocie. Po jego śmierci dzielnica ta miała przejść już bez
problemów w posiadanie Leszka Białego. Za to wszystko miał wojewoda
Mikołaj przypłacić wygnaniem. Udał się do Mieszka, aby go przejednać,
najpewniej rozmawiano o następstwie tronu po śmierci Mieszka dla jego
jedynego żyjącego syna Władysława Laskonogiego16. Senior dynastii
przyjął propozycję Mikołaja i pozostawił go na starym stanowisku woje-
wody krakowskiego. Tym sposobem Mieszko Stary w 1201 roku ponow-
nie wrócił na tron krakowski. Objął zarazem opiekę nad swymi bratan-
kami Leszkiem i Konradem, jako stryj i zarazem senior dynastii. Doszło
jednak wkrótce między nimi do konfliktu, gdyż Mieszko nie uczynił
Leszka swoim spadkobiercą, a nawet zajął bratankowi Wiślicę i trzy inne
grody. Dopiero za wstawiennictwem panów krakowskich oddał je z po-
wrotem Leszkowi i Konradowi17. Mieszko Stary zmarł 13 lub 14 marca
1202 roku w Kaliszu, przeżywszy około 80 lat.18 Jego nieprzejednany sto-
sunek do Leszka Białego związany był z tym, że syn Sprawiedliwego
wysuwany był przez możnych na kontrkandydata starego księcia do tro-
nu krakowskiego. Sprawa następstwa tronu w Krakowie po śmierci
Mieszka Starego wydawać by się mogła prosta, bo według niedawno
zawartego układu Leszek Biały był prawowitym następcą. Zadanie miał
ułatwione, ponieważ zaraz po śmierci ojca był uznawany księciem kra-
kowskim, choć sprawującym rządy pod okiem regencji. Leszek miał już
około 18 lat i w chwili śmierci Mieszka Starego obejść się mógł bez opieki.
Tymczasem po śmierci Mieszka Starego, panowie krakowscy wysłali po-

14 B. Włodarski, Polityka ruska Leszka Białego, Lwów 1925; tenże, Polska i Ruś
1194-1340, Warszawa 1966.

15 Szerzej: M. Chrzanowski, Leszek Biały..., s. 32 i nn. O. Balzer., Walka o tron
krakowski w latach 1202 i 1210/11, „Rozprawy Akademii Umiejętności Wydział
Historyczno-Filozoficzny” 30(1894), s. 293–350.

16 S. Smolka, Mieszko Stary..., s. 381.
17 J. Wyrozumski, Leszek Biały, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 17, 1972, s.

155-157; T. Wojciechowski, Szkice historyczne z XI wieku, Warszawa 1925, s. 313.
18 K. Jasiński, Rodowód pierwszych..., s. 235.
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selstwo do Sandomierza, do Leszka Białego, zapraszając go do Krakowa.
Jednak potężny wojewoda krakowski Mikołaj, w zamian za możliwość
objęcia tronu postawił księciu jeden warunek. Żądał usunięcia i skazania
na wygnanie wojewody sandomierskiego Goworka, swojego osobistego
nieprzyjaciela, a wiernego i wpływowego doradcę księcia Leszka19. Był to
fakt zdumiewający i nieznany dotychczas w dziejach. Jak wskazał Roman
Grodecki, były to pierwsze w naszych dziejach „pacta conventa”20. Odbi-
ciem rywalizacji możnych rodów w Polsce w tych czasach jest bajka za-
mieszczona w kronice Wincentego o Gryfie, Liszce i „Reptiliach”21.

W 1206 roku doszło do konsolidacji antagonistycznych stronnictw
politycznych: obozu Władysława Laskonogiego22 oraz koalicji Leszka
Białego, Władysława Odonica23 i arcybiskupa Henryka Kietlicza24. Gene-
zy sporu kościelno-politycznego należałoby się doszukiwać co najmniej
od czasu śmierci Mieszka III Starego25 w 1202 r. i objęcia tronu senioral-
nego przez jego syna Władysława Laskonogiego. Następny władca Kra-
kowa Leszek Biały26 musiał się wciąż liczyć z aspiracjami do tronu ów-
czesnych seniorów dynastii Mieszka I Plątonogiego27, Władysława III
Laskonogiego i Henryka I Brodatego28. W tym właśnie czasie arcybiskup
Henryk Kietlicz podjął ostrą walkę z Władysławem III Laskonogim o

19 J. Wyrozumski, Goworek, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 8, 1960, s. 389-
390; T. Giergiel, Goworek a „odrzucenie korony” przez Leszka Białego, „Zeszyty San-
domierskie” 25(2007), s. 2-5; tenże, Rycerstwo ziemi sandomierskiej. Podstawy kształ-
towania się rycerstwa sandomierskiego do połowy XIII wieku, Warszawa 2004.

20 R. Grodecki, Polska piastowska..., s. 175.
21 K. Górski, Ród Odrowążów w wiekach średnich, „Roczniki Towarzystwa He-

raldycznego we Lwowie” 8(1928), s. 69-71.
22 M. Przybył, Władysław Laskonogi, książę wielkopolski 1202-1231, Poznań 1998.
23 A. Kłodziński, Stosunki Laskonogiego z Odonicem MCCII do MCCXXXI, [w:]

Księga pamiątkowa uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1900, s. 97-165.
24 W. Baran-Kozłowski, Arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz (1199-1219).

Działalność kościelna i polityczna, Poznań 2005
25 M. Przybył, Mieszko III Stary, Poznań 2002. Por. S. Smolka, Mieszko Stary i jego

wiek, oraz Uwagi o pierwszym ustroju społecznym Polski piastowskiej, Kraków 2009.
26 J. Wyrozumski, Leszek Biały (ok. 1186-1227), książę krakowski i sandomierski,

[w:] PSB, t. 17, Wrocław 1972, s. 155-157; A. Marzec, Leszek Biały, [w:] Piastowie.
Leksykon Biograficzny, red. S. Szczur, K. Ożóg, Kraków 1999, s. 181-188.

27 J. Rajman, Mieszko Plątonogi, pierwszy książę raciborsko-opolski (1173-1211),
„Kwartalnik Historyczny” 103(1996), z. 1, s. 23-41.

28 B. Zientara, Henryk Brodaty i jego czasy, wyd. 3, Warszawa 2006.
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suwerenny status Kościoła w państwie29. Ostatnio szczegółowe badania
materiału źródłowego i jego interpretację z uwzględnieniem szerokiego
tła rozważań historyków podjęli w biografii Władysława Laskonogiego -
Maciej Przybył30 oraz Marek Chrzanowski w pracy Leszek Biały (ok. 1184-
1227) książę krakowski i sandomierski „princeps Poloniae”31. Pierwszym z in-
teresujących nas zagadnień, jest zatarg Laskonogiego z Władysławem
Odonicem zakończony układem, o czym informuje nas bulla papieża
Honoriusza III wystawiona 9 lutego 1217 roku32. Kolejnym wydarzeniem
było zbliżenie na linii Brodaty-Laskonogi, o czym świadczy układ poli-
tyczny obu książąt zawarty w Sądowlu nad Baryczą w 1218 roku (mocą
którego Brodaty przekazał księciu wielkopolskiemu Ziemię Lubuską)33.
Złamanie sojuszu księcia śląskiego z obozem arcybiskupa Kietlicza, spo-
wodowane było zatargiem księcia z biskupem wrocławskim Wawrzyń-
cem o dziesięciny. Dalszy rozwój wypadków możemy uchwycić dzięki
dokumentom papieskim tj. bulli z 22 lutego 1217 roku i 24 maja 1218 ro-
ku34, które informują o podniesieniu pretensji Brodatego o zwrot Kalisza
z rąk Odonica. Spór o Kalisz zakończył się najazdem Laskonogiego na
ziemię Władysława Odonica i jego wygnaniem z Wielkopolski35. Można
się domyślać tu współpracy między Laskonogim a Brodatymi obietnicą
oddania Kalisza księciu śląskiemu36. Na ogólną zmianę sojuszy wskazuje
także przymierze „foedus pacis” zawarte między Leszkiem Białym a
Henrykiem Brodatymna spotkaniu w Dankowie pod Częstochową (1217

29 P. Plisiecki, Napomnienie papieża Innocentego III skierowane do Władysława La-
skonogiego z 1207 r., „Roczniki Humanistyczne” 48(2000), z. 2 (specjalny): Cursus
mille annorum. Prace ofiarowane Profesorowi Eugeniuszowi Wiśniowskiemu, Lublin
2000, s. 431-446.

30 M. Przybył, Władysław Laskonogi, książę wielkopolski 1202-1231, Poznań 1998.
31 M. Chrzanowski, dz. cyt.; P. Wiszewski, Griphus rex… wokół natury władcy w

„Kronice” Kadłubka, [w:] Inter laurum et olivam, vìdeètí red. J. Šouša, I. Ebelová,
Praha 2007, s. 403–413 [„Z Pomocných Vìd Historických”, 16; „Acta Universitatis
Carolinae. Philosophica et Historica”, 2002, 1/2].

32 KDW I, nr 91; A. Kłodziński, Stosunki Laskonogiego z Odonicem MCCII do
MCCXXXI, [w:] Księga pamiątkowa uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
1900, s. 97-165.

33 B. Zientara, Henryk Brodaty i jego czasy, Warszawa 1975, s. 201-203; zob. rozdział:
Rola Henryka w ekspansji w Prusach i piastowskie trójprzymierze, tamże, s. 195-213.

34 KDW I, nr 93, 94, 99.
35 M. Przybył, Władysław Laskonogi, s. 129.
36 KDŚ II, nr 201.
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rok)37. Nie wchodząc w treść porozumień (być może monarcha wrocław-
ski zrezygnował wówczas z pretensji do tronu krakowskiego), oczywi-
stym jest fakt zmiany konfiguracji politycznej. Odwrócenie sojuszy i roz-
pad stronnictwa arcybiskupiego: Władysław Odonic, Leszek Biały i za-
pewne Konrad Mazowiecki. Oprócz upadku stronnictwa metropolity
Henryka Kietlicza, istnieje przypuszczenie, że w 1217 roku doszło do
ugody między rodem Odrowążów i Gryfitów. Karol Górski wskazuje na
usunięcie w cień pozostałych koterii możnowładczych, awans Marka
Gryfity na wojewodę i Iwona Odrowąża na biskupstwo38.

Poddając analizie treść bulli papieża Honoriusza III z 17 kwietnia
1221 roku warto zwrócić uwagę na fragment: „zamierza w środku ich
ziem założyć nowe miasto i w nim urządzić targ soli i żelaza, których
brak cierpią poganie, ażeby przybywając tamże dla zaspokojenia tej po-
trzeby, łatwiej z ust kaznodziejów słuchali i skuteczniej wysłuchali słów
żywego [wiecznego] i przyzwyczajali się tym doskonałej do innych oby-
czajów wiernych”. Papież opisuje oryginalny pomysł księcia Leszka Bia-
łego dotyczący pokojowego nawracania pogan poprzez organizację tar-
gów na których będzie głoszone słowo Boże. Jest to wyprzedzający swą
epokę pogląd dostrzegający możliwość bezkrwawej ewangelizacji, na-
wracania i szerzenia wiary chrześcijańskiej. Być może pomysł nawracania
pogan bez użycia siły był efektem nauczania mistrza Wincentego Ka-
dłubka – ojca chrzestnego księcia Leszka39.

Niestety 24 listopada 1227 roku Leszek Biały został zamordowany
podczas zjazdu piastowskiego w Gąsawie40.

37 J. Mitkowski, Nieznane dokumenty Leszka Białego z lat 1217 i 1222, KH
52(1938), s. 645 i n.

38 K. Górski, Ród Odrowążów, s. 72-74; zob. W. Semkowicz, Ród Awdańców w
wiekach średnich, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego”
46(1919), s. 157.

39 J. Banaszkiewicz, Narrator w przebraniu, czyli Mistrz Wincenty o bitwie mozgaw-
skiej, [w:] Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego, red. A. Dąbrówka,
W. Wojtowicz, Warszawa 2009., s. 423-434; E. Bauto, Pogląd mistrza Wincentego
Kadłubka na stosunek władzy duchowej i świeckiej, „Nasza Przeszłość”, 17(1963), s. 61-76;
J. Bieniak, Jak Wincenty rozumiał i przedstawiał ustrój państwa polskiego, [w:] Onus
Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego, red. A. Dąbrówka, W. Wojtowicz,
Warszawa 2009, s. 39-46; A. Lis, Mistrz Wincenty Kadłubek – ojciec prawa w Polsce? (The
master Wincenty Kadłubek – the father of law in Poland?), [w:] Prawo w Europie
średniowiecznej i nowożytnej, red. A. Lis, Lublin 2011, s. 91-117.

40 J. Wyrozumski., Leszek Biały, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 17, 1972, s.
155-157.
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Streszczenie:
Papież Honoriusz III (1216-1227), zwraca się z prośbą do wybra-

nych duchownych aby rozpatrzyli obietnicę księcia Leszka Białego (1184-
1227), odnoszącą się do jego udziału w krucjacie do Ziemi Świętej lub
zamienili ją na wyprawę przeciwko Prusom. Papież opisuje oryginalny
pomysł księcia Leszka Białego dotyczący pokojowego nawracania pogan
poprzez organizację targów, na których będzie głoszone słowo Boże. Jest
to wyprzedzający swą epokę pogląd dostrzegający możliwość bezkrwa-
wej ewangelizacji, nawracania i szerzenia wiary chrześcijańskiej.

Słowa klucze: papież Honoriusz III, Leszek Biały, bulla, wyprawy
krzyżowe

Summary:
Bull of Pope Honorius III from 1221
Pope Honorius III (1216-1227), asks the chosen clergy to consider

the promise of Prince Leszek the White (1184-1227), referring to his par-
ticipation in the crusade to the Holy Land or turned it into an expedition
against Prussia. The Pope describes the original idea of Prince Leszek
Biały regarding the peaceful conversion of pagans through the organiza-
tion of fairs on which the word of God will be proclaimed. This is a pre-
dawning view that recognizes the possibility of bloodless evangelization,
conversion and spreading the Christian faith.

Key words: Pope Honorius III, Leszek the White, the Bull, the Cru-
sades
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Małgorzata Kołecka

Wsparcie najbliższej rodziny w chwili rozwodu –
aspekt empiryczny

Wprowadzenie
Współczesna rodzina coraz częściej jest narażona na zagrożenie

społeczne i ryzyko występowania takich zjawisk jak: ubóstwo, uzależnie-
nia, przemoc wewnątrzrodzinna, rozwody, zmiany stylu życia, przeobra-
żenia tradycyjnych modeli i funkcji, a także liberalizacja obyczajów oraz
norm w niej panujących. Rodziny przeżywające kryzys mają problem z
samodzielnym przezwyciężaniem zaistniałych przejściowych lub długo-
trwałych sytuacji, czy też uporaniem się z wewnętrznymi konfliktami.
Dlatego też udzielane im są różnorodne formy wsparcia, które w pierw-
szej kolejności pobudzają naturalną aktywność oraz przekonanie o moż-
liwościach samonaprawczych tkwiących w zasobach rodzinnych.

Ogromne znaczenie w tego rodzaju oddziaływaniach pomocowych
przypisuje się najbliższej rodzinie, która jest najważniejszym i jednocześnie
najsilniej oddziałującym źródłem wsparcia, gdyż stanowi ona pierwsze i
najistotniejsze środowisko wychowawcze, a także miejsce zaspokojenia róż-
norodnych potrzeb. Bardzo ważne jest środowisko rodzinne gdyż z jednej
strony zaspokaja potrzebę bycia z innymi. Już starożytny filozof Arystoteles
określił człowieka „animal sociale” czyli zwierzę społeczne. Człowiek rodzi
się w społeczności, w społeczności żyje i w niej staje się w pełni człowie-
kiem1. Z drugiej zaś strony środowisko rodzinne zaspokaja jeszcze inną po-
trzebę człowieka, a mianowicie potrzebę wsparcia, pomocy w sytuacjach
trudnych, kryzysowych, kiedy człowiek nie potrafi się uporać z narastają-
cymi problemami dnia codziennego, nie potrafi normalnie żyć i funkcjono-
wać. Takie najsilniejsze i najbardziej wszechstronne wsparcie uzyskuje z
reguły człowiek od najbliższej rodziny. W przypadku dzieci i ludzi bardzo
młodych osobami udzielającymi wsparcia są głównie rodzice, w przypadku
osób dorosłych współmałżonek, partner życiowy, ewentualnie również
przyjaciele, rodzeństwo i dzieci.

Niniejszy artykuł jest próbą dania empirycznej odpowiedzi na kilka
pytań dotyczących kwestii wsparcia emocjonalnego i materialnego u naj-
bliższej rodziny w trzech przedziałach czasowych: podczas rozwodu,

1 W. Majkowski, Czynniki dezintegracji współczesnej rodziny polskej, Kraków
1997, s. 39.
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bezpośrednio po rozwodzie i po sześciu latach od momentu uzyskania
rozwodu. Okres ten zdaniem autorki jest wystarczający, gdyż daje oso-
bom rozwiedzionym możliwość bardziej obiektywnego spojrzenia na
pomoc jakiej doświadczyli od najbliższej rodziny w tych trudnych chwi-
lach ich życia. Respondentom postawiono następujące pytania: Czy do-
świadczyli wsparcia emocjonalnego i finansowego u rodziny? Czy mogli
liczyć na pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego? Czy rodzina
była dla nich wystarczającym oparciem?

W niniejszym artykule zostały wykorzystane wyniki badań własnych
autorki, zebranych na podstawie skonstruowanego kwestionariusza ankiety,
zatytułowanego „Wsparcie u najbliższej rodziny”. Badaniami objęto
rozwiedzionych z dwóch powiatów sandomierskiego i tarnobrzeskiego,
którzy otrzymali prawomocne orzeczenie rozwodu w roku 2012, a więc było
to dokładnie sześć lat od czasu orzeczenia rozwodu (badania były
prowadzone w miesiącu październiku 2018 roku). W sumie ankietyzacją
objęto 82 osoby rozwiedzione (48 kobiet i 34 mężczyzn).

1. Ogólne pojęcie wsparcia
Sytuacje kryzysowe dotyczą każdego człowieka i raczej nie ma takiej

osoby, która w swoim życiu nie spotkała się z sytuacją, z którą nie jest w
stanie poradzić sobie samodzielnie i potrzebuje pomocy drugiego człowie-
ka lub grupy. Zdecydowana większość ludzi pozostaje w stałych relacjach
społecznych z innymi i to właśnie oni stanowią podstawowy, naturalny
system wsparcia służący przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych. Najtrud-
niejsza sytuacja jest wówczas, gdy osoba pozostaje zupełnie sama ze swo-
imi problemami i jest odizolowana od bliskich, przyjaciół, czy rodziny.
Musi wówczas skoncentrować się na różnych formach pokonywania trud-
ności, które nie zawsze są dla niej w pełni konstruktywne. Pojawiające się
w rodzinie sytuacje nieznane i problemowe powodują dość często bezrad-
ność, zagubienie, strach2. Dlatego też bardzo istotną rolę w takich sytu-
acjach odgrywa wsparcie, które jest bardzo różnie definiowane. W znacze-
niu ogólnym, wsparcie to: „dostarczanie tego, co jest potrzebne lub czego
brakuje, zapewnienie należytego stanu lub poprawy stanu. W znaczeniu
bardziej specyficznym – zapewnienie pocieszenia, uznania, aprobaty, za-
chęty itp. drugiemu człowiekowi”3. Wsparcie, oparcie społeczne to rów-

2 A. Dąbrowska, Wybrane modele wsparcia społecznego dla rodziny w kryzysie. Re-
komendacje dla działań pomocowych ukierunkowanych na rodziny migracyjne, Studia
nad Rodziną 2015, Nr 1, s.117.

3 A. Reber, Słownik psychologii, Warszawa 2000, s.12.
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nież sytuacja, kiedy człowiek odbiera komunikaty, że „jest ceniony i uwa-
żany za wartościową osobę oraz że jest współuczestnikiem systemu ko-
munikacji międzyludzkiej i wzajemnych zobowiązań”4. Według S. Kawuli
wsparcie to przede wszystkim pomoc dostępna dla jednostki lub grupy w
sytuacjach trudnych, stresowych lub przełomowych, których bez udziału
innych nie można w żaden sposób przezwyciężyć5. Bardzo podobnie defi-
niuje wsparcie również G. Tronczyńska, uważając za wsparcie szczególny
sposób i rodzaj pomocy udzielanej poszczególnym osobom i grupom
głównie w celu mobilizowania ich sił, potencjału i zasobów, które zacho-
wali, aby mogli sobie radzić ze swoimi różnorodnymi problemami6. Z kolei
M. Rębiałkowska-Stankiewicz określa wsparcie jako „pomoc udzielana
jednostkom i grupom w wielorakich sytuacjach życiowych, przybierająca
charakter interakcji (jednostronnej, dwustronnej, stałej, zmiennej). Kojarzo-
na jest z pomocą w sytuacjach problemowych, trudnych, stresowych czy
też przełomowych”7.

Ponadto w literaturze przedmiotu odnajdujemy podział na trzy ro-
dzaje wsparcia:

• wsparcie emocjonalne; obdarzenie uczuciem, okazywanie
zrozumienia i przywiązania, empatia, koncentracja na jednostce,
wyrażanie troski i współczucia, wyrażanie sympatii i szacunku,
intymność (wsparcie tego rodzaju jest postrzegane jako najbardziej
znaczące dla jednostki, wzmacnia bowiem jej poczucie wartości, buduje
zaufanie do siebie i celowości swoich wysiłków, umożliwia angażowanie
się w konstruktywne rozwiązywanie swoich problemów, wzmacnia
poczucie kontroli);

• wsparcie instrumentalne: różna pomoc np. finansowa,
przedmiotowa; asystowanie komuś w aktywności na rzecz rozwiązania
problemu (prócz realnego wsparcia ważne jest przekonanie o
potencjalnych możliwościach jego uzyskania, co wpływa na budowanie
poczucia bezpieczeństwa);

• wsparcie informacyjne; udzielanie porad, dostarczanie informacji
lub wskazanie jej źródeł.

4 J. Fengler, Pomaganie męczy, tłum. K. Pietruszewski, Gdańsk 2000, s. 42.
5 B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna, Warszawa 2007, s. 63.
6 G. Tronczyńska, Rodzina a problem zdrowotny, [w:] Janiszewski L. (red.), Współ-

czesne rodziny polskie w okresie radykalnych zmian społecznych, Szczecin 1998, s. 151.
7 Cyt. za: A. Szczęsna, Wspierać wspierających - wokół problematyki wsparcia wy-

chowawców, [w:] D. Rybczyńska (red.), Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki
społecznej i resocjalizacji, Kraków 2003, s. 236.
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Nieco szerszego podziału wsparcia dokonuje wspomniany już
wcześniej S. Kawula, który wyróżnia pięć jego rodzajów. Do wcześniej
wymienionych: emocjonalnego, instrumentalnego i informacyjnego –
dodaje także wsparcie wartościujące i duchowe8.

Bardzo podobnego podziału dokonuje również E. Kantowicz wy-
różniając pięć rodzajów wsparcia. Pierwsze to wsparcie emocjonalne,
które przejawia się przede wszystkim empatią, przekazywaniem emocji
podtrzymujących, uspokajających, aktywnym słuchaniem, troską oraz
tym, iż jest nastawione na łagodzenie trudnej sytuacji oraz wyciszanie
negatywnych emocji. Drugi rodzaj to wsparcie poznawcze (informacyj-
ne), które ma za zadanie poszerzyć wiedzę jednostki na temat sytuacji w
jakiej się znajduje oraz przedstawić możliwości i sposoby wydostania się
z tych kryzysowych okoliczności. Wsparcie instrumentalne natomiast
pełni funkcję instruktażu, czyli „daje podpowiedź” jak postępować w
konkretnych sytuacjach i co ewentualnie można wykorzystać; jest formą
modelowania odpowiednich i skutecznych zaradczych zachowań spo-
łecznych. To właśnie ten rodzaj wsparcia jest przydatny w poradnictwie
zawodowym i psychologicznym, gdyż wykorzystuje zasoby środowiska
lokalnego oraz jednostki. Kolejny rodzaj działań pomocowych określany
jest mianem wsparcia materialnego (rzeczowe) i skupia się głównie na
pomocy rzeczowej i finansowej, działalności charytatywnej, bezpośred-
nim działaniu (dokarmianiu, udostępnianiu schronienia itp.). Ostatnie, z
prezentowanych rodzajów, to wsparcie duchowe, które zgodnie z nazwą
nastawione jest na pomoc duchową w sytuacjach kryzysów rozwojowych
i egzystencjalnych oraz terminalnych, nasyconych cierpieniem i lękiem;
często sprowadza się do duchowej strategii radzenia sobie, wymiany re-
lacji dotyczących sensu i sposobu życia9.

Niemal identycznego podziału wsparcia dokonują H. Sęk i R. Cie-
ślak, którzy wyróżniają pięć niżej wymienionych jego rodzajów:

• wsparcie emocjonalne – przekazywanie emocji podtrzymujących,
uspokajających, odzwierciedlających troskę, pozytywny stosunek i
empatię w stosunku do osoby wspieranej;

• wsparcie informacyjne (poznawcze) – przekazywanie lub
wymiana informacji sprzyjających lepszemu zrozumieniu sytuacji lub
problemu, dzielenie się własnym doświadczeniem;

• wsparcie instrumentalne (instruktaż) – przekazywanie informacji
o konkretnych sposobach postępowania lub forma modelowania

8 S. Kawula, Człowiek w relacjach socjopedagogicznych, Toruń 1999, s. 12.
9 E. Kantowicz, Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2001, s.19.
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skutecznych zachowań zaradczych;
• wsparcie rzeczowe (materialne) – pomoc materialna, rzeczowa lub

finansowa, a także przekazywanie potrzebującym środków do życia,
dożywianie itp.;

• wsparcie duchowe – w niektórych sytuacjach krytycznych, bez
wyjścia np. w cierpieniu, w chwili rozwodu, związanym z sensem życia10.

Ogromną rolę odgrywa także koncepcja wsparcia, oparcia społecz-
nego. A. Titkow podkreśla, że zadaniem wsparcia społecznego jest proz-
drowotne oddziaływanie wzajemnych relacji opartych o specyficzną więź
i specyficzną formę pomagania. Rodzina jest najważniejszą, najbliższą
pierwotną grupą samopomocy i wzajemnego wspierania11.

G. Sommer i T. Fydrich definiują oparcie społeczne poprzez prze-
życie:

- wsparcia emocjonalnego;
- wsparcia przy rozwiązywaniu różnorodnych problemów;
- wsparcia praktycznego i materialnego;
- integracji społecznej12.
Literatura przedmiotu podaje, że wsparcie spełnia wielorakie funkcje:
− zapobiega samotności emocjonalnej;
− stanowi jeden z efektywniejszych sposobów radzenia sobie ze

skutkami skrajnego stresu poprzez: wykluczenie, pomniejszenie stresorów,
wzmocnienie możliwości jednostki w radzeniu sobie ze stresem,
pomniejszenie znaczenia wpływu sytuacji stresowej już po jej zajściu;

− powoduje pojawienie się uczuć pozytywnych (bliskość,
doświadczenie zaufania i zaangażowania, akceptacja przez innych
własnej osoby i uczuć);

− daje możliwość opowiedzenia o problemie i otrzymywania
informacji oraz działań istotnych dla rozwiązania problemu;

− umożliwia otrzymanie informacji zwrotnych co do własnego
zachowania i sposobu przeżywania;

− pozwala doświadczyć przyjaznej współobecności drugiej osoby
podczas wykonywania uciążliwych czynności;

− pozwala na doświadczanie podobieństwa wyobrażeń o życiu i
wartościach;

− daje poczucie znajdowania się w sieci interakcji społecznych;
− powoduje wzrost samooceny;

10 Zob. B. Woynarowska, Edukacja…dz. cyt., s. 64.
11 A. Titkow, Stres i życie społeczne. Polskie doświadczenia, Warszawa 1993, s. 28.
12 J. Fengler, Pomaganie…dz. cyt., s. 43.
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− daje poczucie większych możliwości wywierania wpływu na
zmiany zachodzące w środowisku13.

Ważną rolę w procesie kryzysu rozwodowego odgrywa wsparcie
emocjonalne, które jest elementem wsparcia społecznego lub jednym z wy-
branych działań pomocowych wobec osób wymagających takiego wsparcia.

Wsparcie emocjonalne polega na umożliwieniu danej osobie:
• wyrażania swoich emocji, problemów, rozterek, słabości, opinii,

planów (przez aktywne wysłuchanie jej);
• udzielaniu pomocy w klaryfikacji i nazwaniu jej problemów ( jeśli

nie jest ona w stanie sama tego dokonać);
• podtrzymaniu emocjonalnym przez znacząca dla niej osobę (aby

poczuła, że jest ktoś, dla kogo jej problemy są ważne);
• umocnieniu w podjętych postanowieniach (jeśli przeżywa takie

rozterki);
• zaktywizowaniu jej do działania (aby pobudzić do dalszych

działań samorealizacyjnych)14.
Podsumowując, wsparcie emocjonalne bardzo często określane jest

jako jedna z form wsparcia społecznego, które umożliwia jednostce wy-
magającej pomocy szybkie uzyskanie względnej równowagi psychicznej.

2. Prezentacja wyników badań
Z. Kawczyńska-Butrym podkreśla, że wsparcie w rodzinie jest

ważne wówczas, gdy człowieka dotyka szczególnie trudne doświadcze-
nie np. rozwód czy wydarzenie, z którym człowiek nie jest w stanie sobie
poradzić. Rodzina, doświadczona w niej życzliwość, zainteresowanie,
serdeczna pomoc pozwalają człowiekowi zniwelować negatywne emocje
wywołane tymi wydarzeniami i zdecydowanie lepiej sobie z nimi radzić
lub przyjąć wobec nich dystans. I nie jest to tylko kwestia odzyskania
lepszego samopoczucia, lecz także efekt konkretnej pomocy, poczucie
tego, że rodzina może stanąć w obronie i jest po naszej stronie. A przede
wszystkim poczucie – potrzebne człowiekowi zawsze, a szczególnie wte-
dy, gdy przeżywa różne problemy – że jest kochanym „mimo wszystko”,
„właśnie dlatego”, „dla niego samego”15. Czy rzeczywiście tak jest, poka-
żą niewątpliwie wyniki badań przeprowadzonych wśród grupy osób
rozwiedzionych z powiatu sandomierskiego i tarnobrzeskiego?

13 A. Szczęsna, Wspierać… dz. cyt., s. 237.
14 D. Becelewska, Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej, Katowice 2005, s. 14.
15 Z. Kawczyńska-Butrym, Rodzina-zdrowie-choroba. Koncepcje i praktyka pielę-

gniarstwa rodzinnego, Lublin 2001, s. 61-62.
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Przechodząc do omawiania problematyki badań należy zauważyć,
że zdecydowana większość badanych (83,4%) miała bezpośrednio po
rozwodzie wsparcie typu emocjonalnego u swoich rodziców (tabela 1).
Zwykle przyjmuje się, że w trudnych chwilach tylko najbliższa rodzina
(rodzice) może zapewnić nam odpowiednie wsparcie. Ponadto panuje
powszechne przekonanie, że rodzice w trudnych momentach życiowych
powinni pomagać swoim dzieciom i wspierać ich w trudnych i trauma-
tycznych chwilach. Tylko niewielka ilość respondentów (3,5%) nie mogła
liczyć na wsparcie typu emocjonalnego u swoich rodziców, wyrażając
wszakże swoją opinię w słabszej formie „raczej nie”. Rodzice, którzy nie
wspierali dzieci w tych trudnych dla nich chwilach najprawdopodobniej
obwiniali za rozpad pożycia małżeńskiego swoje dzieci, które najczęściej
wdawały się w przelotne romanse, nie dbały o swoją rodzinę lub też
nadużywały alkoholu. Nieco mniejszego odsetka badanych (4,9%) sytu-
acja ta nie dotyczyła gdyż nie mieli rodziców.

Płeć nie różnicuje ocen w tej dziedzinie, gdyż kobiety (88,8%) rów-
nie często jak mężczyźni (86,2%) wyrażały pozytywną opinię na temat
wsparcia emocjonalnego u rodziców bezpośrednio po rozwodzie.

Wsparcie emocjonalne jest postrzegane jako znaczące gdyż wzmac-
nia poczucie wartości, wycisza negatywne emocje, buduje zaufanie,
umożliwia angażowanie się w konstruktywne rozwiązywanie różnorod-
nych problemów. Jak zauważa D. Becelewska w swojej książce zatytuło-
wanej „ Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej” - ludzie najbardziej oczeku-
ją wsparcia emocjonalnego, choć jego przeciętna skuteczność jest mniej-
sza, od rzadziej oczekiwanego wsparcia instrumentalnego i rzeczowego16.

Tabela 1. Wsparcie emocjonalne rodziców w/g płci
Czy bezpośrednio po rozwodzie miał(a) Pan(i)
wsparcie typu emocjonalnego rodziców?

Płeć Ogółem

N=82
Kobiety
N=48

Mężczyźni
N=34

Zdecydowanie tak 51,0 47,8 44,3

Raczej tak 37,8 38,4 39,1

Raczej nie 3,5 5,2 3,5

Zdecydowanie nie 0,0 0,0 0,0

Trudno powiedzieć 4,1 5,5 8,2

Nie dotyczy (brak rodziców) 3,6 3,1 4,9

16 Zob. D. Becelewska, Wsparcie…dz. cyt., s. 13.
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Razem 100,0 100,0 100,0
Źródło: Opracowanie własne

Bardzo podobne zresztą opinie wyrażali respondenci na temat
wsparcia emocjonalnego u swojego rodzeństwa co niewątpliwie zostało
odzwierciedlone w poniższej tabeli (tabela 2).

Tabela 2. Wsparcie emocjonalne rodzeństwa w/g płci
Czy bezpośrednio po rozwodzie miał(a)
Pan(i) wsparcie typu emocjonalnego
rodzeństwa?

Płeć Ogółem

N=82Kobiety
N=48

Mężczyźni
N=34

Zdecydowanie tak 28,4 17,9 19,6

Raczej tak 57,5 53,1 59,6

Raczej nie 0,0 14,9 4,8

Zdecydowanie nie 0,0 0,0 0,0

Trudno powiedzieć 6,2 6,1 8,1

Nie dotyczy 7,9 8,0 7,9

Razem 100,0 100,0 100,0
Źródło: Opracowanie własne

W opinii większości ankietowanych (79,2%) rodzeństwo, podobnie
zresztą jak rodzice, wspierało badanych w tych trudnych chwilach zwią-
zanych z rozwodem. Ma to zapewne związek z tradycją rodzinną, prawi-
dłowym wychowaniem dzieci przez rodziców i bardzo silnym przywią-
zaniem do rodzeństwa oraz ich wzajemnie pozytywnym nastawieniem.
Przedstawione informacje korespondują z ustaleniami Mariana Bolesty,
który twierdzi, że rodzina jest zawsze gotowa wspierać pomocą swoich
członków w chwilach trudnych pod warunkiem, że poprawnie realizuje
swoje funkcje17, zaś Hanna Kachaniuk dodaje, że człowiek nie – doświad-
czający wsparcia z najbliższego środowiska czuje się zagubiony w otacza-
jącej go rzeczywistości18. Problem z tą kwestią miała niewielka część ba-
danych (4,8%), która nie mogła liczyć na wsparcie typu emocjonalnego u
swojego rodzeństwa, wyrażając opinię w nieco słabszej formie „raczej

17 M. Bolesta, Rodzina pełna i niepełna - analiza wybranych problemów zdrowotnych,
[w:] T. Kulik (red.), Współczesne zagrożenia zdrowia i rodziny, Stalowa Wola 2002, s. 92.

18 H. Kachaniuk, Zdrowie rodziny realizującej opiekę nad osobą starszą, w: T. Ku-
lik, dz. cyt., s. 184.
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nie”. Opinie te zdawać by się mogło zostały podyktowane zupełnym bra-
kiem przekazywania emocji podtrzymujących, uspokajających, odzwier-
ciedlających troskę, pozytywny stosunek i empatię w stosunku do osób
rozwiedzionych. Dostrzec należy, że nieco większy odsetek ankietowa-
nych (8,1%) zajął postawę neutralną nie chcąc się wypowiadać na ten
temat. Natomiast blisko dziesiątej części badanych (7,9%) ta sytuacja nie
dotyczyła ponieważ nie mieli oni rodzeństwa.

Odmienne natomiast opinie wyrażali ankietowani w kwestii
wsparcia emocjonalnego u teściów (tabela 3).

Tabela 3. Wsparcie emocjonalne teściów w/g płci
Czy bezpośrednio po rozwodzie
miał(a) Pan(i) wsparcie typu
emocjonalnego teściów?

Płeć Ogółem

N=82Kobiety
N=48

Mężczyźni
N=32

Zdecydowanie tak 0,0 0,0 0,0

Raczej tak 10,1 7,0 7,2

Raczej nie 17,2 30,2 22,9

Zdecydowanie nie 65,4 53,5 65,1

Nie dotyczy 7,3 9,3 4,8

Razem 100,0 100,0 100,0
Źródło: Opracowanie własne

Zgromadzony w trakcie badań materiał empiryczny wyraźnie
wskazuje, że większość respondentów (88,0%) nie mogła jednak liczyć na
jakiekolwiek wsparcie typu emocjonalnego u swoich teściów. Panuje bo-
wiem powszechne przekonanie, że teściowie zwykle solidaryzują się ze
swoim dzieckiem i bardzo często potępiają, obwiniają a nawet ganią zię-
cia lub synową za rozpad małżeństwa. Najczęściej cechuje ich zwykła
obojętność w stosunku do eksmałżonka swojego dziecka. Ponadto po
rozwodzie teściowie idą na tzw. „dalszy plan” w hierarchii rodziny a
osoby rozwiedzione mając świadomość solidaryzowania się ich z tą dru-
gą stroną nie potrzebują współczucia czy wsparcia. Zwykle też osoby o
mniejszej dojrzałości i samodzielności emocjonalnej potrzebują w trud-
nym okresie przyjaznego wsparcia i zwracają się w tym celu do osób naj-
bliższych (rodziny i rodzeństwa), a nie do teściów.

Jak dostrzega B. Lachowska, rozszerzona rodzina, przyjaciele, są-
siedzi, koledzy mogą stworzyć silną sieć wsparcia w trakcie i po rozwo-
dzie bo możliwość niesienia nawet najmniejszej pomocy, bycia wysłu-



180

chanym, spotkania się ze współczuciem i zrozumieniem jest bardzo waż-
na dla osób rozwiedzionych, które przeżyły traumę rozwodu. Przywró-
cenie zaufania osobie rozczarowanej, zranionej, jest bardzo ważne i po-
mocne zarazem. Brak tej struktury wsparcia jak podkreśla dalej autorka
może uczynić rozwód jeszcze bardziej niszczącym19. Niespełna dziesiąta
część ankietowanych (7,2%) wyrażała pozytywną opinię w tej kwestii lecz
w nieco słabszej formie, to jest „raczej tak”. Trochę mniejszej części bada-
nych (4,8%) ta sytuacja nie dotyczyła ponieważ nie mieli teściów. Zmien-
na płci nie różnicuje opinii bowiem tyle samo kobiet (82,6%) jak męż-
czyzn (83,7%) wyraziło negatywną opinię w kwestii wsparcia emocjonal-
nego ze strony rodziców eksmałżonka.

Dane te korespondują z ustaleniami M. Kołeckiej, która prowadziła
w roku 2002 badania w grupie 194 osób rozwiedzionych z powiatu stalo-
wowolskiego i niżańskiego, którzy otrzymali prawomocne orzeczenie
rozwodu w roku 1995. Na podstawie przeprowadzonych wyników badań
stwierdziła, że zdecydowana większość respondentów (81,9%) nie mogła
liczyć na wsparcie typu emocjonalnego ze strony najbliższej rodziny swo-
jego eksmałżonka gdyż ich rodzice raczej solidaryzowali się ze swoim
rozwiedzionym dzieckiem a nie z jego współmałżonkiem. Co więcej panu-
je bowiem takie przekonanie, że zawsze za rozpad małżeństwa obwinia się
tą drugą stronę a nie swoje dziecko20. Autorka podkreśla, że wsparcie emo-
cjonalne jest bardzo potrzebne w trudnych chwilach związanych z rozwo-
dem gdyż człowiek często doświadcza stresu, w wyniku czego następuje
ogólna mobilizacja procesów psychicznych jednostki. Wskutek przedłuża-
jącego się stanu przeciążenia dochodzi do pogorszenia poziomu procesów
psychicznych, co może doprowadzić do zachowań destrukcyjnych. Jest
rzeczą znamienną, że osoba przeżywająca kryzys psychiczny, wymaga
działania podtrzymującego, obecności innych osób, życzliwego zrozumie-
nia, wysłuchania. Sam fakt towarzyszenia, bycia razem, troskliwość i go-
towość do niesienia pomocy są bardzo ważne w tych trudnych momentach
ich życia. Przyznać należy, że z psychologicznego punktu widzenia roz-
wód jest przede wszystkim przeżyciem emocjonalnym, jest jednym z naj-
bardziej stresujących zmian w życiu człowieka. Stres związany z rozwo-
dem może dotyczyć trzech sfer, a mianowicie:

19 B. Lachowska, Pomoc psychologiczna dziecku w rodzinie w trakcie procesu roz-
wodowego. Model etapów procesu rozwodowego w opracowaniu F. Kaslow, [w:] La-
chowska B., Grygielski M.(red.), W świecie dziecka, Lublin 1999, s. 138.

20 M. Kołecka, Sposoby przystosowania osób rozwiedzionych do nowej sytuacji życiowej.
Na przykładzie powiatu stalowowolskiego i niżańskiego, Lublin 2009, s. 210-211.
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• sfery społecznej tj. utraty kontaktu ze współmałżonkiem, dziećmi,
przyjaciółmi i związane z tym poczucie opuszczenia i osamotnienia;

• sfery psychologicznej tj. uczucie rozgoryczenia, zależności,
beznadziejności, poczucie niższej wartości;

• sfery behawioralnej tj. zaburzenia organizacji czasu, obniżenie
wydajności pracy, utrata stabilności dochodów21.

Wsparcie emocjonalne odgrywa znacząca rolę w procesie przezwy-
ciężenia traumy rozwodowej i porozwodowej gdyż polega na podnosze-
niu zaufania do ludzi, poprawie samooceny, redukcji osamotnienia i
zniewoleniu poczucia bezradności u osób słabych fizycznie, psychicznie,
potrzebujących pomocy. Z. Zaborowski zauważa, ze istotne w tym
wsparciu jest to, że osoby te otrzymują zachętę i motywację do radzenia
sobie w życiu…”22.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości fakt, że celem wsparcia emocjo-
nalnego jest udzielenie pomocy osobom przeżywającym chwilowe lub
dłużej trwające problemy emocjonalne, związane z niemożnością zaspoko-
jenia swoich potrzeb, podjęciem decyzji, przezwyciężeniem trudności, ra-
dzeniem sobie ze stresem dnia codziennego, uporaniem się z silnie prze-
żywanymi uczuciami, odczuwaną ambiwalencją, dyskomfortem zdrowot-
nym, cierpieniem somatycznym, rozterkami duchowymi, własną samo-
oceną oraz psychologiczną, czy społeczną oceną dostrzeganych zjawisk23.

Te problemy, pojawiające się nagle lub narastając stopniowo, są
bowiem przyczyną ewidentnych trudności emocjonalnych danej jednost-
ki w normalnym funkcjonowaniu: osobistym, zawodowym, towarzyskim
i społecznym.

Należy zasygnalizować, że w smutnych chwilach związanych z
rozwodem dużą rolę oprócz wparcia emocjonalnego odgrywa także
wsparcie materialne tj. pomoc materialna, rzeczowa lub finansowa. Czy
rozwiedzeni mogli liczyć na taką formę wsparcia u najbliższej rodziny?

Tabela 4. Wsparcie finansowe rodziny

Czy mógł(a) Pan(i) liczyć na wsparcie
finansowe?

Tak Nie Trudno
powiedzieć Razem

% % % %
U rodziców podczas rozwodu 80,2 13,1 6,7 100,0
U rodziców bezpośrednio po rozwo- 78,5 14,8 6,7 100,0

21 P. Rydzewski, Demograficzne korelaty rozwodów, „Studia Demograficzne”
1992, Nr 1, s. 27.

22 Zob. D. Becelewska, Wsparcie…dz. cyt., s. 12.
23 Tamże, s. 15.
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dzie
U rodziców obecnie 54,8 28,3 16,9 100,0
U teściów podczas rozwodu 1,2 94,0 4,8 100,0
U teściów bezpośrednio po rozwodzie 1,3 92,4 6,3 100,0
U teściów obecnie 0,0 92,5 7,5 100,0
U rodzeństwa podczas rozwodu 46,3 37,2 16,5 100,0
U rodzeństwa bezpośrednio po roz-
wodzie 46,6 38,2 15,2 100,0

U rodzeństwa obecnie 30,5 59,1 10,4 100,0
Źródło: Opracowanie własne

Przedstawione wyniki badań ujawniają istnienie pewnych specy-
ficznych trendów. Po pierwsze, rodzice najczęściej w okresie rozwodu i
bezpośrednio po rozwodzie w zdecydowanej większości wspierali bada-
nych w tych trudnych dla nich chwilach. Świadczy o tym fakt, że 80,2%
badanych podczas rozwodu i 78,5% bezpośrednio po rozwodzie mogło
liczyć na wsparcie finansowe u swoich rodziców. Ale jednocześnie jest to
trend gasnący, gdyż takie wsparcie po sześciu latach od momentu uzy-
skania rozwodu odnotowuje 54,8% ankietowanych. Natomiast o braku
takiego wsparcia informuje 28,3% respondentów, podczas gdy w okresie
rozwodu i bezpośrednio po rozwodzie ich udział wynosił zaledwie 6,7%.

Analogiczny trend występuje w odniesieniu do wsparcia ze strony
rodzeństwa. Ich udział wśród świadczących pomoc był znacznie niższy,
bo wynosił 46,3% podczas rozwodu, a 46,6% bezpośrednio po rozwodzie.
Podobnie jak w przypadku rodziców po sześciu latach spadł do 30,5%.
Zauważa się wyraźny proces: w miarę oddalania się od rozwodu zmniej-
sza się także liczebność wskazań ewentualnej pomocy rodziców i rodzeń-
stwa we wsparciu finansowym.

Cechy jednoznacznej stałości miała pomoc a właściwie jej brak ze stro-
ny teściów. Ankietowani nie mogli liczyć na jakąkolwiek pomoc ze trony
teściów niezależnie od tego czy było to podczas rozwodu, po rozwodzie czy
tym bardziej obecnie. Może miało to związek z tym, że zięć czy synowa nie
są do końca traktowani jako osoby blisko spokrewnione nawet w okresie
trwania małżeństwa, a w okresie kiedy ich małżeństwo rozpada się lub już
uległo rozpadowi i rozwiązaniu przez rozwód – są traktowani jako osoby
obce. Ponadto, zdarza się, że teściowie dość często potępiają zięcia czy sy-
nową za rozkład pożycia małżeńskiego, brak zaradności czy gospodarności.
Bardzo często też osoba rozwiedziona zakładała nową rodzinę z zupełnie
inną osobą, a teściowie albo byli temu przeciwni albo nie poczuwali się do
świadczenia jakiejkolwiek pomocy na rzecz zięcia czy synowej. Nie ulega
najmniejszej wątpliwości fakt, że w ciężkich chwilach związanych z rozwo-
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dem ogromną rolę odgrywa również wsparcie finansowe ze strony rodzi-
ców podczas rozwodu, bezpośrednio po rozwodzie i obecnie.

Tabela 5. Wsparcie finansowe rodziców podczas rozwodu w/g płci
Czy mógł(a) Pan(i) liczyć na wsparcie
finansowe u rodziców podczas rozwodu?

Płeć Ogółem
N=82Kobiety

N=48
Mężczyźni
N=34

Tak 78,0 78,1 79,6

Nie 14,6 13,8 12,4

Trudno powiedzieć 7,4 8,1 8,0

Razem 100,0 100,0 100,0
Źródło: Opracowanie własne

Płeć w żaden sposób nie różnicuje pomocy finansowej świadczonej
przez rodziców. Bowiem tyle samo kobiet (78,0%) ilu mężczyzn (78,1%) mo-
gło liczyć na wsparcie finansowe u rodziców podczas rozwodu. A czy na takie
samo wsparcie będą mogli liczyć respondenci bezpośrednio po rozwodzie?
Dane w tym względzie prezentuje kolejna już tabela, a mianowicie (tab. 6).

Tabela 6. Wsparcie finansowe rodziców bezpośrednio po rozwo-
dzie w/g płci
Czy mógł(a) Pan(i) liczyć na
wsparcie finansowe u rodziców
bezpośrednio po rozwodzie?

Płeć Ogółem
N=82Kobiety

N=48
Mężczyźni
N=34

Tak 76,4 76,0 77,2

Nie 15,5 12,8 14,9

Trudno powiedzieć 8,1 11,2 7,9

Razem 100,0 100,0 100,0
Źródło: Opracowanie własne

Dane zawarte w tabeli wskazują, że zdecydowana większość re-
spondentów może w dalszym ciągu liczyć na wsparcie finansowe u ro-
dziców bezpośrednio po rozwodzie. Ma to zapewne związek z tym, że
nikt inny jak tylko rodzice (najbliższe osoby dziecka) są zawsze gotowi
wspierać swoje dzieci w trudnych momentach ich życia. Płeć prawie wca-
le nie różnicuje tej pomocy gdyż w jednakowym stopniu kobiety jak i
mężczyźni (odpowiednio: 76,4% i 76,0%) mogą liczyć na wsparcie finan-
sowe u rodziców bezpośrednio po rozwodzie.
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Tabela 7. Wsparcie finansowe rodziców obecnie w/g płci
Czy mógł(a) Pan(i) liczyć na wsparcie
finansowe u rodziców obecnie?

Płeć Ogółem
N=82Kobiety

N=48
Mężczyźni
N=34

Tak 65,8 52,1 60,1

Nie 23,7 26,4 25,3

Trudno powiedzieć 10,5 21,5 14,6

Razem 100,0 100,0 100,0
Źródło: Opracowanie własne

Po sześciu latach od chwili rozwodu sytuacja trochę się zmienia
gdyż na wsparcie finansowe może liczyć zdecydowanie mniejszy już od-
setek badanych (60,1%). Jest to w pewnym sensie zupełnie zrozumiałe,
gdyż „czas goi rany” a okres jaki upłynął od chwili rozwodu był wystar-
czający by osoby rozwiedzione mogły się w pełni usamodzielnić. Ponadto
należy zauważyć, że wsparcie to różnicuje w zasadniczy sposób płeć.
Kobiety bowiem trochę częściej (65,8%) od mężczyzn (52,1%) mogą liczyć
na wsparcie finansowe od rodziców. Być może wynika to z faktu, że ko-
biety są mniej zaradne i samodzielne od mężczyzn, częściej też podejmują
się trudu wychowywania dzieci i w związku z tym potrzebują nieco
częstszego wsparcia finansowego u osób najbliższych tj. rodziców.

Wyniki przeprowadzonych badań dowodzą ponadto, że na często-
tliwość wsparcia finansowego rodziców podczas rozwodu i bezpośrednio
po nim ma także wpływ wiek respondentów (tabele nr 8 i 9 prezentują
dane w tym względzie). Generalny trend jest taki, że im młodszy wiek
posiadają osoby rozwiedzione w chwili rozwodu, tym częściej mogą li-
czyć na pomoc finansową ze strony najbliższych sobie osób. W miarę
jednak jak wzrasta ich wiek, stopniowo maleje pomoc finansowa świad-
czona przez rodziców. Wszystkie osoby ankietowane będące w najmłod-
szym przedziale wiekowym (20-25) lat mogły liczyć na całkowitą pomoc
finansową swoich rodziców podczas rozwodu i bezpośrednio po rozwo-
dzie (100%). Znaczną też pomoc otrzymywały osoby będące w większych
przedziałach wiekowych: 25-30; 30-35; 35-40 lat (odpowiednio: 88,1%,
84,4% i 81,2%). Najmniejszą pomoc finansową uzyskiwały natomiast oso-
by znajdujące się w przedziale wiekowym 50-60 lat (39%). Jest to zrozu-
miałe z dwóch względów. Po pierwsze osoby starsze mają bardziej usta-
bilizowaną sytuację materialno – finansową i nie potrzebują już w tak
znacznym stopniu pomocy, po drugie zaś ich rodzice z uwagi na pode-
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szły wiek nie są już w stanie wspierać finansowo swoich dzieci. Częściej
to oni będą potrzebować wszechstronnej pomocy od usamodzielnionych
już dzieci. Dane te częściowo korespondują z ustaleniami Brunona Hoły-
sta, który badał realne źródła pomocy w sytuacji kryzysu u trzech tysięcy
losowo wybranych dorosłych Polaków. Na podstawie zebranych wyni-
ków stwierdził, że w sytuacji trudnej na pomoc rodziny najczęściej liczyły
osoby w wieku 18-24 lata (64%), w pozostałych grupach wiekowych czę-
stotliwość wskazań na rodzinę wahała się między 58% a 54%. Najrzadziej
zaś zwracali się ku rodzinie najstarsi z badanych24.

Tabela 8. Wsparcie finansowe rodziców podczas rozwodu w/g
wieku respondentów
Czy mógł(a) Pan(i)
liczyć na wsparcie
finansowe u rodziców
podczas rozwodu?

Wiek respondentów Ogółem
N=8220-25

N=12
25-30
N=19

30-35
N=13

35-40
N=16

40-50
N=12

50-60
N=10

Tak 100,0 88,1 84,4 81,2 47,0 39,0 78,6

Nie 0 0 6,3 16,2 41,2 41,0 13,3

Trudno powiedzieć 0 11,9 9,3 2,6 11,8 20,0 8,1

Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Źródło: Opracowanie własne

Tabela 9. Wsparcie finansowe rodziców bezpośrednio po rozwo-
dzie w/g wieku respondentów
Czy mógł(a) Pan(i)
liczyć na wsparcie
finansowe u rodziców
bezpośrednio po
rozwodzie?

Wiek respondentów Ogółem

N=82
20-25
N=12

25-30
N=19

30-35
N=13

35-40
N=16

40-50
N=12

50-60
N=10

Tak 100,0 85,2 78,7 75,1 57,9 42,0 75,8

Nie 0 8,4 12,5 17,0 28,4 45,8 14,9

Trudno powiedzieć 0 6,4 8,8 7,9 13,7 12,2 9,3

Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Źródło: Opracowanie własne

24 B. Hołyst, Wiktymologia, Warszawa 1997, ss. 562-578.
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Biorąc pod uwagę dane zawarte w tabeli 8 i 9 można zauważyć, że w
przeważającej większości osoby rozwiedzione wyrażają pozytywne opinie
na temat wsparcia finansowego u rodziców podczas rozwodu i bezpośred-
nio po nim (odpowiednio: 78,6% i 75,8%). Rodzice bowiem niezależnie od
wieku swoich dzieci zawsze w miarę możliwości starają się ich wspierać.
Nieważne jest czy dziecko ma lat trzydzieści, pięćdziesiąt czy nawet sześć-
dziesiąt. Dla nich bowiem zawsze najważniejsze będzie dobro dziecka. Tyl-
ko ponad dziesiąta część ankietowanych w obu przedziałach czasowych (tj.
podczas rozwodu i bezpośrednio po rozwodzie) wyrażała negatywną opinię
w tej kwestii (odpowiednio: 13,3% i 14,9%). Niewielki jest natomiast odsetek
osób, które skorzystały z możliwości zajęcia postawy neutralnej i wybrały
odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Tabela 10. Pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego przez
rodzinę
Czy mógł(a) Pan(i) liczyć na
pomoc w prowadzeniu go-
spodarstwa domowego przez:

Tak Nie Trudno
powiedzieć Razem

% % % %
rodziców podczas rozwodu 76,3 3,1 20,6 100,0
rodziców bezpośrednio po
rozwodzie 76,2 5,1 18,7 100,0

rodziców obecnie 59,2 30,8 10,0 100,0
teściów podczas rozwodu 0 92,8 7,2 100,0
teściów bezpośrednio po
rozwodzie 0 90,7 9,3 100,0

teściów obecnie 0 90,3 9,7 100,0
rodzeństwa podczas rozwodu 42,0 40,3 17,7 100,0
rodzeństwa bezpośrednio po
rozwodzie 40,1 43,8 16,1 100,0

rodzeństwa obecnie 28,5 50,8 20,7 100,0
Źródło: Opracowanie własne

Dla przeważającej większości respondentów (ponad 90,0%) proble-
mem był brak pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego przez
teściów. Zauważa się jednak, że rzadziej niż co dziesiąty z respondentów
ocenia pomoc świadczoną przez teściów w kategorii „trudno powiedzieć”.
Być może w tych niektórych przypadkach (tj. pomoc w prowadzeniu go-
spodarstwa domowego, pomoc finansowa) teściowie w jakiś sposób próbo-
wali w minimalny sposób pomóc synowej czy zięciowi zważywszy chociaż-
by na fakt wychowywania przez te osoby ich wnucząt. Natomiast ponad
70,0% respondentów mogło liczyć na pomoc w prowadzeniu gospodarstwa
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domowego przez rodziców podczas rozwodu, lub bezpośrednio po nim. Na
pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego przez rodzeństwo pod-
czas rozwodu, lub bezpośrednio po nim, mogła liczyć o wiele mniejsza część
badanych (odpowiednio: 42,0% i 40,1%).

Rozkład uzyskanych odpowiedzi może świadczyć o tym, że naj-
bliższa rodzina tj. rodzice i rodzeństwo najczęściej pomagali osobom
rozwiedzionym w prowadzeniu gospodarstwa domowego podczas roz-
wodu i bezpośrednio po nim a rzadziej obecnie. Może to wynikać z faktu,
że osoba rozwiedziona w chwili obecnej (sześć lat po rozwodzie) ma bar-
dziej ustabilizowaną sytuację życiową i nie wymaga już takiej pomocy ze
strony najbliższej rodziny. Z rozkładu uzyskanych odpowiedzi wynika
również, że zawsze osoby rozwiedzione mogą liczyć na pomoc osób naj-
bliższych tj. rodziców i rodzeństwa a raczej nigdy na pomoc ze strony
teściów. Ma to zapewne związek z tym, że teściowie najczęściej poczuwa-
ją się do porozwodowej solidarności ze swoim dzieckiem a nie z tą drugą
stroną (świadczą o tym wypowiedzi respondentów wyrażone w ankie-
cie). Podobnie jak w przypadku pomocy finansowej zauważa się wyraź-
ny proces: w miarę oddalania się od rozwodu zmniejsza się także liczeb-
ność wskazań pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego przez
rodziców i rodzeństwo.

Rzeczą znamienną jest, że gdy człowieka dotyka szczególnie trudne
doświadczenie jakim niewątpliwie jest rozwód ogromną rolę odgrywa
wsparcie ze strony najbliższej rodziny i wsparcie społeczne. Owo wspar-
cie bowiem sprzyja lepszemu funkcjonowaniu jednostek dotkniętych
przykrym wydarzeniem życiowym oraz wpływa korzystnie na ich zdro-
wie fizyczne i psychiczne.

Roli wsparcia ze strony najbliższej rodziny zapewne przecenić się
nie da, o czym niewątpliwie mogą świadczyć wypowiedzi respondentów
wyrażone w ankiecie:

„Dzięki wsparciu najbliższej rodziny udało mi się uzyskać równo-
wagę psychiczną po tych traumatycznych wydarzeniach związanych z
rozwodem” (A- 12, K-29, wykształcenie wyższe).

„Rozwód był dla mnie okropnym i przygnębiającym wydarzeniem,
z którym nie umiałam sobie poradzić w żaden sposób. Aż strach pomy-
śleć co by było gdyby nie pomoc jakiej doświadczyłam ze strony najbliż-
szej rodziny. To tylko dzięki rodzicom przetrwałam te trudne chwile, a
teraz cieszę się życiem i jestem szczęśliwa w nowym związku” (A-19, K-
30, wykształcenie średnie).
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„Moi rodzice i rodzeństwo bardzo mi pomogli w tych trudnych
chwilach związanych z rozwodem. To dzięki nim udało mi się sprostać
wszelkim trudnościom”(A-21, K-28, wykształcenie wyższe).

„Moja najbliższa rodzina była dla mnie źródłem oparcia w chwilach
związanych z rozpadem mojego związku małżeńskiego. To nikt inny jak
tylko rodzice i rodzeństwo pomogli mi przezwyciężyć pustkę życia” (A-
25, K-28, wykształcenie wyższe).

Podobne zdanie wyrażają również inni respondenci: „ Nikt inny tak
człowieka nie zrozumie jak najbliższa rodzina tj. rodzice i rodzeństwo. To
dzięki nim uporałam się z tymi trudnymi dla mnie chwilami” (A- 31, K-
39, wykształcenie średnie).

„Chwile związane z rozwodem były dla mnie dramatem, gdyby nie
moja najbliższa rodzina nie przetrwałabym tego koszmaru, ta ich „po-
mocna dłoń” była znacząca i bezcenna. Zresztą, pomagają mi we wszyst-
kim nawet i teraz” (A-35, K-31, wykształcenie wyższe).

„Moja najbliższa rodzina była mi bardzo pomocna w tych smut-
nych dla mnie chwilach. Na każdym kroku doświadczałam wsparcia z jej
strony, To dzięki rodzicom poczułam się lepiej w otaczającej mnie poro-
zwodowej rzeczywistości” (A-37, K-38, wykształcenie wyższe).

Z kolei osoby rozwiedzione, które nie doświadczyły żadnego
wsparcia ze strony najbliższej rodziny wyrażają żal w ten oto sposób:

„Podczas rozwodu potrzebowałam „pomocnej dłoni” w tych trud-
nych momentach życia, niestety mogłam liczyć tylko na siebie. Rodzice
zupełnie odwrócili się ode mnie. Nie wiem tylko dlaczego?”(A-11, K-32,
wykształcenie wyższe).

„Jest mi bardzo przykro, że rodzice byłego męża odwrócili się na
zawsze, nie odpowiadają mi nawet na powitanie. Rozpowiadają niewia-
rygodne rzeczy na mój temat obwiniając mnie za wszystko. Co ja takiego
zrobiłam, że rozwiodłam się z osobą uzależnioną od alkoholu i nie tylko?
(A-13, K-33, wykształcenie wyższe).

„Kiedyś byłam bliska dla rodziców mojego byłego męża, teraz je-
stem obca i zupełnie sama, los moich dzieci też jest im zupełnie obojętny.
Dlaczego tak jest? i czemu są winne moje dzieci?... ( A- 28, K-39, wy-
kształcenie wyższe).

„Bardzo dziwi mnie postawa teściów, przecież mają świadomość,
że to ich syn przyczynił się do zmarnowania życia mnie i mojemu dziec-
ku. Mimo to trzymają jego stronę i poczuwają się do porozwodowej soli-
darności z synem. Ja i wnuk zupełnie ich nie obchodzimy”(A-30, K-35,
wykształcenie średnie).
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Nieco inaczej jest to przedstawione w innej ankiecie: „rodzice moje-
go byłego nigdy nie byli mi przychylni, teraz już na dobre odwrócili się
od nas”(A-31, K-43, wykształcenie średnie).

Jeszcze inna respondentka pisze tak: „ teściowie nigdy mnie nie
uważali za członka swojej rodziny, gardzili mną zawsze. Teraz nawet nie
interesują się losem swoich wnuków, dlaczego tak jest?...”(A-32, K-44,
wykształcenie wyższe).

Podobnie przeżywany dramat wyrażają inne stwierdzenia:
„Prosiłam teściów o pomoc kilkakrotnie lecz nigdy nie mogłam li-

czyć na jakiekolwiek wsparcie, czy pomoc z ich strony”(A-35, K-38, wy-
kształcenie wyższe).

„W trudnych dla mnie chwilach rodzice mojego męża nigdy mnie
nie wspierali, zawsze najważniejszy był ich syn. Nie przeszkadzały im
awantury, pijaństwo i znęcanie się nad rodziną. To zawsze ich syn był
niewinny, ja natomiast byłam odpowiedzialna za wszystkie złe rzeczy”
(A-36, K-43, wykształcenie średnie).

„Więzi rodzinne z teściami zostały zerwane na zawsze i już nigdy
nie powrócą. Pozostaną tylko wspomnienia” (A-37, K-40, wykształcenie
wyższe).

„Tak bardzo chciałam by teściowie byli za mną gdyż nie mam ro-
dziców ani rodzeństwa, lecz oni po rozwodzie zupełnie się od nas od-
wrócili i nie chcą z nami utrzymywać żadnych kontaktów, odkładają słu-
chawkę gdy tylko zadzwonię” (A-39, K-45, wykształcenie wyższe).

Nieco odmienne stwierdzenie brzmi tak: „ teściowie to obcy ludzie i
zrozumiałe dla mnie jest, że solidaryzują się ze swoją córką. Ja przecież
dam sobie radę, jak zawsze zresztą” (A- 41, M- 30, wykształcenie wyż-
sze). Zważywszy na powyższe wypowiedzi respondentów można
stwierdzić, że osoby rozwiedzione potrzebują wsparcia nie tylko od naj-
bliższej rodziny ale również ze strony teściów.

W konkluzji powyższych rozważań należy podkreślić, że w trudnej
sytuacji związanej z rozwodem ludzie przeżywają silne emocje i mogą
zachowywać się inaczej niż dotychczas. Teściowie nie są tu żadnym wy-
jątkiem. Zwykle całkowicie wycofują się z jakichkolwiek kontaktów z
wnukami, a to wycofanie często podyktowane jest poczuciem winy albo
nieumiejętnością komunikowania się z byłą synową lub byłym zięciem.
Zapewne to oddalenie może być podyktowane tym, że więzi rodzinne
zostały trwale przerwane rozwodem.
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3. Rekapitulacja
Miarą kultury psychologicznej każdego społeczeństwa jest nie tylko

wiedza o funkcjonowaniu psychospołecznym człowieka, ale także umie-
jętności adekwatnego zastosowania skutecznych technik wsparcia w sy-
tuacjach trudnych dla drugiego człowieka niezależnie, czy dzieje się to w
sposób profesjonalny, czy mniej profesjonalny.

Przedstawione wyniki badań jednoznacznie wskazują, że najbliższa
rodzina jest zawsze gotowa wspierać swoich członków w sytuacji trudnej
jaką niewątpliwie jest rozwód, który określany jest jako jeden z najbar-
dziej stresujących zmian w życiu człowieka. Pomoc ta najczęściej przybie-
ra formę wsparcia emocjonalnego, rzeczowego i duchowego. Rodzice też
bardzo często dzielą się z dziećmi własnym doświadczeniem wspierając
ich informacyjnie (poznawczo) oraz przekazują niezbędne informacje o
konkretnych sposobach postępowania w sytuacjach trudnych udzielając
im wówczas wsparcia instrumentalnego (instruktażowego).

Najbliższa rodzina (rodzice i rodzeństwo) jest zawsze gotowa wspie-
rać swoich członków w sytuacjach trudnych, stresowych i przełomowych.
Do tego, aby pozytywnie przeżyć kryzys związany z rozwodem, potrzebna
jest „pomocna dłoń”. W żadnych innych sytuacjach osoba nie potrzebuje
bardziej pomocy, zrozumienia, cierpliwego wysłuchania, współodczuwa-
nia drugiej osoby, jak w czasie kryzysu związanego z rozwodem25. Ponad-
to wyniki badań dowodzą, że tylko wśród najbliższej rodziny człowiek
może znaleźć oparcie, pomoc i zrozumienie. Przyjęło się bowiem takie
przekonanie, że teściowie nie są zaliczani do grona najbliższej rodziny. Do
końca też nie są traktowani jako osoby bliskie nawet w trakcie trwania
małżeństwa, a po rozwodzie stają się osobami zupełnie obcymi. Zwykle
już w czasie trwania rozwodu następuje stopniowe ochłodzenie stosunków
z teściami aż do całkowitego ich zerwania. Istnieje bowiem pewna prawi-
dłowość polegająca na tym, że teściowie już w trakcie trwania procesu
rozwodowego bardzo mocno angażują się w obronę którejś ze stron (zwy-
kle swojego dziecka) i uruchamiają swoisty mechanizm dystansu w sto-
sunku do eksmałżonka swojego dziecka. W związku z tym nie partycypują
też w jakiejkolwiek pomocy czy formie wsparcia.

25 A. Jacyniak, Z. Płużek, Świat ludzkich kryzysów, Kraków 1996, s.108.
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Streszczenie:
Niniejszy artykuł jest próbą dania empirycznej odpowiedzi na kilka

pytań dotyczących kwestii wsparcia emocjonalnego i materialnego u naj-
bliższej rodziny w trzech przedziałach czasowych: podczas rozwodu,
bezpośrednio po rozwodzie i po sześciu latach od momentu uzyskania
rozwodu. Okres ten zdaniem autorki jest wystarczający, gdyż daje oso-
bom rozwiedzionym możliwość bardziej obiektywnego spojrzenia na
pomoc jakiej doświadczyli od najbliższej rodziny w tych trudnych chwi-
lach ich życia. Respondentom postawiono następujące pytania: Czy do-
świadczyli wsparcia emocjonalnego i finansowego u rodziny? Czy mogli
liczyć na pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego? Czy rodzina
była dla nich wystarczającym oparciem? W artykule zostały wykorzysta-
ne wyniki badań własnych autorki, zebranych na podstawie skonstru-
owanego kwestionariusza ankiety, zatytułowanego „Wsparcie u najbliż-
szej rodziny w chwili rozwodu.

Słowo kluczowe: Rozwód, osoby rozwiedzione, rodzina, wsparcie
emocjonalne, wsparcie finansowe, pomoc w prowadzeniu gospodarstwa
domowego.

Summary:
Support at the immediate family at the moment of divorce - the empirical

aspect
This article is an attempt to provide an empirical answer to a few ques-

tions on issues emotional and financial support at the immediate family in
three time intervals: during a divorce, immediately after the divorce and
after six years from the date of divorce. This period, according to the author,
is sufficient, because gives the divorced persons the possibility of a more
objective look at the help they have experienced from the immediate family
in these difficult moments of their lives. Respondents were asked the follow-
ing questions: Have they experienced emotional and financial support in the
family? Could they count on help in leading a household? Was the family
enough support for them? The article uses the results of the author's own
research, collected on the basis of a questionnaire, entitled „Support at the
immediate family at the moment of divorce”.

Keywords: divorce, divorced persons, family, emotional support,
financial support, help in leading a household.
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Ірина Левандовська

Особливості психологічно-структурованої організованості
молодіжної субкультури

Актуальність теми дослідження
На сучасному етапі розвитку українського суспільства

особливого значення набуває проблема позитивної переорієнтації
молодіжної субкультури, що спонукає до пошуку нових соціальних
(політичних, освітніх) виховних технологій. Аналіз стану
дослідженості питання формування молодіжної субкультури
свідчить про постійну увагу вчених різних наукових сфер до цієї
проблеми як на теоретичному рівні, так і на суто прикладному.

У наш час проблема поширення різноманітних субкультур є
більш ніж актуальною. Саме завдяки різноманітним субкультурам
молодь може себе реалізувати, знайти однодумців. Намагаючись
зруйнувати стереотипи, нова генерація прагне отримати більше
свободи, що об’єктивно притаманне молоді і суб’єктивно характерне
для інформаційної культури. Тому, формуючи своє ставлення до
життя, власні цінності та норми, які зазвичай відрізняються від
пріоритетів старшого покоління, молодь шукає своє місце у соціумі,
конструює соціальне поле для самореалізації. Закономірно й те, що
представники різних субкультур намагаються показати власну
індивідуальність. Молодіжні субкультури, з одного боку,
культивують протест проти світу дорослих, його цінностей та
авторитетів, з іншого – сприяють адаптації юні до цього дорослого
суспільства ( див. [3; 5; 11; 12]).

Молодіжні субкультури є особливою частиною соціальної
культури, оскільки остання становить особливу форму
усуспільненого буття людей, створювану в ході філогенезу, постійно
відновлювану і збагачувану прийдешніми поколіннями через коди,
схеми, програми і моделі поведінки, діяльності, спілкування і
вчинення, привласнювану кожним суб’єктом життєактивності у
процесі онтогенезу, що формує його як внутрішньо культурну
особистість і самовідповідальну індивідуальність [11, с. 26]. Якщо
раніше культура не поділялася на “дорослу” та “молодіжну”
(незалежно від віку всі співали ті самі пісні, слухали одинакову
музику, танцювали одні танці), то тепер у “батьків” і “дітей”
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з’явилися серйозні відмінності й у ціннісних орієнтаціях, і в моді, й у
способах комунікації, і навіть у способі життя в цілому [2].

Уперше поняття “молодіжна культура” було сформульоване Т.
Парсонсом, котрий вбачав у молоді важливу соціальну групу, яка
знаходиться на стику двох ціннісних систем (традиційного та
сучасного суспільств) і виконує функцію адаптації процесу переходу
юнацтва у доросле життя. Молодь тлумачать як субкультуру, тобто
групу ровесників, яка надає кожному учаснику способи становлення
себе у світі, а отже є однією з адаптивних форм, що допомагає
суспільству в цілому підтримувати усталеність розвитку [1; 8].

Молодіжні субкультури охоплюють системи смислів, засобів
вираження, стилів життя, що створюються групами молодих людей,
які перебувають на підлеглих структурних позиціях і відреаговують
на домінантні системи цінностей [7, с. 13]. Причому в межах
молодіжної культури існують різноманітні утворення та явища, що
являють собою альтернативні або варіантні форми громадських чи
культурних процесів. Іноді вони становлять своєрідний виклик
соціуму, виявляють стихійний протест проти конкретних суспільних
явищ, здійснюють пошук інших ідеалів. Це відбувається переважно
через заперечення загальноприйнятих цінностей, стереотипів
поведінки окремого народного загалу в межах субкультурних
об’єднань.

Оскільки феномен молодіжної субкультури виявляється через
існування великої кількості конкретних груп та об’єднань, то
доцільним видається аналіз динаміки перебігу процесів у молодіжній
субкультурі на трьох рівнях – особистості, котра формується;
peergroup, або неформального молодіжного об’єднання; молодіжної
субкультури як психосоціального феномену.

Метою статті є дослідження особливостей організованості
молодіжної субкультурної мікрогрупи (peergroup)та визначення її
психологічної структури.

Виклад основного матеріалу дослідження
Мікрорівень молодіжної субкультури унаявлений двома

складовими: по-перше, тим, що формує особистість, яка проходить
соціалізацію за допомогою її задіяння до молодіжної субкультури, і,
по-друге, peergroup(групами однолітків), а також неформальними
молодіжними об’єднаннями, які й становлять феномен молодіжної
субкультури.
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Для першого рівня характерна діалектична модель розвитку
особистості, запропонована Г.В. Геґелем ще в ХІХ ст. Зміст даної
моделі полягає в тому, що все у світі розвивається за єдиною схемою,
в межах якої простежуються три етапи, послідовно змінюючи один
одного: 1) батьківська сім’я, або перший ступінь для молодої людини
на шляху до суспільства; 2) його відхід з традиційної соціальності в
молодіжну субкультуру; 3) вихід молодої людини з молодіжної
субкультури й остаточне входження у соціум. Це однозначно
доводить, що поява молодіжної субкультури – природний і
закономірний продукт розвитку соціокультурних систем [5].
Зауважимо, що Геґелеві ідеї простежуються і в концепції
антрополога В. Тернера, згідно з якою все людське життя пронизане
традиціями переходу, які супроводжують будь-яку зміну місця,
стану соціального становища та статусу [9].

Інші динамічні моделі характерні для мікрорівняpeergroupта
неформальних молодіжних об’єднань, а саме – лінійна, циклічна,
хвильова. Суть лінійної моделі, механізм якої розкритий Г.
Цуллігером [14],полягає в еволюційному просуванні від утворення
“орди” до формування “банди”, а від неї вже до суспільства. “Орда”
– початкова фаза, найпримітивніший вид спільності. Вона
утворюється спонтанно, не має керівництва та ніякої осмисленої
мети. Для цієї стадії характерна відсутність духовних зв’язків й
уподобань між її членами (прикладом “орди” можуть бути підлітки,
котрі гуляють у дворі). Дещо вищий ступінь спільності молодих
людей – “банда”, що являє собою “об’єднання, яке знаходиться під
керівництвом одного зі своїх членів. Має чітку організацію і
здійснює сумнівні, антисоціальні вчинки, які не обов’язково мають
злочинний характер” [14]. Найвищий ступінь спільності молодих
людей – спільнота, для якої характерні загальні ідеали та абсолютна
інтеграція членів, вона має керівника, котрий діє не авторитарно, а
лише як посередник загальної ідеї.

Окрім лінійної моделі динаміки субкультури, на мікрорівні
існують циклічна та хвильова моделі, в дослідження яких особливий
внесок здійснили Дж. Хілл і Дж. Шелтон[13], атакож синергетична
модель [5].

У циклічній моделі молодіжна субкультура уподібнюється до
живого організму, для якого характерний життєвий цикл послідовно
змінних одна одну стадій – зародження, розвитку, занепаду і
загибелі. Відмічається, що субкультури, які функціонують за
принципом циклічної моделі, проходять аналогічну ковітальну
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стадійність. Загалом зміст цієї моделі полягає в тому, що, як і будь-
який живий організм, молодіжні субкультури постійно
розвиваються, на своєму шляху проходячи певні стадії або фази:
первинного синтезу (коли молоді люди погано знають один одного і
мають лише формальні стосунки), диференціації (поступове
виявлення позиції кожного члена), первинної інтеграції (група на
чолі з лідером стає домінантною групою), вторинної інтеграції (або
фаза “щасливої родини” – на цьому етапі молоді люди добре
ладнають один з одним), дроблення (назрівання кризи, зумовленої
втратою гнучкості і зниженням ефективності субкультури), розпаду
або реанімації. Якщо в кінці циклу субкультура не розпадеться, а
реанімується, то маємо справу з хвильовою моделлю динаміки
функціонування молодіжної субкультури. Завершивши свій цикл,
підійшовши до логічного кінця, субкультура повертається, але вже в
іншій якості, і в такий спосіб “хвиля” не обривається, а продовжує
свій рух-розвитиок.

Якщо циклічну схему розгорнути в тимчасовій або в історичній
площині, то коло, яке утворюється при завершенні циклу,
перетвориться на спіраль. Пояснюється це тим, що кожне нове
покоління молодіжної субкультури знаходиться на вищій
діяльнісній сходинці, ніж попереднє, аджевоно асимілювало
передану йому культурну спадщину та примножило традиційну.

Крім лінійної, циклічної і хвильової моделей динаміки на
вказаному мікрорівні існує синергетична модель. Перехід від одного
рівня організації до іншого відбувається через руйнування
сформованого на даному рівні порядку, яке потім, на новому щаблі,
змінюється встановленням нового, більш досконалого ладу. Таким
чином розвиток та функціонування молодіжної субкультури
проявляється у чергуванні станів гармонії і хаосу. При цьому стан
хаосу служить умовою виникнення нової гармонії, а тому наступний
цикл починається вже не з нуля, а є продовження попереднього і
“надбудовується” над ним. Окрім того, перехід від гармонії до хаосу
відбувається не в якомусь одному напрямку, а різними шляхами
одночасно. І лише майбутнє показує, який із шляхів виявився більш,
а який менш перспективним або тупіковим.

Щоб система була синергійною, їй потрібно стати складною та
нелінійною. Це означає, що зміна одного з параметрів не
спричинить за собою відповідної автоматичної зміни всіх інших її
параметрів. Пояснити це стосовно молодіжної субкультури можна
так: з плином часу молодіжне мовлення (сленг) наповнюється
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новими словами і виразами, які витісняють близькі за змістом “старі”
слова і вислови. Однак це не призводить до автоматичної зміни
стилю тієї чи іншої субкультури, зовнішньої атрибутики і т.д. Тому в
субкультурі справді відбувається накопичення інновацій, проте
жорстокої взаємозалежності, що призводить до автоматичних змін
одного на користь іншого, немає.

Нелінійність – фундаментальна характеристика відкритої
системи – передбачає безперервність вибору альтернатив її
розвитку. Нелінійна система обов’язково багатовимірна,
багатоваріантна і не піддається класичним методам опису. Окрім
того, нелінійність системи означає множинність шляхів її еволюції,
тобто зміни параметрів системи виявляються вищими критичних
значень, система структурується іншим чином. Якщо концепція
одного з параметрів починає значно перевищувати концепцію
інших параметрів, то соціосистемавиходить з рівноваги. Однак існує
якийсь “поріг стійкості”, в межах якого зберігається структура
субкультури як системи[12].

Динаміка молодіжної субкультури – це результат внутрішніх
процесів розвиткового функціонування феномену;закономірно, що
вона пов’язана з виникненням нових та реалізацією старих моделей
життєдіяльності субкультурної молоді.

Виникнення і становлення цих моделей– результат і
вираження творчої активності молоді, що формує контури типів і
способів їх субкультурної діяльності як суб’єктів поведінки. Оскільки
такі моделі з’являються внаслідок пошуку субкультурними носіями
шляхів вирішення тих чи інших соціокультурних суперечностей, що
мають вплив на субкультуру, і відображають внутрішні процеси у
самій субкультурі, вивчення послідовної зміни цих моделей дозволяє
розкрити механізм молодіжної субкультурної динаміки як
психосоціального феномену.

Будь-яка молодіжна субкультура на мікрорівні, чи це невелика
peergroup,чи велике неформальне молодіжне об’єднання, є системою,
яка самоорганізується вже через те, що молоді люди, його члени,
випадають із соціальної структури, оскільки не мають певного
становища, міцної позиції, себто їхній статус залишається
невизначеним. Тоді як стан визначеності відіграє особливу роль у
процесах самоорганізації. Натомість сфера невизначеності являє собою
саме ті соціальні порожнечі, де спостерігаються процеси зародження
структур, спільнот – перетворення безструктурного стану в
структурний, себто має місце розвій самоорганізації. Причому
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більшість молодіжних субкультур на мікрорівні недовговічні (середній
термін життя peergroupстановить 2-4 роки), і це не дозволяє їм повною
мірою проілюструвати власну синергетичну динамічність: до моменту
потрапляння в точку біфуркації (точку зміни усталеного режиму
роботи системи)[6], субкультура як соціальне утворення просто
припиняє своє існування.

До неформальної самоорганізованої молодіжної ініціативи
прийнято відносити ті молодіжні об’єднання, які не мають чітко
вираженої організаційної структури, програмних документів, або, як їх
ще називають, “неформальні групи”, “молодіжні субкультури”.
Водночас ці формування слушно оцінювати як групу людей, котрих
пов’язують особисті, не закріплені організаційно та не оформлені
юридично зв’язки. Молодіжних неформальних рухів чимало.
Неформальні рухи є нечисленними й об’єднують молодь різного віку,
статі та соціальної приналежності. Вони функціонують зазвичай поза
контролем дорослих. Їхня структура залежить від багатьох чинників,
проте в основному – від стійкості, стабільності, функціональної
спрямованості і специфіки взаємин між членами [13].

Очевидно, що будь-яка група має ту чи іншу структуру – певну
сукупність відносно стійких взаємозв’язків між її членами.
Особливості цих взаємозв’язків зумовлюють усю життєдіяльність
групи, включаючи продуктивність і задоволеність її членів.
Структура групи може визначитися як зовнішніми, так і
внутрішніми факторами. Інколи характер стосунків між членами
групи залежить від рішення іншої групи або якоїсь особи ззовні.

Всебічне вивчення психології мікрогрупового розвитку
молодіжних субкультур передбачає насамперед осмислення її
психологічної структури, яка, як правило, охоплює чотири
підструктури (рис.).

Рис. Психологічна структура субкультурної мікрогрупи
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Композиційна підструктура – це сукупність соціально-
психологічних характеристик членів групи, надзвичайно значущих з
позиції її конфігурації. Тут варто брати до уваги кількісний та
якісний склад групи. Крім того, важливо мати чіткі уявлення про
національність і соціальне походження її членів, чиї психологічні
особливості впливають на характер їхньої спільної діяльності,
міжособистісних стосунків, на своєрідність утворення неформальних
мікрогруп, статусні ролі і позиції кожного їх учасника.

Підструктура емоційних міжособистісних переваг – прояв
сукупності реальних міжлюдських психодуховних обмінів її членів,
симпатій та антипатій, стійких взаємних переваг членів мікрогрупи з
різним авторитетом та індивідуально-особистісних особливостей тощо.

Комунікативна підструктура – сукупність позицій членів
мікрогрупи у системах інформаційних потоків, що існують як між
ними самими, так і між ними і зовнішнім середовищем, що
відображає, крім того, концентрацію в них того чи іншого обсягу
різних відомостей і знань. Володіння останніми – важливий
показник стану члена мікрогрупи, оскільки доступ до отримання та
зберігання інформації забезпечує йому особливу роль, додаткові
привілеї. Звернення до аналізу існуючих в мікрогрупі
комунікативних зв’язків особливо важливо у тих випадках, коли
треба з’ясувати ефективність спільної діяльності або виявити
негативний емоційний фон у взаємостосунках її членів.

Підструктура функціональних стосунків – сукупність проявів
взаємозалежностей членів мікрогрупи, які є наслідком здатності
людей відігравати певну роль і виконувати певні обов’язки або види
доручень.

У будь-якому разі мікрогрупа являє собою надзвичайно
складний психосоціальний організм, у якому люди займають через
специфіку функціонування їх індивідуально і соціально-
психологічних якостей різне положення, виконують різні обов’язки
та відчувають у зв’язку із конкретною роллю певне ставлення один
до одного.

Таким чином, молодь, усе ж таки як найбільш динамічна та
прогресивна частина сучасного суспільства, досить часто проявляє
себе особистісно та спрямовує свою діяльність у рамках тих чи інших
субкультурних утворень, які своєю чергою, впливають на процес
становлення особистості молодої людини в конкретному соціумі.
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Streszczenie:
Subkultury młodzieżowe są szczególnym składnikiem kultury spo-

łecznej, ponieważ ta ostatnia stanowi szczególną formę uspołecznionego
bytu ludzi. Właśnie dzięki różnorodnym kulturom młodzieżowym mło-
dzież ma możliwość realizowania się, poszukuje swego miejsca w so-
cjum, kształtuje pole dla samorealizacji.

Mikropoziom subkultury młodzieżowej ujawnia się przez dwa
składniki: 1) ten, który kształtuje osobowość przechodzącą socjalizację za
pomocą zaangażowania się w subkulturę młodzieżową; 2) peer group
(grupy rówieśników), jak również nieformalne zrzeszenia młodzieżowe,
które akurat stanowią fenomen subkultury młodzieżowej. W trakcie ana-
lizy merytorycznej rozwoju i funkcjonowania subkulturowego mikroze-
społu młodzieżowego w artykule przedstawiono następujące dynamicz-
ne modele, które są charakterystyczne dla mikropoziomu peer group
oraz nieformalnych zrzeszeń młodzieżowych: liniowy, dialektyczny, cy-
kliczny, falowy oraz synergetyczny.

Ponieważ modele te powstają w skutek poszukiwań przez nosicieli
subkultury sposobów rozwiązania pewnych sprzeczności socjokulturo-
wych, które czynią wpływ na subkulturę oraz odzwierciedlają procesy
zachodzące wewnątrz subkultury, badanie stopniowej zmiany owych
modeli umożliwia traktowanie mechanizmu subkulturowej dynamiki
młodzieżowej jako fenomenu psychospołecznego. Mikrozespół jest bar-
dzo skomplikowanym organizmem psychospołecznym, w którym ludzie
obejmują różne stanowiska ze względu na specyfikę ich indywidualnego
funkcjonowania oraz społecznych i psychologicznych jakości, spełniają
różne obowiązki oraz czują wobec siebie pewne stosunki powiązane z
pełnioną rolą. Wszechstronne badanie psychologii mikrozespołowego
rozwoju subkultur młodzieżowych przewiduje rozumienie ich struktury
psychologicznej, która z reguły obejmuje cztery podstruktury: kompozy-
cyjną, podstrukturę emocjonalnych zalet międzyludzkich, komunikacyjną
oraz podstrukturę funkcjonujących stosunków. Na podstawie zapropo-
nowanego schematu wyświetla się merytoryczna charakterystyka psy-
chologicznej struktury mikrozespołu subkulturowego.

Wyrazy kluczowe: subkultura młodzieżowa, mikropoziom subkul-
tury młodzieżowej, peer group, nieformalne zrzeszenie młodzieżowe,
rozwój i funkcjonowanie subkultury, model dynamiki subkultury mło-
dzieżowej, struktura mikrozespołu, psychologicznie strukturowana or-
ganizacja subkultury młodzieżowej.
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Summary:
Youth subcultures are a special part of social culture, since it forms

a special form of a socialized human existence. Thanks to various subcul-
tures, young people can realize themselves, search their place in a society,
and construct a social field for self-realization.

The micro level of youth subculture consists of two components: 1)
forms a personality who socializes through his / her involvement into the
youth subculture, and, 2) peer groups, as well as the informal youth asso-
ciations, which constitute the phenomenon of youth subculture.

In the process of substantive content analysis of the youth subcul-
ture microgroup development and functioning, the dynamic models,
which are characterized for the peer group of micro level and the infor-
mal youth associations such as: dialectical, linear, cyclic, wave, and syn-
ergetic, are determined in the article.

Since such models appear as a result of the subculture member’s
searching solutions forvarious socio-cultural contradictions that have an
impact on the subculture and reflect the internal processes in the subcul-
ture, the studying of these models successive changes can reveal the me-
chanism of youth subculture dynamics as a psychosocial phenomenon.
Micro group is a complex psychosocial organism, where people occupy
different positions, due to the specific functioning of their individual and
socio-psychological qualities perform different duties and feel a certain
attitude towards each other.

The comprehensive study of the psychology of youth subcultures
micro group development involves, first of all, the understanding of its
psychological structure, which usually contains four substructures: the
compositional substructure, the substructure of emotional interpersonal
preferences, the communicative substructure, and the substructure of
functioning relations.

On the basis of the proposed diagram the content characteristic of
the subculture microgroup psychological structure is highlighted.

Key words: youth subculture, micro level of youth subculture, peer
group, informal youth association, the development and functioning of
subculture, the dynamics model of youth subculture, the structure ofmi-
cro group, psychologically structured organization of youth subculture.
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Janusz Kawa

Interakcje nauczyciel – uczeń i wpływ emocji na proces edukacji

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to,
kim jest, i nie przez to, co ma, lecz przez to,

czym dzieli się z innymi”
Jan Paweł II

Wstęp
W ostatnich dekadach zawód nauczyciela został zdeprecjonowany

pod każdym względem. Do pewnego czasu nauczyciel był zaliczany do
elity narodu. W wyniku zachodzących zmian, prowadzonej polityki i
nowych technologii stracił zawód nauczyciela na randze i znaczeniu.
Powinien on posiadać rangę taka jaką miał przed wojną. Nie można do-
puścić aby nauczyciel byłspychany na niwy społeczne do przysłowiowe-
go kąta. Jest on odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
Dzięki nauczycielom ich wiedzy a także ciężkiej pracy wychodzą w świat
młodzi ludzie, którzy są nadzieją narodu. Wypuszczają oni na rynek pra-
cy, do nauki, do awansu ludzi przygotowanych do dalszego rozwoju i
pełnienia ważnych ról społecznych. Bez nauczycieli będziemy ciemno-
grodem średniowiecza. Nauczyciele kształtują swoich podopiecznych i
ich charaktery, dając wszystkim uczącym się wędkę do ręki. W procesie
edukacyjno-wychowawczym towarzyszą różne emocje pomiędzy na-
uczycielem a uczniem.

1. Istota emocji w procesie nauczania
Emocje stanowią istotny element w procesie nauczania przede

wszystkim z trzech powodów. Pierwszym z nich jest znaczący wpływ
emocji na pobudzanie zainteresowania oraz wzrost zaangażowania
ucznia na jego drodze edukacyjnej. Po drugie, emocje przyczyniają się do
wspierania ucznia w jego indywidualnym procesie rozwoju, a jednocze-
śnie stanowią podstawowy i elementarny element ich dobrego samopo-
czucia psychicznego i funkcjonowania w środowisku szkolnym. Po trze-
cie, emocje doświadczane podczas zajęć szkolnych wywierają istotny
wpływ również na pracę pedagogów, nauczycieli, poprzez wspieranie i
kształtowanie ich aktywności zawodowej1.

1 W. Łosiak, Psychologia emocji, Warszawa 2015, s. 12.
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We współczesnych czasach widoczne są tendencje zmierzające do
osłabiania tolerancji społecznej wobec ujawniania w środowisku szkol-
nym różnorodnych uczuć. Pomimo to, z perspektywy badawczej, coraz
więcej uwagi poświęcone jest właśnie tej tematyce, ze szczególnym
uwzględnieniem teoretycznych aspektów analizy występowania emocji
zarówno u uczniów, jak i nauczycieli2.

Na płaszczyźnie psychologii edukacji, emocje określane są jako zło-
żony proces, który uwzględnia swoim zakresem oddziaływania zarówno
pobudzenie, doświadczenia subiektywne, zachodzące zmiany fizjolo-
giczne, wyrażanie, jak i skłonności do pewnych zachowań3. W całym pro-
cesie edukacji emocje odgrywają rolę filtra wpływającego na to, jakie in-
formacje zostaną zaabsorbowane oraz zachowane w pamięci. Warto za-
znaczyć również, iż emocji nie sposób oddzielić od poznania i uczenia się,
gdyż to właśnie one mają decydujące znaczenie w kontekście dokonywa-
nych interpretacji oraz przechowywania określonych informacji4.

Mózg każdej osoby jest tak zbudowany, iż niemalże nieustannie
poddawany jest procesom doświadczania określonych emocji. Niestety
rzadko znajduje to swoje odzwierciedlenie we współpracy pomiędzy
uczniami a nauczycielami, która ukierunkowana mogłaby być na pogłę-
bianie umiejętności związanych z rozpoznawaniem oraz trafnym okre-
ślaniem swoich stanów afektywnych. Skutkuje to tym, iż w kontekście
nauczania szkolnego oraz środowiska szkolnego, niepohamowana eks-
presja emocji jest skutecznie blokowana5.

2. Wpływ emocji na proces nauczania i edukacji
Tradycyjne badania z zakresu psychologii, skupiające się na anali-

zie wpływu emocji na proces nauczania i edukacji, w znaczniej mierze
opierają się na badaniu uczuć, jakich doświadcza uczeń w trakcie uczenia
się. Do pewnego czasu badania te miały wyłącznie fragmentaryczny cha-
rakter i odnosiły się do pojedynczych emocji lub też do pojedynczych
funkcji emocji. Pierwszą koncepcją, która w sposób kompleksowy wyja-
śniała zarówno znaczenie, jak i rolę emocji w procesie uczenia się, jest
model Perkuna oparty na aspektach społeczno-poznawczych6. W kon-

2 Ibidem., s. 13.
3 Ibidem.
4 B. Górecka-Mostowicz, Co dzieci wiedzą o emocjach?, Poznań 2012, s. 29.
5 Ibidem., s. 30.
6 R. Perkun, Goals, Emotion and Emotion Regulation: Perspectives of the Control

Value Theory, Weinheim 2009, s. 11.
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cepcji tej, kluczową kategorią są emocje osiągnięć, które rozumiane są
jako emocje odnoszące się w sposób bezpośredni do aktywności poznaw-
czych, jak i również do jej efektów7. Początkowo badania nad emocjami
osiągnięć poświęcane były tylko efektom końcowym procesu uczenia się,
jednak zgodnie z koncepcją Perkuna, emocje te nawiązują nie tylko do
efektów końcowych, ale również do całego procesu do ich dochodzenia8.

Uwzględniając obiekt emocji, ich wartość, a także poziom aktywa-
cji, wyróżnić można trójwymiarową taksonomię emocji osiągnięć. Do
emocji pozytywnych powiązanych z aktywacją zaliczyć można zarówno
zabawę, radość,nadzieję, dumę, jak i wdzięczność. Z kolei emocje pozy-
tywne powiązane z dezaktywacją to relaks, zadowolenie oraz ulga. Emo-
cje negatywne wywołane wysokim poziomem pobudzenia to złość, nie-
pokój, złość, wstyd, a także frustracja. Z kolei emocje negatywne nawią-
zujące do niskiego poziomu aktywacji to nuda, rozczarowanie, ale także
smutek9.

Warto zaznaczyć również, iż na same emocje wpływa wiele czynni-
ków, do których zalicza się percepcję danej sytuacji, ocenę poznawczą,
zachodzące procesy fizjologiczne, a także informacje zwrotne, które uzy-
skuje się na podstawie ekspresji mimicznej drugiej strony10. Ocena po-
znawcza, w przypadku emocji osiągnięć, ma wyraźnie subiektywny cha-
rakter oraz zajmuje szczególnie istotną pozycję w procesie uczenia się,
gdyż odgrywa pośredniczącą rolę w całym procesie wzbudzania emocji.
W nawiązaniu do procesu uczenia wyróżnić można dwa odrębne rodzaje
ocen poznawczych. Pierwszym z nich jest subiektywna ocena poczucia
kontroli nad procesem uczenia się oraz jego końcowym rezultatem. Dru-
gim z kolei rodzajem jest subiektywna ocena wartości odnoszących się do
nauki oraz jej rezultatów11. Ocena ta określa wzajemne relacje pomiędzy
sytuacją odnoszącą się do uczenia się, poczuciem własnej tożsamości,
własną aktywnością poznawczą, a jej wynikami. Poczucie kontroli nad
uczeniem się oraz jego rezultatami jest uzależnione od zakładanych ocze-
kiwań odnośnie efektu końcowego oraz deskrypcji jego przyczyn12.

Teoria Perkuna, obok wyjaśniania przyczyn zachodzenia i powsta-
wania różnych emocji podczas całego procesu uczenia się, omawia także

7 Ibidem., s. 12.
8 W. James, Psychologia. Kurs skrócony,Warszawa 2012, s. 121.
9 Ibidem., s. 122.
10 S.Pfeffer, Zrozumieć świat uczuć, Poznań 2009,s. 25.
11 Ibidem.,s. 19.
12 Ibidem., s. 20.
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konsekwencje występowania określonych emocji w procesie edukacji.
Emocje osiągnięć wywierają wpływ na korzystanie z zasobów poznaw-
czych każdego ucznia, jego motywację do nauki, zaangażowanie w pro-
ces edukacji, a także wpływają na dokonywany przez niego wybór w
zakresie selekcji skutecznej strategii uczenia się13. Emocje wpływają rów-
nież na poczucie kontroli nad procesem zdobywania i przyswajania no-
wych informacji oraz umiejętności wykorzystywanych zarówno w życiu
szkolnym, jak i pozaszkolnym. Emocje w tym rozumieniu nie są wyłącz-
nie efektem ubocznym całego procesu uczenia się, ale są jego integralną i
nieodłączną częścią, która pozostaje w bliskiej relacji z procesami po-
znawczymi14.

Analizując zagadnienie emocji ucznia, jakich doświadcza on pod-
czas nauki, konieczne jest odniesienie się do badań prowadzonych w tym
zakresie. Badania te prowadzone są na kilku płaszczyznach. Jeden z ob-
szarów dotyczy przeprowadzania analizy emocji w nawiązaniu do miej-
sca uczenia się (przykładowo: doświadczanych emocji w przypadku
przebywania codziennie w klasie szkolnej lub w trakcie odrabiania zadań
domowych w środowisku domowym)15. W tym kontekście, kluczowe
znaczenie ma odkrycie prawdziwej natury emocji, jakich doświadcza
uczeń w czasie trwania lekcji, a także dokonanie analizy w jaki sposób
emocje ulegają zmianie w ciągu całego dnia z lekcji na lekcję. Istotne jest
również zbadanie w jaki sposób powyższe czynniki wpływają na cało-
ściowy proces uczenia się16.

Liczne badania przeprowadzane na podstawie „dzienniczka uczuć”
pośród uczniów ukazują, iż decydujące znaczenie ma podłoże indywidu-
alne, a także dokonywana ocena poznawcza. Dodatkowo, wskazać moż-
na, iż emocje pozytywne w mniejszym stopniu różnicują uczniów, niżeli
ma to miejsce w przypadku emocji negatywnych. Potwierdza to fakt, iż
emocje pozytywne wykazują większą stabilność wraz z upływem czasu.
Warto również zaznaczyć, iż przeprowadzane badania wykazały, że te
dni, w których uczniowie doświadczają więcej pozytywnych emocji, to te
dni, w których wyżej oceniają oni swoje kompetencje oraz w większym
stopniu doceniają oni atrakcyjność i istotę danej lekcji, czy też porusza-
nych tematów17. Zazwyczaj bowiem, niska ocena poznawcza odnosząca

13 Ibidem., s. 21.
14 A. Wiśniewski, Wiedza czy emocje celem kształcenia ogólnego, Kraków 2008, s. 49.
15 Ibidem., s. 50.
16 W. Łosiak, Psychologia emocji, Warszawa 2015, s. 32.
17 Ibidem., s. 33.
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się do własnych umiejętności i kompetencji powiązana jest z narastają-
cym niepokojem, złością oraz poczuciem beznadziei. Warto zaznaczyć
również, iż na gruncie prowadzonych badań potwierdzono, iż odczuwa-
nie przez uczniów nudy wywołane jest najczęściej stosunkowo niskim
wartościowaniem realizowanych zadań18.

Przeprowadzane badania dotyczące emocji doświadczanych w cza-
sie nauki oraz w procesie edukacji związane są również z zagadnieniem
odrabiania zadań zleconych przez nauczyciela uczniom do wykonania w
domu. Zadania domowe są pewnego rodzaju uzupełnieniem edukacji
szkoleń, a część uczniów czerpie z nich przyjemność. Z drugiej strony
jednak, stanowią one poważne źródło przeciążenia uczniów oraz rodzi-
ców, a w konsekwencji prowadzić mogą do narastania napięć w środowi-
sku domowym19. Do najczęstszych emocji związanych z odrabianiem
zadań w domu zalicza się złość oraz nudę, które ostatecznie prowadzić
mogą do znaczącego spadku motywacji. W niektórych, skrajnych przy-
padkach, wspomniane przeciążenie oraz frustracja doprowadzić mogą do
całkowitej dekoncentracji i zaprzestania pracy nad zadanymi polecenia-
mi20. W badaniach S. Verma i R.W. Larson, uczniowie poddawani byli
wpływom większej ilości negatywnych emocji, niż w przypadku jakich-
kolwiek innych aktywności podejmowanych na gruncie szkolnym.

W tym miejscu warto zastanowić się, w jaki sposób te negatywne
emocje wpływają na całościowe osiągnięcia szkole uczniów. Warto wska-
zać na wzajemne zależności pomiędzy emocjami odnoszącymi się do od-
rabiania zadań domowych a ogólnym pogorszeniem się wyników w na-
uce. Zależność ta występuje również w drugim kierunku - słabsze wyniki
w nauce najczęściej zwiastują nasilenie się występowania negatywnych
emocji w trakcie odrabiania zadanych lekcji domowych21.

Analizując zagadnienie i znaczenie emocji w procesie nauczania,
warto również przyjrzeć się emocjom występującym po stronie nauczy-
cieli. W tym kontekście istotne znaczenie mają czynniki poznawcze, mo-
tywacje oraz emocje człowieka, które powiązane są z jego kompleksową
aktywnością umysłową. Pomimo istoty tego zagadnienia, większość lite-
ratury przedmiotowej największą uwagę przywiązuje wyłącznie do

18 Ibidem., s. 34.
19 B. Górecka-Mostowicz, Co dzieci wiedzą o emocjach?, Poznań 2012, s. 47.
20 Ibidem., s. 48.
21 Ibidem., s. 50.
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dwóch wymienionych aspektów, natomiast znaczenie emocji jest zagad-
nieniem pomijanym i niwelowanym22.

3. Związek pomiędzy emocjami a potrzebami
W drodze ewolucji cywilizacji w człowieku wykształciły się emocje,

które związane są ściśle z potrzebami. W literaturze przedmiotu wyod-
rębniono różne sposoby podziału potrzeb człowieka. Najbardziej znanym
schematem jest tzw. Piramida potrzeb Maslow’a23, którą przedstawia
rycina 1.

Rycina 1. Piramida potrzeb według Maslow'a

Źródło: Opracowanie własne na podstawie książki A. Maslow’a, Motywa-
cja i osobowość, Wyd. PWN, Warszawa 2006, s. 62 – 71.

Według teorii Maslowa, który tworząc swoją słynną piramidę, po-
trzeby podzielił na dwa rodzaje: wyższego i niższego rzędu. Potrzeby
niższego rzędu to nasza fizjologia i potrzeba bezpieczeństwa. Te z wyż-
szego rzędu to potrzeba przynależności, uznania i samorealizacji. Należy
pamiętać, że nie sposób zajmować się samorealizacją i podziwianiem
spektaklu w teatrze, podczas gdy na co dzień nie mamy gdzie mieszkać i
co jeść. W związku z tym mamy do czynienia z emocjami, które odzwier-
ciedlają nasze jestestwo. Emocje w nas były, są i będą. Są one nieoderwal-
nym komponentem naszej egzystencji. Emocje pojawiające się w nas i są
wynikiem zaspokojonych lub niezaspokojonych potrzeb. Relacje pomię-
dzy potrzebami a emocjami i ich zależności można przedstawić w nastę-
pujący sposób:

22 S.Pfeffer, Zrozumieć świat uczuć, Poznań 2009,s. 31.
23 A. Maslow, Motywacja i osobowość, Wyd. PWN, Warszawa 2006, s. 62 - 71
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POTRZEBA -> EMOCJE
POTRZEBA ZASPOKOJONA -> PRZYJEMNE EMOCJE
POTRZEBA NIEZASPOKOJONA -> NIEPRZYJEMNE EMOCJE

4. Relacje nauczyciel – uczeń i ich emocje w procesie edukacji
Znaczna część opracowań w literaturze przedmiotu swoim zainte-

resowaniem skupia się na aktywności nauczyciela w kontekście uczenia,
rozwiązywania problemów, skutecznego pobudzania motywacji, a także
z sposobów oceniania. Niewiele z nich poświęconych jest jednak zagad-
nieniom związanym z emocjami i ich wpływem na pracę i życie nauczy-
ciela. Warto zaznaczyć, iż jest to w pewnym stopniu krzywdzące, gdyż
odgrywają one kluczową rolę w zakresie kształtowania całościowej ak-
tywności zawodowej nauczycieli, jak i każdej grupy zawodowej24.

Emocje, jakich doświadcza każdy nauczyciel w czasie pracy w kla-
sie szkolnej przekładają się na jego umiejętności praktyczne, skuteczne
przekazywanie wiedzy, wysokiej jakości współpracę z uczniami, a także
mają przełożenie i wpływ na jego rozwój osobisty oraz samopoczucie25.
Warto zaznaczyć, iż nauczyciele poddawani są wpływom emocji, których
źródłem jest sposób interpretacji i walidacji zachowań i postępowania
uczniów, których nauczają. Indywidualne doświadczenia nauczycieli
uzależnione są więc od relacji zachodzących pomiędzy procesami po-
znawczymi, a jego zachowaniami i reakcjami26.

W większości przypadków uczniowie mają świadomość tego, iż są
w stanie wpływać na nauczycieli oraz na odczuwanie przez nich pozy-
tywnych lub też negatywnych emocji. Warto wskazać również na źródła
występowania pozytywnych emocji u nauczycieli. Zaliczyć można do
nich przede wszystkim obserwację postępów uczniów w nauce, a im
większe jest nasilenie pozytywnych emocji, tym chętniej nauczyciele są
skłonni do poświęcania większej ilości czasu uczniom oraz do organizo-
wania im zajęć pozalekcyjnych27.

Nauczyciele również doświadczają emocji pozytywnych, co ma
miejsce w szczególności, gdy są w stanie realizować własne plany oraz
cele na danych lekcjach, a także gdy otrzymują wsparcie ze strony kole-
gów z pracy. Pozytywne emocje ujawniają się również w przypadku, gdy

24 Ibidem., s. 32.
25 Ibidem.
26 A. Wiśniewski, Wiedza czy emocje celem kształcenia ogólnego, Kraków 2008, s.56.
27 Ibidem., s. 57.
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praca nauczycieli doceniana jest oraz akceptowana przez rodziców
uczniów, a także gdy wspierają oni ich wysiłki28.

Emocje odczuwane przez nauczycieli, takie jak radość, duma oraz
zadowolenie, przekładają się również na emocje odczuwane przez
uczniów, a także na efektywność podejmowanych przez nich inicjatyw29.
Dotychczasowe badania w tym zakresie jasno wskazują, iż uczniowie,
którzy są świadkami pozytywnych emocji, uczuć i nastroju u nauczyciela,
znacznie chętniej angażują się w powierzone im zadania oraz zdecydo-
wanie rzadziej uciekają się do strategii unikowych w trakcie uczenia się.
Wraz z przypływem pozytywnych uczuć i emocji po stronie nauczyciela,
wzrasta ich kreatywność, konstruktywność, a także poprawie ulegają
zdolności radzenia sobie w rozmaitych relacjach interpersonalnych30.

Uwagę zwrócić należy również na wpływ negatywnych emocji,
które wystąpić mogą w pracy nauczyciela. Najczęstszymi przypadkami,
gdy nauczyciele ulegają negatywnym emocjom są sytuacje, w których
wyznaczane przez nich cele są blokowane i niemożliwe do zrealizowania.
W takich sytuacjach dochodzi do nasilenia się frustracji, złości oraz iryta-
cji31. Ma to miejsce również w sytuacjach stresogennych, w których
uczniowie naruszają reguły i obowiązujące zasady, lub gdy osiągają nie-
satysfakcjonujące wyniki w nauce. Nauczyciele odczuwają negatywne
emocje również w sytuacjach, w których tracą oni kontrolę nad zachowa-
niami podopiecznych32.

Wszelkie negatywne emocje rodzą się również na skutek występo-
wania złych relacji z innymi nauczycielami lub z powodu braku współ-
pracy z rodzicami uczniów. W tym miejscu warto zaznaczyć, iż o ile złość
i negatywne emocje po stronie uczniów nie są akceptowane w środowi-
sku szkolnym, to wyrażanie frustracji i irytacji przez nauczycieli jest do-
puszczalne33. Dodatkowo, często spotykanym poglądem jest, iż ujawnia-
nie negatywnych emocji przez nauczycieli pozwala im na utrzymanie
odpowiedniej dyscypliny w klasie, a tym samym przekłada się na wzrost
efektywności ich pracy34.

Zgłębianie wiedzy na temat złożoności emocji występujących w ca-
łym procesie edukacji, źródeł ich pochodzenia, a także doświadczanych

28 W. Łosiak, Psychologia emocji, Warszawa 2015, s. 15.
29 Ibidem., s. 16.
30 A. Wiśniewski, Wiedza czy emocje celem kształcenia ogólnego, Kraków 2008, s. 57.
31 Ibidem., s. 58.
32 Ibidem.
33 S. Pfeffer, Zrozumieć świat uczuć, Poznań 2009, s. 33.
34 Ibidem., s. 33.
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konsekwencji ich występowania, jest w stanie pomóc nauczycielom na
płaszczyźnie budowania i utrzymywania równowagi emocjonalnej35.
Szczególne znaczenie mają efektywne strategie regulowania emocji, do
których zalicza się:

- nieustanne dążenie do poprawienia własnej świadomości emocjonalnej,
-analizowanie w jaki sposób zachowania nauczyciela są odbierane i

przyswajane przez uczniów,
- świadome zwiększanie pozytywnych emocji,
- redukowanie emocji negatywnych36.

Każdy nauczyciel powinien posiadać umiejętności oraz odpowiednie
przygotowanie do prowadzenia i wdrażania procesu edukacyjnego. W tym
zawodzie szczególnie pożądaną cechą jest umiejętność i łatwość porozu-
miewania się z uczniami, zarówno w sposób werbalny, jak i niewerbalny. W
tym kontekście istotne jest odpowiednie odbieranie zarówno słownych wy-
powiedzi uczniów, jak i ich gestykulacji, mimiki oraz spojrzeń.

W kontekście analizy wpływu emocji na proces nauczania, szcze-
gólne znaczenie ma inteligencja emocjonalna, która stanowi istotny ele-
ment osobowości każdego nauczyciela. Nauczyciel posiadający inteligen-
cję emocjonalną jest w stanie dostrzegać, rozumieć, a także odpowiednio
reagować na występujące emocje u innych osób, w tym uczniów. Stara się
on poznać ich uczucia oraz myśli w różnych sytuacjach, a także dotrzeć
do źródeł i powodów występowania danych emocji37.

Inteligencja emocjonalna niesie za sobą szereg korzyści, które wi-
doczne są w relacjach codziennych na linii nauczyciel-uczeń. Do wspo-
mnianych zalet zaliczyć należy:

- poprawę relacji z uczniami,
- wzrost sympatii ze strony podopiecznych,
- umiejętne sterowanie i kierowanie emocjami występującymi u

uczniów,
- trafne rozpoznawanie i rozumienie emocji uczniów,
- umiejętność prognozowania sytuacji wychowawczych,
- trafne ocenianie sytuacji problemowych u podopiecznych38.
Większość nauczycieli podziela opinię, iż pedagog charakteryzują-

cy się inteligencją emocjonalną stanowi cenne źródło oparcia dla uczniów
w rozmaitych szkolnych sytuacjach problemowych. Odpowiednio roz-

35 Ibidem., s. 34.
36 W. Łosiak, Psychologia emocji, Warszawa 2015, s. 16.
37 Ibidem.
38 W. James, Psychologia. Kurs skrócony, Warszawa 2012, s. 129.



212

winięte kompetencje emocjonalne przekładają się nie tylko na jej osobiste
prawidłowe funkcjonowanie, ale również na ogólny poziom relacji z oto-
czeniem. Inteligencja emocjonalna jest istotna również na płaszczyźnie
budowania prawidłowych i opartych na szczerości relacji pomiędzy
uczniami i nauczycielami39.

Do generalnych korzyści płynących z wypracowania u nauczycieli
inteligencji emocjonalnej zaliczyć można:

- otwarte mówienie o swoich emocjach oraz uczuciach,
- wzrost poczucia zrozumienia dla potrzeb innych nauczycieli,
- budowanie trwałych i koleżeńskich stosunków w środowisku

szkolnym,
- udzielanie trafnych rad koleżeńskich,
- rozpoznawanie reakcji i odczuć drugiej osoby40.
Z kolei niewystarczający, niski poziom kompetencji i inteligencji

emocjonalnej może być źródłem wielu negatywnych zjawisk, do których
dojść może we współczesnym środowisku szkolnym. Brak umiejętności
radzenia sobie z własnymi emocjami, nieodpowiednie reagowanie na
emocje innych, kierowanie się nerwowością, podejrzliwością, a także brak
szacunku dla indywidualizmu innych osób, z pewnością przekładają się
w negatywny sposób na jakość atmosfery w klasie, a także na pogorsze-
nie relacji z uczniami. W sposób pośredni mają one również przełożenie
na pracę całej placówki szkolnej oraz osiągnięcia edukacyjne uczniów41.

Każdy pedagog, którego cechuje niewystarczająca dojrzałość pod
względem emocjonalnym, nie jest w stanie zapewnić swoim wychowan-
kom adekwatnego wsparcia, a także wzbudzić ich zaufania. Tylko kom-
petentny nauczyciel umie budować trwałe relacje oparte na szczerości
oraz partnerskich relacjach, które w dłuższej perspektywie zapewniają
poczucie bezpieczeństwa. Tylko taki wychowawca i pedagog jest w sta-
nie odpowiednio kierować rozwojem swoich uczniów oraz kształtować
ich indywidualne kompetencje emocjonalne.

Obserwowanie oraz analizowanie współczesnej rzeczywistości i
środowisk szkolnych pozwalają stwierdzić, że nauczyciele mają przed
sobą zdecydowanie bardziej skomplikowane wymagania odnoszące się
do ich zawodowych aktywności. Szkoła sukcesywnie zmienia się z miej-
sca i instytucji, która wyłącznie kształci w instytucję wychowania. Wielu
również rodziców zbyt dosłownie to rozumie, przez co zrzuca na barki i

39 Ibidem., s. 130.
40 Ibidem.
41 B. Górecka-Mostowicz, Co dzieci wiedzą o emocjach?, Poznań 2012, s. 51.
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odpowiedzialność szkoły i nauczycieli zadania związane z dziedziną wy-
chowania ich dziecka42.

W tym kontekście również inteligencja emocjonalna jest bardzo istot-
na, gdyż umożliwia nauczycielowi podjęcie odpowiednich kroków oraz
pozwala mu odpowiednio zareagować. Odpowiednio wykwalifikowany w
tej dziedzinie nauczyciel będzie w stanie rozgraniczyć pojęcia uczyć oraz
wychowywać, a także będzie umiał przekazać tą wiedzę rodzicom. Zna on
również swoje funkcje oraz wie, że nie tylko w jego rękach leży odpowie-
dzialność za powodzenia szkolne jego podopiecznych43. W tym kontekście
równie ważną rolę pełnią zarówno opiekunowie, jak i rodzice uczniów. Po-
winni oni czynnie i na bieżąco wspierać swoje dzieci, a także pomagać na-
uczycielom w rozwoju ich zdolności i umiejętności44.

W kontekście inteligencji emocjonalnej, równie duże znaczenie ma
kreatywność nauczycieli, od której uzależnione jest prawidłowe prowa-
dzenie uczniów na drodze ich kształcenia. Proces ten uzależniony jest od
indywidualnych potrzeb oraz możliwości danej jednostki45. Z reguły po-
zytywne emocje są źródłem zwiększonej satysfakcji zawodowej oraz za-
dowolenia z codziennej pracy. Dzięki nim, nauczyciel pobudza uczniów
do twórczości, kreatywności, a tym samym u nich wyzwala pozytywne
emocje. Pozytywne emocje stanowią również warunek umożliwiający
nauczycielom osiągnąć wyznaczone przez nich cele oraz bardziej zaanga-
żować się w wykonywane zadania. Są one w stanie wywołać pozytywne i
dobre nastawienie do nawet trudnej z pozoru sytuacji lub osoby. Stano-
wią one również źródło wyższej samooceny oraz wspierają nauczyciela
na drodze poszukiwania kreatywnych i najbardziej efektywnych rozwią-
zań danego problemu46.

Do podstawowych emocji, które w najsilniejszy sposób decydują o
zachowaniu nauczycieli zalicza się: radość, smutek, gniew oraz strach. To
te emocje umożliwiają nauczycielom wyrażanie swojego nastawienia, a
także wpływają na ich zaangażowanie i gotowość do wykonywania
trudnych zadań47.

Nie należy jednak zapominać, iż obok emocji pozytywnych wystę-
pują również te negatywne, które swoje źródło mają przede wszystkim w

42 Ibidem., s. 52.
43 Ibidem., s. 53.
44 W. James, Psychologia. Kurs skrócony, Warszawa 2012, s. 130.
45 Ibidem.
46 W. Łosiak, Psychologia emocji, Warszawa 2015, s. 20.
47 Ibidem., s. 21.
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braku możliwości realizacji własnych zamierzeń, pełnioną funkcją lub
pozycją społeczną48. Wspomniane emocje również mają istotny wpływ na
cały proces edukacji, gdyż prowadzić mogą do zmęczenia, wyczerpania
lub niemożności sprostania codziennym trudnościom49.

Nauczyciele oraz rodzice, jak żadne inne osoby, są w stanie wpły-
wać i „zarażać” uczniów swoim entuzjazmem, co z kolei znajduje swoje
przełożenie również w ich motywacji i zaangażowaniu w nauce. Równie
duże znaczenie na płaszczyźnie rozwoju umiejętności uczniów ma po-
zwalanie im na pewną dozę samodzielności w trakcie zdobywania nowej
wiedzy i umiejętności. Wpływa to niezwykle pozytywnie na proces war-
tościowania realizowanych zadań, a także doprowadza do wzbudzania
pozytywnych emocji50.

Zakończenie
Podsumowując rozważania związane z relacjami nauczyciel-uczeń-

rodzice i występujące przy tej okazji emocje w procesie edukacji, które
mają wpływ na ten proces, należy zwrócić uwagę na wiele czynników,
które towarzyszą temu zjawisku. Emocje występujące u uczniów ale tak-
że wśród nauczycieli. Stanowią stały element warsztatu zawodu nauczy-
ciela w jego codziennej pracy. Jednocześnie sprawiają one, iż jest on
znacznie bardziej otwarty na potrzeby uczniów, jak również przyczyniają
się niekiedy do nadmiernego zaangażowania, co z kolei prowadzić może
do wypalenia zawodowego i przewlekłego stresu. Wpływ emocji na cały
proces edukacji jest złożony i wieloaspektowy. Często dochodzi bowiem
do sytuacji, gdy występują jednocześnie emocje, które z natury są wobec
siebie przeciwstawne.

Streszczenie:
W niniejszym artykule autor starał się zwrócić uwagę na wpływ

emocji w procesie edukacji na zachowanie i interakcje zachodzące pomię-
dzy uczniem, rodzicem a jego nauczycielem. Szkoła jest miejscem spotkań i
wspólnych oddziaływań tych podmiotów. Zachowania generowane w
procesie edukacji wywołują określone emocje te oczekiwane jak i te nie-
oczekiwane. Są one wynikiem potrzeb reprezentowanych przez strony i
ściśle związane z sytuacjami życiowymi w jakich Ci aktorzy się znajdują.
Każda ze stron ma prawo do eksponowania i eksplikowa-
nia/przedstawiania swojego stanowiska przy zachowaniu i przestrzeganiu

48 Ibidem., s. 22.
49 B. Górecka-Mostowicz, Co dzieci wiedzą o emocjach?, Poznań 2012, s. 63.
50 Ibidem.
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norm społecznych. Do procesU edukacji swoich pociech są włączeni rodzi-
ce, którzy winni motywować swoje pociech do nauki i prawidłowego po-
stępowania zgodnie ze przyjętymi standardami. Zaangażowanie rodziców
w proces edukacji dzieci i poprawne relacje mają duże znaczenie w osią-
gnięciu końcowego sukcesu – tak bardzo oczekiwanego przez wszystkich.

Słowa kluczowe: emocje, potrzeby, nauczyciel, pedagog, uczeń,
rodzice, zachowania, wyniki w nauce, szkoła, proces edukacyjny

Summary:
Teacher - student interactions and the impact of emotions on the educatio-

nal process
In this article, the author tried to draw attention to the impact of emo-

tions in the education process on the behavior and interactions taking place
between the student, the parent and his teacher. The school is a place of
meetings and joint impacts of these entities. Behaviors generated in the
education process evoke specific emotions, both expected and unexpected
ones. They are the result of the needs represented by the parties and closely
related to the life situations in which these actors are. Each of the parties
has the right to display and explain / express their position while mainta-
ining and observing social norms. Parents who motivate their children to
learn and act according to accepted standards are included in the education
process of their children. The involvement of parents in the education pro-
cess of children and correct relationships are of great importance in
achieving the final success - so much expected by everyone.

Keywords: emotions, needs, teacher, student, parents, behavior, le-
arning outcomes, school, educational process
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Joanna Dulewicz

Autogynografia jako wyraz wolności

Wstęp
Wolność jest jedną z nadrzędnych wartości w życiu człowieka. Dla-

tego też od pokoleń ludzie nie wahali się oddawać za nią życie. Rozgrani-
czyć jednak wypada wolność wewnętrzną (tj. wolność myśli, poglądów,
osądów, upodobań, etc.), której nikt nie jest w stanie człowiekowi ode-
brać, od wolności zewnętrznej związanej z możliwością swobodnego
działania1. Podobnego podziału dokonał francuski filozof Paul Foulquié.
Jak jednak powszechnie wiadomo, kategoria wolności stanowi przedmiot
badań nie tylko filozofów czy etyków, ale także socjologów, psycholo-
gów, pedagogów oraz przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycz-
nych. Nawet bowiem intuicyjne pojmowana, „wolność” stanowi pojęcie
niezwykle wieloznaczne.

O wolności kobiet w ostatnim stuleciu mówiło się niezwykle dużo.
Również i wcześniej pojawiały się głosy postulujące uwolnienie kobiet od
narzucanych im rygorami kolejnych epok ograniczeń. Stosunkowo rzad-
ko mówi się jednak o tym wymiarze kobiecej wolności, który związany
jest swobodą utrwalania własnych myśli, poglądów, spostrzeżeń, czy
wydarzeń z własnego życia w postaci zapisu autobiograficznego. Mając
na względzie tę nie do końca jeszcze wypełnioną lukę, niniejsza praca
poświęcona zostaje przybliżeniu zagadnienia jakim jest kobieca intymi-
styka, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu wolności. Zacznijmy
jednak od kilku uwag wprowadzających.

1. Pisarstwo autobiograficzne
Obok literatury pięknej, fikcjonalnej sytuuje się tak zwana proza

niefikcjonalna. W jej obrębie wyróżnia się literaturę faktu (określenie to
pojawiło się na w okresie międzywojnia w odniesieniu do różnorakich
form kronik, relacji, czy reportażu, w których unika się subiektywności i
dąży do bezstronności), esej (prezentujący stanowisko autora i sytuujący
się tym samym na pograniczu nauki i literatury) oraz tak zwaną literaturę
dokumentu osobistego. To ostatnie określenie ukuł Roman Zimand w

1 Por. S. Kowalczyk, Wolność naturą i prawem człowieka: indywidualny i społeczny
wymiar wolności, Sandomierz 2000, s. 10 – 11.
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utworze pt. Diarysta Stefan Ż2. Autor określił nim cały obszar pisarstwa
autobiograficznego we wszystkich jego odmianach gatunkowych.

W obrębie literatury dokumentu osobistego zasadniczo rozróżnia się
cztery gatunki. Jednym z nich jest dziennik, który występować może w wie-
lu odmianach. Zasadniczo, wszystkie z nich przedstawiają życie codzienne
autora. Te odmiany, w których szczególny nacisk kładziony jest na ukazanie
życia wewnętrznego, przemyśleń, rozterek, stanów psychicznych czy emo-
cjonalnych określa się zwykle mianem dziennika intymnego. Rozróżnienia
odmian tego gatunku dokonywać można także ze względu na czas prowa-
dzenia dziennika: od krótkich stosunkowo okresów związanych na przykład
ze szczególną sytuacją autora (jak na przykład dziennik podróży, dziennik
choroby, dziennik uwięzienia), poprzez te, które pisane są na przykład tylko
w okresie dojrzewania (bardzo często mylnie określany jest wówczas mia-
nem pamiętnika), bądź w okresie młodzieńczym, aż do dzienników, które
prowadzone są niemal przez całe życie autora. Zapis prowadzony jest za-
sadniczo w czasie teraźniejszym. Często, zwłaszcza w przypadkach, gdzie
brak jest całościowego projektu cechami charakteryzującymi dziennik są
addytywność i nieciągłość.

Innym gatunkiem jest pamiętnik. W tym przypadku podmiot pi-
szący co do zasady odgrywa w tekście mniejszą rolę niż wydarzenia, któ-
re przedstawia .

Gatunkiem zbliżonym do pamiętnika są wspomnienia (niekiedy
obydwa określenia używane są wymiennie). Charakteryzują się one dość
otwartą kompozycją i pewną tendencją do fragmentaryczności. Zazna-
czyć należy, iż mianem wspomnień określa się także teksty wieloautor-
skie, które zogniskowane są wokół jednego tematu przewodniego.

Wymienione powyżej gatunki wykazują cechy zapisu autobiograficz-
nego. Niemniej autobiografią właściwą określa się „opowieść autora o jego
życiu, kolejach losu, doświadczeniach, wydarzeniach, w których uczestni-
czył lub których był świadkiem”3, która to stanowi „własny, pełny lub cząst-
kowy życiorys; wypowiedź o sobie czyli taka, której przedmiotem są losy,
doświadczenia, przemyślenia i przeżycia jednostki przez nią samą przed-
stawione w większym lub mniejszym powiązaniu z rzeczywistością ze-
wnętrzną”4. Bazując na wyznacznikach, które określił znawca gatunku Phi-

2 R. Zimand, Diarysta Stefan Ż., Wrocław 1990.
3 G. Leszczyński, Elementarz Literacki. Terminy, pojęcia, charakterystyki, War-

szawa 2001.
4 Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. Grzegorza Gazdy i Słowini

Tyneckiej-Makowskiej, Kraków 2006.
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lippe Lejeune5 stwierdzamy, iż autobiografia to retrospektywna opowieść
prozą prezentująca losy jednostki (w tym także i dzieje jej osobowości), w
której autor, którego nazwisko lub pseudonim widnieje na okładce tożsamy
jest z narratorem i zarazem z głównym bohaterem.

Jednakże autobiografizm (pojmowany jako związek przedstawionej
w dziele rzeczywistości z życiem jego autora) dostrzegalny jest także w
gatunkach synkretycznych, łączących cechy wyżej wymienionych oraz w
utworach na poły zdawałoby się fikcjonalnych, a także takich, które wy-
kazują różnorakie cechy swoiste. Dlatego też, jak zaznacza polska ba-
daczka utworów autobiograficznych bardziej niż o sztywnych, rygory-
stycznych wyznacznikach gatunkowych mówić należy raczej o pojawie-
niu się pewnego żywiołu autobiograficznego6, albo postawy autobiogra-
ficznej. Przyjrzyjmy się bliżej ostatniej z wymienionych, gdyż ma ona
szczególne znaczenia dla naszych dalszych rozważań.

Postawa autobiograficzna to – zdaniem Małgorzaty Czermińskiej –
intencja twórcy, będąca cechą wspólną literatury dokumentu osobistego,
wyrażająca się w zespole informacji i sygnałów przekazywanych czytel-
nikowi, że ma do czynienia z tekstem dotyczącym autora. Sygnały te to
między innymi pisanie w pierwszej osobie liczby pojedynczej zgodność
imienia i nazwiska autora, bohatera i narratora, przywoływanie po-
wszechnie znanych, bądź łatwych do zweryfikowania wydarzeń z życia
autora7. Postawa jest zatem pewnym zobowiązaniem autora do pisania o
sobie samym, do przedstawienia pewnej prawdy o sobie. Inna sprawa, iż
nie zawsze musi koniecznie to być prawda obiektywna. Niemniej jednak
chodzi o zaprezentowanie obrazu siebie, który czytelnik ma odebrać jako
zgodny z zamierzeniem autora i przez to właśnie autentyczny.

Badaczka rozróżnia trzy postawy autobiograficzne. Pierwszą z nich
jest ekstrawertyczna postawa świadectwa, która najczęściej pojawia się w
pamiętnikach poświęconych wydarzeniom historycznym, bądź osobom,
które z jakichś względów autor uznał za znaczące i o których wiedzę
pragnie przekazać kolejnym pokoleniom. Postawa ta pojawia się także w
tych zapisach, które koncentrują się na doświadczeniach zewnętrznych
(opis miejsc, relacje ze spotkać, kronika wydarzeń itp.), nie zaś życiu we-
wnętrznym autora. Relacja taka ma zatem charakter epiki. W centrum

5 Ph. Lejeune, Wariacja na temat pewnego paktu. O autobiografii, Kraków 2001.
6 M. Czermińska, Autobiografia i powieść, czyli pisarz i jego postacie, Gdańsk 1987.
7 Tamże.
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tekstu znajduje się to, co przedstawione, autor zaś, jak i odbiorca odsuwa-
ją się na dalszy plan8.

Na przeciwległym biegunie sytuować można postawę wyznania.
Charakterystyczna jest ona przede wszystkim dla dziennika intymnego
oraz wszystkich tych form, które ogniskują się wokół codzienności osoby
piszącej. Autor niejako wyznaje odbiory pewne rzeczy ze swojego życia
sytuując się tym samym w tekście na pierwszym planie. Narratora
przyjmującego tę postawę przyrównać można zatem do „ja” mówiącego
w poezji lirycznej9.

Czermińska dostrzegła jednak, analizując teksty Witolda Gombro-
wicza (przede wszystkim jego Dzienniki), iż oprócz świadectwa i wyzna-
nia w utworach autobiograficznych uobecnia się także jeszcze jedna po-
stawa. Badaczka określiła ją jako wyzwanie. Charakteryzuje się ona – jak
sugeruje nazwa – zwróceniem w stronę czytelnika, który to wysuwa się
na plan pierwszy, zostając niejako wciągnięty w tok tworzącego się tek-
stu. Postawa ta wiąże się z tendencją do traktowania dzieła jako całości
otwartej, a także z praktyką publikacji go za życia autora10.

Należy odnotować, iż zgodnie z przywołaną powyżej koncepcją
każdy autobiograficzny zapis sytuuje się gdzieś pomiędzy owymi trzema
postawami. Możemy zatem mówić o dominacji w tekście (bądź w jego
określonej części) którejś z nich, nigdy zaś o wyłączności. Poza tym, pa-
miętać należy, iż postawa autobiograficzna nie jest związana z aspektem
osobowościowym, a rozumiana winna być zawsze jako relacja we-
wnątrztekstowa11.

2. Autogynografia
Powyższe rozważania przywiodły nas do zagadnienia, jakim jest

autogynografia. W jej obrębie mają zastosowanie wszystkie ustalenia ba-
daczy przywołane powyżej. Niemniej, autogynografię postrzega się jako
ten rodzaj literatury dokumentu osobistego, który jednoznacznie wskazu-
je na płeć autorek. Chodzi zatem o kobiece pisarstwo autobiograficzne, o
te spośród wspomnień, dzienników, autobiografii, czy pamiętników, któ-
re kreślone były kobiecą ręką. Mimo, iż autogynografia to ciągle jeszcze

8 Tamże.
9 Tamże.
10 M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie i wyzwanie,

Kraków 2000.
11 Tamże.



220

mało zbadana odmiana autobiografii12 jak wskazują badacze13, wykazuje
wiele cech swoistych. Przede wszystkim, w tekstach takich płeć autorki
jest jasno określona i staje się jednym z wyznaczników tożsamości. Po
drugie, narracja autobiograficzna14 kształtowana jest przede wszystkim
przez kobiece doświadczenia, które w naturalny sposób różnią się od
męskich pod wieloma względami. Inne cechy utworów autogynograficz-
nych to między innymi: szczególne pochylanie się nad sprawami rodzin-
nymi, łączenie i wiązanie tego, co prywatne z tym, co publiczne, życia
domowego z losami kraju, weryfikowanie własnych spostrzeżeń i osą-
dów w oparciu o osądy innych oraz zestawianie ich z poszukiwanymi
prawdami obiektywnymi, czyli inaczej mówiąc zestawianie jednostko-
wości z generaliami15.

Wypada także dodać, iż autogynografia miała dla wielu autorek
znaczenie terapeutyczne. Co więcej, łącząc przeszłość z teraźniejszością
poprzez (nierzadko bardzo krytyczne) odtwarzanie, starały się autorki
odpowiedzieć na pytania o siebie, o własną tożsamość, o to, kim są, albo
kim były, czy kim mogą stać się w przyszłości. Swobodne i szczere (ko-
biety bardzo często pisały „do szuflady” bez zamiaru ujawniania kiedy-
kolwiek konstruowanego tekstu, co skłaniało do mniej skrępowanego, niż
w przypadku świadomości jakiejkolwiek recenzji, przelewania myśli na
papier) kształtowanie tożsamości narracyjnej nie pozostawało – jak do-
wodzą badacze – bez wpływu na tożsamość osobową autorek.

3. Wolność pióra
Gest sięgnięcia po pióro i wola prowadzenia zapisu autobiograficz-

nego wiąże się, przynajmniej pośrednio, z korzystaniem z prawa wolno-
ści wypowiedzi. Nawet wówczas, gdy o pewnych kwestiach – choćby ze
względu na sytuację polityczną – nie można było, czy nie wypadało mó-
wić głośno pozostawienie śladu w formie zapisu było wyrazem dążenia

12 R. Lubas-Bartoszyńska, Tożsamość i autobiografia, „Przestrzenie teorii” 2003,
nr 2. Por. także P. Lejeune, Wariacje na temat pewnego paktu, tłum. W. Grajewski i
in., red. L. Lubas-Bartoszyńska, Kraków 2001.

13 M. in. Anna Pekaniec, zob. A. Pekaniec, Czy w tej autobiografii jest kobieta? :
kobieca literatura dokumentu osobistego od początku XIX wiek udo wybuchu II wojny
światowej, Kraków 2013.

14 Zob. L. Marcus, Auto/biographical Discourses: Theory, Criticism, Practice, Man-
chester 1994.

15 Por. Literackie reprezentacje doświadczenia, red. W. Bolecki, E. Nawrocka,
Warszawa 2007; B. Skarga, O doświadczeniu, [w:] taż, Kwintet metafizyczny, Kra-
ków 2005.
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do wolności w tym zakresie. Zatem stwierdzić można, iż przelewanie na
papier myśli, spostrzeżeń czy wątpliwości było dla wielu piszących ko-
biet sposobem wypowiadania się na tematy, w których nie miały możli-
wości publicznego zabrania głosu. Dla przykładu autobiograficzne relacje
Jadwigi Ostromęckiej, Bronisławy Chomskiej, czy Sabiny Trębickiej za-
wierają wiele cennych informacji na temat zsyłki na Syberię oraz ówcze-
snej sytuacji politycznej, a także tego z jakimi ograniczeniami, niegodzi-
wością czy szykanami ze strony zaborcy stykały się autorki oraz ich ro-
dziny. W ówczesnych realiach nie były to zagadnienia, o którym można
było swobodnie dyskutować publicznie.

W przypadku utworów autogynograficznych mówić należy także o
jaszcze innym aspekcie wolności pisarskiej. Wolność autorek wyraża się
tu już w samej decyzji konstruowania autogynografii. Pisma osobiste nie
wymagają bowiem przyjmowania jakiejkolwiek konwencji. Oczywiście,
mogą i często wpisują się w te formy, o których była mowa powyżej: au-
tobiografia, dziennik, wspomnienia, pamiętnik. Jednak – jak wykazuje
praktyka – autorki niejednokrotnie odchodzą od jakichkolwiek utartych
kanonów pisarstwa, przemodelowując je, łącząc, bądź tworząc nowe
formy. Zapisy autobiograficzne mają bowiem to do siebie, iż pozwalają
na narracyjne kreowanie autora/autorki w sposób, jaki uznaje on/ona za
stosowny. Dzięki temu powstały takie odmiany gatunkowe jak quodlibet
zaproponowany przez młodopolską poetkę Marylę Wolską i bric a brac
stworzony przez Halinę Ostrowską-Grabską.

Obydwie wspomniane wyżej formy wywodzą się z materiału poza-
tekstowego. Maryla Wolska (1873-1930) określiła i zatytułowała swoje
wspomnienia z dzieciństwa jako Quodlibet nie nawiązując jednak do mu-
zycznych konotacji owego terminu. Autorka, będąc dziewczynką, zafa-
scynowała się bowiem pewnym urządzeniem, które było w posiadaniu
jednej z jej krewnych:

Ów „quodlibet” była to jakby płytka szuflada, nieduża, wieszana na
gwoździu jak obraz, pokryta szkłem, podobna do tych, w jakie się zamy-
ka zbiór motyli. Dno jej, wyścielone podwatowanym białym atłasem,
pełne było poprzyszpilanych drobiazgów, najprzeróżniejszych pamiątek,
a za każdą z nich ciągnęła się lotna smużka wspomnień. (…) Pamiątki to
czasem nic innego, tylko te rozbiegające się obręcze na wodzie, w którą
wpadł kamyk… Póki drży owa najsłabsza, najdalsza – jeszcze się wie, że
to ślad istnienia jakiejś rzeczy, czy duszy, co znikła…”16.

16 M. Wolska, B. Obertyńska, Wspomnienia, Warszawa 1974, s. 76.
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Utwór skonstruowany jest właśnie na takiej zasadzie. Autorka za-
rysowawszy tło, to jest okoliczności swych narodzin i prezentację człon-
ków rodziny pozwoliła sobie na odbiegnięcie od jakiejkolwiek klasycznej
koncepcji przywoływania wspomnień. Niczym w opisywanym urządze-
niu Wolska sięga po wydarzenie zapamiętane z dzieciństwa i oplata je
opowieścią o ty, co się z nim wiązało, jakie inne wspomnienia ów wyda-
rzenie uruchomiło, jakie skojarzenia i przemyślenia. Jej spisane wspo-
mnienia to właściwie zbiór pamiątek, strzępków informacji, które być
może same w sobie nie są istotne, mają jednak olbrzymią wartość senty-
mentalną dla samej autorki. Wolska miała prawo uwypuklić te fragmenty
swego dzieciństwa, które uznała za stosowne – nawet, jeśli zaburzyło to
w pewien sposób całościowy ogląd prezentowanego przez nią okresu
życia – i skorzystała ze swego prawa do wolności konstruowania własne-
go tekstu. Nadmienić należy, iż Quodlibet nie miał być nigdy przeznaczo-
ny do druku. Miał stanowić sentymentalną podróż do krainy dzieciństwa
i jednocześnie pamiątkę dedykowaną najbliższym, w szczególności dzie-
ciom autorki.

Wybrana przez Halinę Ostrowską-Grabską forma bric a brac’u czyli
de facto konglomeratu rozmaitych przedmiotów o antykwarycznym cha-
rakterze to w praktyce wspomnienia budowane z „dokumentów, listów,
rozmaitych pism, wierszy, ekfraz, opisów fotografii, wszelkiego autora-
mentu notatek”17, które autorka stara się „łączyć przy pomocy komenta-
rzy, pomiędzy dokumenty wplatając opowieść o samej sobie”18. Taki spo-
sób autoprezentacji także jest wyrazem autorskiej wolności.

Innym wyrazem wolności jest konstruowanie – charakterystycznej
właśnie dla kobiecego pisarstwa autobiograficznego - tak zwanej autobiogra-
fii lustrzanej. Przywoływana powyżej Anna Pekaniec określa ją w ten spo-
sób: „(…) autorki kreują tożsamość przez zestawienie własnego życia z ży-
ciem innych, porównanie. Wytwarzanie tożsamości pojmowane jest jako
odbijanie się, przeglądanie, niekiedy ze zniekształceniami, w zwierciadle
egzystencji innych”19. Wydawałoby się, iż taki sposób ujęcia własnej biogra-
fii nie ma wiele wspólnego z wolnością. Jednakże, jeśli spróbujemy wniknąć
głębiej w naturę kobiecej autobiografistyki dostrzeżemy, iż jest to jedna ze jej
cech specyficznych. Zatem, jeśli autorki mogły pozwolić sobie na takie wła-
śnie potraktowanie autotematyki nie omieszkały z udzielonego sobie przy-
zwolenia korzystać. Taki sposób konstruowania tekstu nie jest wszak wyra-

17 A. Pekaniec, Czy w tej autobiografii…, dz. cyt., s. 60.
18 Tamże.
19 Tamże, s. 103.
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zem sięganie po przyjęte uprzednio konwencje, czy wpisywania się w jakie-
kolwiek schematy, ale właśnie wyrazem być może specyficznie pojętej, nie-
mniej jednak wolności twórczej.

Pojawić się może jednak pytania, czy takie formy traktować może-
my nadal jako teksty autobiograficzne. Z całą pewnością tak, gdyż mimo
niekiedy pewnych uchybień formalnych nawiązujących do przywołanej
w pierwszej części niniejszej pracy koncepcji Philippe Lejeune’a, uwi-
daczniają się w nich postawy autobiograficzne o których pisała Małgorza-
ta Czermińska. Tym samym uwidacznia się intencja twórczyń, by ich
tekst traktować właśnie jako autobiograficzne. Nie wdając się w analizę
implikacji zaistnienia postawy autobiograficznej stwierdzić należy, iż
spełniony jest warunek autobiograficzności zapisu.

Wspomniane powyżej nowatorskie formy wypowiedzi nie zostały
przywołane przypadkowo. Jak zauważa Anna Pekaniec20, dziewiętnasto-
wieczne autobiografki tworzyły we wnętrzu patriarchatu mając do dyspo-
zycji te formy narracyjne, które wypracowała przede wszystkim tradycja
pisarstwa mężczyzn. Bardzo wiele autoiografek czerpało z niej obficie. Nie-
mniej, pojawiły się i takie – jak wspomniane powyżej – które wybrały inny
sposób by przedstawić siebie i swoje życie. Na tym właśnie między innymi
polega wolność autogynograficznego zapisu.

4. Implikacje wolności w aspekcie autogynograficznym
Implikacje wolności w aspekcie autogynografocznym są wielorakie.

O niektórych z nich była mowa powyżej. Chodzi mianowicie o przetwa-
rzanie skonwencjonalizowanych i kreowanie nowych form wypowiedzi,
co niewątpliwie przyczyniło się do ubogacenia, a w dalszej konsekwencji
także popularyzacji utworów autobiograficznych. Jednakże autogynogra-
fia przyczyniła się także do sięgania przez autorki po zagadnienia szcze-
gólnie dla ich istotne. Dzięki temu powstała swoista baza wiedzy na ich
temat. Wiedzy szczególnej, bo wyłaniającej się z subiektywnych obrazów
owych zagadnień.

Szczególnie w wieku XIX, kiedy powstawać i szerzyć zaczynały się
ruchy emancypacyjne kwestia wolności kobiet była tematem szczególnie
nośnym. Lektura kobiecych pism autobiograficznych (autogynograficz-
nych) pozwala stwierdzić, iż autorki dostrzegały i doceniały to zagadnie-
nia. Różnie było ono jednak pojmowane. Wyodrębnic można zatem spo-
sobów podejścia do zagadnień związanych z wolnością. Pewną, dość
niewielką grupę stanowią kobiety, dla których wolność obywatelska i

20 Por. tamże.
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fizyczna wydają się być jedynymi istotnymi formami wolności działania.
Częściej mamy do czynienia z autorkami, które traktują wolność jako
prawo do decydowania sobie we wszystkich dziedzinach życia, nawet
jeśli wiązałoby się to odejściem od powszechnie uznanych zasad. Jest
także duża grupa autobiografek, która domaga się wolności nie tylko w
sferze fizycznej czy psychologicznej, ale także politycznej, wolności oby-
watelskiej oraz wolności myśli i wypowiedzi, nie kwestionując przy tym
jednak tradycji oraz zasad etycznych, moralnych i społecznych. Jedną z
takich osób była Ewa Felińska, autorka Pamiętników z życia21. Autorka
żywo interesowała się kwestią dostępu kobiet do edukacji oraz swobodą
w doborze małżonka. Znamienne jednak, iż jak wynika z lektury jej
utworu zwracała uwagę na fakt, iż wolność decydowania o sobie samej
wiąże się także z braniem odpowiedzialności za swoje życie, postępowa-
nie i decyzje. „Cała odpowiedzialność za moje postępowanie ciąży tylko
na mnie samej”22 - pisała. Z kolei publicystka, Lucyna Kotarbińska, au-
torka Wokoło teatru. Moje wspomnienia, Wolność pojmowała przede
wszystkim jako wierność młodzieńczym ideałom. Kotarbińska jest przy-
kładem osoby, która na przełomie XIX i XX wieku potrafiła nie tylko
przełamywać stereotypowy wizerunek kobiety, ale także godzić życie
rodzinne z zawodowym23.

Zgoła odmienną kwestią, niemniej jednak istotną z punku widzenia
badań w obszarze prozy niefikcjonalnej jest docenienie tematyki codzien-
ności. Kobiety, żywo zainteresowanie nie tylko prowadzeniem gospodar-
stwa domowego i utrzymaniem go na odpowiednim poziomie, ale także
rozmaitymi, najdrobniejszymi nawet czynnościami domowymi, jak ce-
rowanie, prasowanie, nie wspominając już o gotowaniu czy wychowy-
waniu potomstwa zdecydowanie częściej niż mężczyźni pisały o nich w
swoich autobiografiach. Dla przykłady Henrietta z Działynskich-
Błędowska poświeca tego rodzaju zagadnieniom bardo wiele miejsca24.
Dzięki temu znów mamy autentyczny wgląd w codzienność ludzi minio-
nych epok. Co więcej, tematyka domowa została w ten sposób dodatko-
wo spopularyzowana. Obecnie jest to także bardzo ważny temat w litera-
turze fikcjonalnej.

21 E. Felińska, Pamiętniki z życia, Wilno 1856.
22 Tamże, t. 3., s. 381.
23 J. Dulewicz, Kategoria wolności w utworach autobiograficznych [w:] Globalne ob-

licza wolności, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2018, s. 218.
24 Henrietta z Działyńskich Błędowska, Pamiątka z przeszłości. Wspomnienia z

lat 1794–1832, oprac. i wstęp K. Kostenicz, Z. Makowiecka, PIW, Warszawa 1960.
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Wolność sposobów wypowiedzi widoczna w osobistych pismach
kobiecych sprawiła, że są one obecnie postrzegane także jako cenne źró-
dła wiedzy o rozwoju duchowym autorek. Za przykład niech posłuży
XVII-wieczna autobiografia karmelitanki s. Marianny Marchockiej czy
Matki Barbary od Najświętszego Sakramentu. Autorka ukazała sposób
kształtowania się jej duchowego życia oraz niekiedy skomplikowanych
relacje z Bogiem. Biorąc pod uwagę, iż autobiografię pisała za wskaza-
niem spowiednika, co nie było wówczas ewenementem, zaś jej życie jako
zakonnicy nie odbiegało od życia innych karmelitanek, ów autobiogra-
ficzny zapis jest zatem nie tylko świadectwem odczuć i przemyśleń au-
torki, ale i świadectwem ówczesnych realiów.

Zakończenie
Podsumowując powyższe rozważania należy podkreślić, iż au-

togynografia sama w sobie traktowana być może jako przejaw wolności.
Wskazując jednoznacznie na płeć autorki, staje gwarantem jej tożsamości.
Pisarstwo, szeroko rozumiane, zawsze jest aktem wolności – artystycznej,
twórczej, wolności myśli, poglądów, itd. Autobiograficzne pisarstwo ko-
biece jest wyrazem wolności szczególnej, gdyż pozwala na uaktywnienie
tych sposobów postrzegania i przedstawiania świata, które właściwie są
tylko jednej płci, nie odżegnując się przy tym, nie porzucając i nie depre-
cjonując ogólnych zasad, tradycji i prawideł tworzenia tekstów. Wolność
autobiografem przejawia się przeto na różne sposoby. Po pierwsze do-
strzegalna jest już w samej decyzji do spisania własnych wspomnień, czy
przelania na papier odczuć, uczuć, czy spostrzeżeń. Widoczna jest w ge-
ście autobiograficznym, poprzez który autorka sama decyduje w jaki spo-
sób i na ile przedstawi czy odsłoni własne „ja” w tekście. Może to uczynić
poprzez sięgnięcie po skonwencjonalizowane formy wypowiedzi, może
jednak wybrać i połączyć jedynie te, które najbardziej przystają do jej
upodobań. Jak zostało to wskazane powyżej, może także skonstruować
tekst jedynie w oparciu o wypracowane przez siebie sposoby jego two-
rzenia. Kolejnym przejawem wolności autobiografem jest tematyka, którą
poruszają w swych tekstach. Wielokrotnie zbieżna z tematyką utworów
kreślonych męską ręką, wkracza jednak także i w obszary, które tradycja
przypisuje jedynie kobietom. Także przyjmowanie przez autorki określo-
nych postaw autobiograficznych oraz przechodzenie od jednej nich do
kolejnych jest wyrazem twórczej wolności.

Zaryzykować można twierdzenie, iż to właśnie wolność jaką dawa-
ło samodzielne, nieskrępowane konwencjami kształtowanie osobistej
narracji sprawiło, iż utwory autogynograficzne postrzegane są dziś jako
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żywe i wartościowe świadectwo codzienności autobiografem, a także – a
być może przede wszystkim – ślad kobiecej perspektywy percepcyjnej.

Streszczenie:
Autogynografia to ciągle jeszcze mało zbadana odmiana autobio-

grafii. Należą do niej osobiste pisma (pamiętniki, wspomnienia, dzienniki
oraz różnorakie gatunki synkretyczne) kreślone kobiecą ręką. Wolność
autorek wyraża się tu już w samej decyzji konstruowania autogynografii.
Pisma osobiste nie wymagają bowiem przyjmowania jakiejkolwiek kon-
wencji. Pozwalają na narracyjne kreowanie siebie w sposób, jaki autorka
uznaje za stosowny. Co więcej, przelewanie na papier myśli, spostrzeżeń
czy wątpliwości było dla wielu piszących kobiet sposobem wypowiada-
nia się na tematy, w których nie miały możliwości publicznego zabrania
głosu. Wolność sposobów wypowiedzi widoczna w osobistych pismach
kobiecych sprawiła, że są one obecnie postrzegane także jako cenne źró-
dła wiedzy o rozwoju duchowym autorek.

Słowa kluczowe: autobiografia, autogynografia, wolność, kobieta,
literatura

Summary:
Autogynography is still a slightly examined variety of autobiogra-

phies. It includes personal records (diaries, memoirs and various syn-
cretic genres) drawn with a woman's hand. Freedom of authors is ex-
pressed in the decision of constructing autogynography. Personal notes
do not require an adoption of any convention. They allow authors to cre-
ate their narrative self in a way that they consider to be appropriate. What
is more, writing down thoughts, insights or doubts on paper was a way
for many women to express their opinions on topics in which they were
unable to speak. Freedom of expression found in personal women's re-
cords meant that they are now also seen as valuable sources of knowl-
edge about the spiritual development of authors.

Key words: autobiography, autogynography, freedom, woman, lit-
erature
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Anna Piskorska

Kwestia wolności i zniewolenia.
Metamorfozy postaci Hamleta w polskim powojennym dramacie i teatrze

Prolog
Czy Hamlet jest sztuką o biednym księciu z książką w ręku na głupim i

podłym dworze? Tak. Czy Hamlet jest sztuką o zawziętej walce uczciwego
młodzieńca z cynicznym królem? Tak. Czy Hamlet jest sztuką o nieobliczal-
nym księciu, którego narowy grożą naruszeniem ładu mądrze rządzonego
państwa? Tak. Czy Hamlet jest sztuką o impotencji woli? Tak. Czy Hamlet jest
sztuką o rozbiciu się prawej i pełnej siły jednostki o mur sił ponadindywidu-
alnych? Tak. Czy Hamlet jest obłąkany, czy jedynie udaje obłęd? Saxo
Grammaticus twierdzi, że tak - że książę jest chory. Czy Szekspir podziela
ten pogląd? Szekspir nie wie. Szekspir diagnozę zostawia reżyserowi. Czy
Hamlet jest więc sztuką o szalonym księciu? Tak. Tak samo, jak jest sztuką o
księciu pełnym umysłowych i fizycznych sił. Hamlet jest sztuką o tym
wszystkim. Hamlet jest tysiącem sztuk w jednym ciele.

Każdy wers jest w Hamlecie prosty i klarowny. Niemal każdy jedno-
cześnie wers Hamleta pozwala na setne ujednoznacznienia i uruchamia
lawinę. Reszta jest milczeniem... Co to jest milczenie? Czym jest ta reszta?
Zbigniew Herbert w wierszu Tren Fortynbrasa odpowiada: to rzeczywi-
stość. Ale co jest tą rzeczywistością, którą umierający książę pozostawia
milczeniu? Czy pozostawiał ją tak i wcześniej, kiedy rozwaga czyniła go
tchórzem? A co to znaczy tchórz?”1.

Pytania, pytania, pytania... Kim jesteś, Hamlecie? Czy jesteś śre-
dniowiecznym następcą tronu, czy też współczesnym mi młodzieńcem z
sąsiedztwa? Czy z krwi i kości jesteś Duńczykiem, czy też decydująca jest
w tobie domieszka krwi angielskiej, a może w twoich żyłach płynie także
i polska krew? Świat oglądasz w deformacji – przez więzienne kraty Da-
nii, czy też przeciwnie: ty jeden widzisz wyraźniej, głębiej i szerzej? Jesteś
stuprocentowym mężczyzną czy też trochę kobietą, a może jednym i
drugim? Jesteś słaby czy silny? Zbyt wrażliwy, by zdecydowanie działać,
czy na tyle brutalny, by kilkakrotnie zabić? (Ofelię także ty zabiłeś?) Po-
zbawiony złudzeń, twardo stąpasz po ziemi (okrutnej ziemi), czy raczej
bujasz w obłokach, naiwnie szlachetny, dziecinnie niewinny? Czy jesteś

1 A. Żurowski, Czytając Szekspira, Łódź 1996, s. 297.
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sobą, czy tylko grasz narzuconą ci rolę? Jesteś autentyczny, czy ukrywasz
twarz za maską, za wieloma maskami? Czy pamiętasz jeszcze prawdzi-
wą, własną twarz?

Czy jesteś główną postacią dramatu, kreatorem zdarzeń, decyden-
tem, politycznym działaczem, teatralnym protagonistą, czy też czujesz się
marionetką w teatrze świata, obserwujesz siebie z zewnątrz i układasz
tragedię o dziejach Hamleta? Czy potrafisz nie być marionetką? Czy po-
ezja jest twoim przekleństwem? Czy czujesz się udręczony świadomo-
ścią? Czy moje pytania wzajemnie się wykluczają i nie prowadzą do żad-
nych konstruktywnych rozwiązań?

Jan Kott, przystając na teatralną interpretację Hamleta jako „młodego
chłopca, który jest zarażony polityką, pozbawiony złudzeń, sarkastyczny,
namiętny i brutalny”2, dodaje natychmiast: ”I nie żal mi wszystkich innych
Hamletów: moralisty, który nie może przystać na jednoznaczne granice do-
bra i zła; intelektualisty, który nie może znaleźć dostatecznej racji działania;
filozofa, dla którego istnienie świata jest wątpliwe”3. Mnie również nie
opuszcza przeświadczenie, jak wielu Hamletów pozostawiam w fazie po-
tencjalnej aktywności, gdy w metamorfozach postaci duńskiego księcia po-
świadczonych w polskim dramaciei teatrze koncentruję się na interpreta-
cjach, które wpisują szekspirowskiego Hamleta w paradygmat polskiego
romantyka. W tych interpretacjach polski Hamlet najczęściej zakłada maskę
bohatera romantycznego i w takim przebraniu uczestniczy w meandrach
polskiego życia kulturalnego i społecznego.

1. Wystawienia Hamletaw powojennej Polsce
a) Inscenizacja Romana Zawistowskiego
Postać Hamletaw powojennych czasach reprezentowała sytuację

współczesnego Polaka. Romantyczny był o tyle, o ile uczestniczył w życiu
społecznym, narodowej autorefleksji, przełomach politycznych. Zna-
miennym w tym względzie było przedstawienie Romana Zawistowskie-
goz 1956 roku (premiera: miesiąc po słynnym Październiku), które tak
entuzjastycznie recenzował Kott: „Krakowski Hamlet w inscenizacji Za-
wistowskiego trwa trzy godziny. Ani minuty dłużej. Jest łatwy i przejrzy-
sty, napięty i drapieżny, współczesny i konsekwentny, ograniczony do
jednej sprawy. Jest dramatem politycznym w całości i bez reszty.«O, w
państwie duńskim coś psuć się zaczyna.» Taki jest pierwszy akord nowej
aktualności Hamleta. A potem głuche i trzykrotne: «Dania jest więzie-

2 J. Kott, Szkice o Szekspirze, Warszawa 1962, s. 254.
3 Tamże.
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niem.» I wreszcie wspaniała scena rozmowy grabarzy, wolna od metafi-
zyki, brutalna i jednoznaczna. Grabarze wiedzą, komu kopią groby.
«Szubienica - mówią - jest mocniej zbudowana niż kościół.» Ze sceny pa-
da najczęściej słowo śledzić. Śledzą tutaj wszyscy, bez wyjątku, i śledzą
stale. (...) Bo polityka ciąży tutaj nad każdym uczuciem i nie ma od niej
ucieczki. Wszystkie postacie dramatu są nią zaczadzone. Mówią tylko o
polityce. Aż do obłędu. (...) Hamlet odczytany został przez Zawistowskie-
go jednoznacznie i z przerażającą jasnością. Niewątpliwie jest to Hamlet
uproszczony. Ale równie niewątpliwie jest to Hamlet tak sugestywny, że
kiedy po przedstawieniu sięgam do tekstu, widzę w nim tylko dramat o
politycznej zbrodni”4.

b) Inscenizacja Konrada Swinarskiego
Gdy jednakże na polskiej scenie politycznej panowała względna

stabilizacja, reżyserzy sięgali do innych pokładów romantycznych inter-
pretacji Hamleta. Chyba najdonioślejszym wydarzeniem w tym zakresie
była realizacja Szekspirowskiego arcydramatu podjęta przez niezrówna-
nego inscenizatora dzieł naszych wieszczów, Konrada Swinarskiego.
Próby przerwała tragiczna śmierć reżysera w 1975 r., ale wiadomo już
było, że inspiracją tej koncepcji były pomysły Wyspiańskiego – mówił o
tym sam Swinarski: „Rzeczywiście uważam studium Wyspiańskiego za
najważniejszą pracę o Hamlecie w języku polskim. Ale to wcale nie zna-
czy, że się z nią całkowicie zgadzam. Zderzenie Szekspir – Wyspiański
będzie podstawą do trzeciej wersji, która w mojej intencji – ma być wier-
niejsza autorowi”5. W innej wypowiedzi Swinarski określał swojego
Hamleta w taki sposób, że do złudzenia przypomina on romantycznych
„autokreatorów”, takich jak na przykład hrabia Henryk z Nie-Boskiej ko-
medii. Reżyser zwracał uwagę na to, jak Hamlet mitologizuje swoje wła-
sne życie, tworząc mistyfikację, twórczość w miejsce „nagiej” prawdy o
sobie. W ten sposób dąży do tego, by pozostać zapamiętanym w związku
z konkretnym etosem, któremu chce być wierny. A już zupełnie figurą
nadwrażliwego i neurotycznego romantyka jest Hamlet, jaki wyłania się
z rozmowy Opalskiego z Jerzym Radziwiłowiczem - odtwórcą tytułowej
roli w projekcie Swinarskiego:

„OPALSKI: Spróbuj teraz powiedzieć najogólniej o psychice Hamle-
ta, o tej nadwrażliwości, którą Swinarski tak bardzo podkreślał.

4 Kott, dz. cyt., s. 252-254.
5 J. Opalski, Rozmowy o Konradzie Swinarskim i „Hamlecie”, Kraków 1988, s. 240.
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RADZIWIŁOWICZ: Książę miał być typem nadwrażliwca,a jak bar-
dzo było to ważne i rzutowało na całość interpretacji, niechaj zaświadczy
fakt, że Konrad jako swojego rodzaju motto przedstawienia chciał umieścić
w programie odezwę profesora Dąbrowskiego do psychoneurotyków.

OPALSKI: Odnalazłem ją, to było w wywiadzie: „Bądźcie pozdro-
wieni, psychoneurotycy! Za to, że macie czułość w nieczułości świata,
niepewność w pewności. Za to, że tak często odczuwacie innych jak sie-
bie samych, za to, że czujecie niepokój świata, jako bezdenną ograniczo-
ność i pewność siebie. Za wasze fobie mycia rąk z nieczystości świata, za
wasze lęki przed zamknięciem ograniczoności świata, za wasz lęk przed
bezsensem istnienia. Za delikatność niemówienia innym tego, co w nich
widzicie. Za waszą niezaradność praktyczną i praktyczność w niezna-
nym, za wasz realizm transcendentalny i brak realizmu życiowego, za
waszą wyłączność i trwogę przed stratą bliskich, za waszą twórczość i
ekstazę, za wasze nieprzystosowanie do tego, co jest, a przystosowanie
do tego, co być powinno, za wasze wielkie uzdolnienia, często nigdy nie
wykorzystane. Za to, że niewczesne poznanie się na waszej wielkości nie
pozwala na poznanie się na wielkości takich samych, którzy przyjdą po
was. Za to, że jesteście leczeni, zamiast leczyć innych; za to, że wasza siła
niebiańska jest zawsze spychana przez siłę brutalną; za to, co w was prze-
czuwanego, nie dopowiedzianego, nie ogarnionego. Za samotność i dzi-
waczność waszych dróg. Bądźcie pozdrowieni!”6.

Pozwoliłam sobie na przytoczenie odezwy w całości, gdyż w za-
dziwiający sposób zdaje się bezwiedną, aczkolwiek głęboką interpretacją
wiecznego, szalonego romantyka w wiecznym, niepojętym Hamlecie.

c) Inscenizacje Andrzeja Wajdy
Doprawdy trudno byłoby wyśledzić podobne ujęcie postaci Hamleta

w inscenizacjach późniejszych od propozycji Swinarskiego. Przyjrzyjmy się
przykładowo koncepcji reżysera, który także sporo zawdzięcza Wyspiań-
skiemu, a przymierzał się do dramatu Szekspira czterokrotnie, czyli An-
drzeja Wajdy. Przywołajmy inscenizację pierwszą (Kraków 1981) i os-tatnią
(Kraków 1989). W obu daje się zauważyć wspólny kierunek interpretacji:
ku Hamletowi uniwersalnemu i ku grze w teatr. W uwagach do pierwsze-
go przedstawienia Wajdy Tadeusz Nyczek pisał: „Hamlet zawsze miał coś
wyrażać poza tekstem, jak Kordian. Jak Konrad. Miał czemuś służyć. By-
wał to więc na swój sposób Hamlet jednowymiarowy (...). Hamlet Jerzego
Stuhra był niewątpliwie najdziwniejszym i najzwyklejszym zarazem Ham-

6 Opalski, dz. cyt., s. 191-192.
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letem, jakiego w życiu widziałem. Otóż, rozkładając tę postać na elementy
składowe, zdawać by się mogło, że zlepiona jest z samych oczywistości,
komunałów nawet. Hamlet ów bowiem zachowywał się jak... typowy
Hamlet, to znaczy zgodnie z pewnym wyobrażeniem Hamleta, wręcz
szkolnym”7. Jak podobnie - nieomal analogicznie - odczytuje koncepcję
tytułowej postaci w ostatniej realizacji Wajdy Andrzej Hausbrandt: „Bu-
dzisz-Krzyżanowska nie grała ani duńskiego księcia, ani Hamleta-szaleńca,
ani Hamleta w ogóle. Nie grała mężczyzny, czy kobiety, postaci tragedii,
lecz ideę szekspirowskiej sztuki. Wydestylowaną myśl poety zamkniętą w
ludzkiej powłoce postaci. Zagrała hamletyzm każdego z nas. Naszej poje-
dynczej miłości i wspólnego lęku, wahań między miłością a okrucień-
stwem, dobrem i złem, nadzieją i zwątpieniem. Była samą godnością ludz-
kiego istnienia w przemijającym - jak my wszyscy – kształcie, na drodze z
nikąd [sic!] do nikąd [sic!]”8. Przytoczymy jeszcze jedną wypowiedź – Elż-
biety Baniewicz, a właściwie Andrzeja Wajdy: „W tym przedstawieniu
Hamlet nie jest politykiem, moralistą, ani księciem Danii, którego zmiecie z
tronu wielki mechanizm historii. Ani też wrażliwym chłopcem pogrążo-
nymw lekturze i rozmyślaniach intelektualnych, który do obrony przed
światem nakłada maskę szaleńca. «Jest aktorem - płeć obojętna - czyli cia-
łem, przez które przechodzi strumień życia postaci scenicznej» - jak chce
reżyser. Zatem, by antynomia między aktorem a postacią była już nie tyle
jawna, co jaskrawa, Hamleta gra Teresa Budzisz-Krzyżanowska”9. Już w
tych zacytowanych fragmentach widać, jak bardzo „teatralna” jest czwarta
inscenizacja Wajdy. Pomysł przeniesienia akcji sztuki do garderoby te-
atralnej tak komentuje Baniewicz: „W pierwszej chwili Hamlet z perspek-
tywy garderoby teatralnej wydaje się pomysłem olśniewającym, tak pro-
stym i nośnym znaczeniowo, że aż dziw, iż nikt do tej pory podobnego nie
zrealizował. A przecież wywodzi się niemal wprost z myślenia Wyspiań-
skiego, zafascynowanego migotliwą promiennością istnienia postaci sce-
nicznej i aktora (...). Andrzej Wajda z wielu możliwych interpretacji wy-
brał, wydaje się, tę najbardziej uniwersalną, która mówi o tym, że teatr jest
światem, aktorami ludzie, a świat jest teatrem, w którym każdy gra prze-
znaczoną mu rolę”10. I jeszcze wróćmy do przedstawienia z 1981 roku -
tam też relacja życie-teatr była fundamentalna dla całości spektaklu. W
cytowanej już recenzji Nyczek dłuższy wywód omawiający scenę z akto-

7 T. Nyczek, Teatr jaki jest: łódka „Hamleta”, „Dialog” 1982, nr 1.
8 A. Hausbrant, Antygono - idź do klasztoru!, „Scena” 1990, nr 4-6.
9 E. Baniewicz, Hamlet: gram dla siebie, „Twórczość” 1990, nr 5.
10 Tamże.
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rami, autokreację Hamleta jako aktora, zabieg angażowania tych samych
aktorów do kilku ról puentuje tymi słowy: „Toż to jawna już gra w teatr,
głębsza niż prosty efekt zaskoczenia. Oto najwyższe piętro życiowo-
teatralnego utożsamienia, które tyle znaczy u Shakespeare’a. Wszyscy je-
steśmy aktorami”.

Podsumujmy. Wspólny mianownik inscenizacji Wajdy to uniwersa-
lizm i teatralizacja. W Hamlecie - jak w zwierciadle - rozpoznajemy się
wszyscy; wszyscy też zostajemy wciągnięci na scenę. Niezależnie od tego,
czy czujemy się romantykami, czy też wręcz przeciwnie. Bowiem w prak-
tyce teatralnej głównego współtwórcy polskiej szkoły filmowej, tak żar-
liwie dyskutującego w kinie o kluczowych w naszej tradycji romantycz-
nych mitach i postawach, nie odnajdziemy zdeponowanej w Hamlecie
figury polskiego romantyka. I chyba nie odnajdziemy jej też u żadnego
innego polskiego reżysera.

2. Hamlet bohaterem powojennych dramatów?
A jak przedstawia się sytuacja w powojennej twórczości polskich li-

teratów? Jedno wydaje się pewne: w świadomości twórców utrwaliła się
ikona Hamleta usposobionego romantycznie. I przeciw tejże ikonie wyto-
czono rozmaite armaty, z których bodajże najczęstsząi najcięższą była
prześmiewczo-ironiczna groteska. Już w 1946 roku zamieścił Gałczyński
w „Przekroju” (dokładniej w Teatrzyku „Zielona Gęś”) miniaturę Hamlet,
którą Trznadel interpretuje jednoznacznie: „Najpierw więc sugeruje się,
że romantyzm polski jest hamletyczny (cytaty w tekście). A więc w myśl
najpopularniejszych interpretacji hamletyzmem jest postawa tego, który
sam nie wie, czego chce. Tekst można zrozumieć dwojako. Po pierwsze:
biedny Yorrick (trup) sam (już) jest sobie sterem, żeglarzem, okrętem. W
tej wersji Mickiewicz, romantyzm, to już trupie błazeństwo. Po drugie:
Hamlet podszywa się pod Mickiewicza po użaleniu się nad Yorrickiem, a
wyrwane słowa Ody do Młodości stają się proklamacją indywidualizmu,
oczywiście niewczesnego w owej epoce. Hamletowi-idiocie przerywają
trąby (może nowej epoki), w tych warunkach musi zejść ze sceny (histo-
rycznej). Wyśmiany zostaje romantyzm polski i szekspirowsko-
romantyczny kult Hamleta”11. „Zielonymi Gęsiami” wyśmiewał jeszcze
Gałczyński polski romantyzm wielokrotnie, Hamleta zaś czynił pośmie-
wiskiem trzykrotnie. Fragment ostatniej z tych scenek, zatytułowanej
Hamlet & kelnerka, przytoczmy bez zbędnego komentarza:

„HAMLET

11 Trznadel, dz. cyt.,s. 274.
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(basem):
Co może być? (...)

KELNERKA:
Kawa, herbata.

HAMLET
(lirycznym tenorem):

Wobec tego kawa. Nie. Herbata. Nie. Kawa. Nie. Herbata.
Nie. A może jednak kawa? Nie. Kawa. Kawa. Herbata.
Herbata. Kawa. Kawa. Kawa. Kawa. (...)

HAMLET
(umiera na brak decyzji i skręt kiszek na ostrym zakręcie historycznym)

PIEKIELNY PIOTRUŚ:
Makabryczne. Kobiety szaleją.

(pisze białą, stanowczą kredą na czarnej trumnie Hamleta: HAMLET IDIOTA)
Kurtyna”12.

To może nic dziwnego, że z Hamleta kpił Gałczyński - naturalnie,
niejako organicznie skłonny do drwiny i sarkazmu. Ale podobną tonację
odnajduje Trznadel w stosunku do hamletyzmu u dwóch innych pisarzy,
którym poświęcił osobne rozdziały w swoim Polskim Hamlecie, a którzy
nigdy nie przejawiali szczególnych inklinacji do szyderstwa. Jednym z
nich jest Jarosław Iwaszkiewicz - tak rozważa krytyk jego formułę „Nie
trzeba nam Hamletów”: „Iwaszkiewicz przecież gorzko ironizował: wy-
obrażali sobie, że są Rycerzami Okrągłego Stołu, a są marionetkami, wy-
obrażali sobie, że są Hamletami, a byli w rzeczywistości pseudo-
Hamletami (bo przecież nie sądzę, aby Iwaszkiewicz chciał w całości tego
bohatera odrzucić). Nie chciał tego modelu dla współczesnych, ale ironi-
zował: zdaje się wam, że jesteście Hamletami”13. Drugim pisarzem jest
Jerzy Andrzejewski: „W okresie pisania Popiołu i diamentu Andrzejewski
fałszywie widzi i hamletyzm, i conradyzm, a w duszy Maćka Chełmic-
kiego kreuje prawdy odpowiadające tym pojęciom na wysokim piętrze
parodii: pseudo-hamletyzmu i pseudo-conradyzmu. Taniec świadomości
nie przydaje się Chełmickiemu na nic, decydują - jak to wtedy się chętnie
mówiło - czyny, i tylko czyny ludzkie. Wajda kumuluje do groteski od-
ruchy Chełmickiego jako pozera: scena z kieliszkami ze spirytusem, które
płoną na kontuarze: kwintesencja kiczu. W ten sposób właśnie Maciek

12 K. I. Gałczyński, Teatrzyk „Zielona Gęś” ma zaszczyt przedstawić, Warszawa
1968, s. 315-316.

13 Trznadel, dz. cyt.,s. 346.
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rozpala swe racje, ale wszystko na próżno. Znalazł się po niesłusznej
stronie i historia zetrze go bez śladu”14.

Według Trznadla ostrze ironii u Iwaszkiewicza nie godzi bezpo-
średnio w Hamleta,a chwyty parodystyczne spółki Andrzejewski-Wajda
wynikają w znacznej mierze z błędnego rozumienia hamletyzmu. Takich
zastrzeżeń nie da się już wysunąć w odniesieniu do najnowszych pol-
skich dramatów, w których groteska Szekspirowskiego arcybohatera by-
najmniej nie oszczędza. W sztuce Janusza Głowackiego Fortynbras się upił
w pierwszej scenie pierwszego aktu prezentacja następcy tronu dokonuje
się w takim oto dialogu:

„STERNBORG A co ten Hamlet właściwie robi?
OŚMIOOKI Chodzi.
STERNBORG I co jeszcze?

OŚMIOOKI Czyta.
STERNBORG Co czyta?
OŚMIOOKI Książki
STERNBORG Jakie?
OŚMIOOKI Jedna po drugiej.
STERNBORG Żyd?
OŚMIOOKI Nie.
STERNBORG Dobrze sprawdziliście?
OŚMIOOKI Trzy pokolenia.
STERNBORG Pedał?
OŚMIOOKI Nie”15.
Swoisty ciąg dalszy tej prezentacji przynosi dialog Sternborga z Poloniu-
szem, w którym wykpione zostaje romantyczne „wyposażenie” Hamleta:
„STERNBORG A jak się układają stosunki Hamleta z królem Klaudiu-
szem?
POLONIUSZ Jako tako. Niby nieźle, ale mogłyby być lepsze. Tak na-
prawdę, to są okropne. Z drugiej strony mogę się mylić, ponieważ książę
Hamlet wyraża się metaforycznie.

STERNBORG Metaforycznie?
POLONIUSZ Nawet bardzo metaforycznie.
STERNBORG Rozumiem.
POLONIUSZ Ja nie.
STERNBORG Czy Hamlet udał się na tajne spotkanie z powstańcami?
POLONIUSZ Tak.

14 Tamże, s. 354.
15 J. Głowacki, Fortynbras się upił, „Dialog” 1990, nr 1.
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STERNBORG (wściekły) Tak?
POLONIUSZ Tak. To znaczy on na to spotkanie poszedł, tyle że nie do-
szedł.
STERNBORG Nie rozumiem.
POLONIUSZ Książe ubrał się, włożył maskę, wyszedł z Elsynoru, potem
jakby się zawahał, wrócił z powrotem, zdjął maskę, rozebrał się i położył
do łóżka.

STERNBORG (z ulgą) Aha.
POLONIUSZ Potem znowu się ubrał, włożył maskę i znowu się rozebrał.
A potem…
STERNBORG Znowu się ubrał?
POLONIUSZ Skąd wiesz? I gada do siebie przez cały czas.”

(Akt I, scena 8.)
W dramacie Głowackiego Hamlet pojawia się sporadycznie, wszy-

scy używają sobie na nim do woli, a głównym bohaterem jest Fortynbras.
Prawie tak samo jest w sztuce Jerzego Żurka Po Hamlecie. Prawie, ponie-
waż - co sugeruje już sam tytuł - Hamlet jako działająca postać zszedł już
ze sceny. Już tylko się o nim mówi, i nieodmiennie w tonacji protekcjo-
nalno-drwiącej:

„FORTYNBRAS: Cóż Hamlet?
ROSENCRANTZ: Zwariował.
GUILDENSTERN: Mówią, że jakaś zjawa pomieszała mu zmysły.

Ojca zmarłego przywidzenie.

FORTYNBRAS: A to paradne. Słyszałeś, Grothe? Duch rozstroił
zmysły Hamleta.

(...)
GROTHE: Mów. Co z Hamletem?
FORTYNBRAS: Jeśli dobrze zrozumiałem, chcą go wysłać daleko.
GROTHE: Do Anglii?
FORTYNBRAS: Dalej. Na tamten świat.”
(Akt II, scena 2.)16.
I wysłali Hamleta daleko. Na tym świecie pozostał Fortynbras – tak

u Głowackiego, jak i Żurka, i jak u Herberta. W słynnym Trenie Fortynbra-
sa Hamlet jest dosłownie na tamtym świecie, ale został tam przeniesiony
w pełnym rynsztunku romantyka:

„Tak czy owak musiałeś zginąć Hamlecie nie byłeś do życia
wierzyłeś w kryształowe pojęcia a nie glinę ludzką

16 J. Żurek, Po Hamlecie, [w:] „Po Hamlecie” i inne sztuki, Gdańsk 2002.
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żyłeś ciągłymi skurczami jak we śnie łowiłeś chimery
łapczywie gryzłeś powietrze i natychmiast wymiotowałeś
nie umiałeś żadnej ludzkiej rzeczy nawet oddychać nie umiałeś”17.
Ale w tej samej chwili „rycerz w miękkich pantoflach” przemienia się

w „gwiazdę Hamlet” - ponieważ „zrobił co do niego należało”, wybrał
„śmierć bohaterską”. W czasach bardzo nieromantycznych Hamlet może
istnieć tylko w takiej postaci; jako jeden z tych, którzy - według słów z
innego tekstu Herberta - „kochają bardziej piękne słowa niż tłuste zapa-
chy”, dołącza do grona „pięknych umarłych”, którym naród „wznosi łuk
triumfalny”18. I takie jest Hamletowe– tak oczekiwane, upragnione, wy-
modlone przez polskich romantyków – za grobem zwycięstwo.

Epilog
Na ulicach mojego miasta Hamleta widzę jedynie „przed oczyma

duszy mojej”. Jako „książę polski” dwudziestopierwszowieczny Hamlet
jest mieszczaninem-kosmopolitą, wtopionym w tłum, pogodzonym z
życiem, szczęśliwie zakochanym. Czyli jest Wielkim Nieobecnym. Jego
gwiazda świeci jeszcze w lekturze czytelników – tych pierwszych, neofi-
tów, i tych niestrudzonych, uwiedzionych. A także w refleksjach literatu-
roznawców, reminiscencjach literatów, ambicjach reżyserów – i wówczas
jawi się zazwyczaj jako romantyczny młodzieniec, który jednak drażni i
śmieszy kostiumem z epoki. Ale przede wszystkim Hamlet gościw naj-
skrytszych zakamarkach serca, wyostrza wrażliwość, pogłębia świado-
mość, pobudza wyobraźnię. Toczy nas jak „siła fatalna” z wiersza Sło-
wackiego. I kto wie, może nawet „w aniołów przerobi”...

Witaj, Hamlecie.

Streszczenie:
Artykuł podejmuje kwestię wolności w czasach Polskiej Rzeczpo-

spolitej Ludowej. Na przykładzie polskich adaptacji tragedii Williama
Szekspira zostaje uwidoczniona polityczna funkcja sztuki. W artykule
poddano analizie powojenne teatralne inscenizacje teatralne w reżyserii
Romana Zawistowskiego, Konrada Swinarskiego i Andrzeja Wajdy oraz
dramaty z tego okresu nawiązujące do dzieła Williama Szekspira.

Słowa kluczowe: Hamlet, inscenizacja, Polska Rzeczpospolita Lu-
dowa, polski teatr, polski dramat

17 Z. Herbert, Studium przedmiotu, Wrocław 1996, s. 43-44.
18 Z. Herbert, Substancja, [w:] Hermes, pies i gwiazda, Wrocław 1997, s. 100.
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Summary:
The articleasks a question about the existence of freedom in the time

of the Polish People's Republic. On the example of Polish adaptations of
William Shakespeare's tragedy, the political function of art becomes visi-
ble. The article analyzes post-war the atricalstagings directed by Roman
Zawistowski, Konrad Swinarski and Andrzej Wajda, as well as dramas
from this period referring to the work of William Shakespeare.

Keywords: Hamlet, staging, Polish People's Republic, Polish theater,
Polish drama

Bibliografia:
Literatura podmiotu
Shakespeare W., Hamlet, książę Danii, Poznań 1990.
Głowacki J., Fortynbras się upił, „Dialog” 1990, nr 1.
Herbert Z., Studium przedmiotu, Wrocław 1996.
Żurek J., Po Hamlecie, w: „Po Hamlecie” i inne sztuki, Gdańsk 2002.
Literatura przedmiotu:
Baniewicz E., Hamlet: gram dla siebie, „Twórczość” 1990, nr 5.
Fik M., Trzydzieści pięć sezonów. Teatry dramatyczne w Polsce w latach

1944-1979,Warszawa 1981.
Hausbrant A., Antygono - idź do klasztoru!, „Scena” 1990, nr 4-6.
Kott J., Szekspir współczesny, Warszawa 1965.
Kott J., Szkice o Szekspirze, Warszawa 1962.
Nyczek T., Teatr jaki jest: łódka „Hamleta”, „Dialog” 1982, nr 1.
Opalski J., Rozmowy o Konradzie Swinarskim i „Hamlecie”, Kraków 1988.
Sieradzki J., ...aktorami ludzie, „Polityka” 1990, nr 7.
Trznadel J., Polski Hamlet, czyli kłopoty z działaniem, Warszawa 1989.
Walaszak J., „Hamlet IV” Wajdy i Budzisz-Krzyżanowskiej, „Dia-

log” 1990, nr 6.
Żurowski A., Czytając Szekspira, Łódź 1996.
Żurowski A., Myślenie Szekspirem, Warszawa 1983.



239

Joanna Garbulińska-Charchut

Rola komunikacji w tworzeniu autonomicznego wizerunku
instytucji kultury

Wstęp
Wolność ma różne oblicza i dotyczy wielu obszarów działalności,

także tego, związanego z kulturą. Jednostki kultury pełnią ważną rolę w
budowaniu społeczeństwa o silnym poczuciu przywiązania do regionu,
ojczyzny. Istotnym jest jednak, aby instytucje kultury miały możliwość
autonomicznego funkcjonowania, które zależy to od wielu czynników.
Jednym z nich jest tworzenie wizerunku i związana z nim właściwa ko-
munikacja. Jednostka kultury, która będzie sprawnie i skutecznie komu-
nikować się z odbiorcą – zwiedzającym, może realizować statutową mi-
sję, jaką jest szerzenie informacji o zgromadzonych zabytkach.

W artykule zostanie zaprezentowana rola komunikacji w tworzeniu
autonomicznego wizerunku instytucji kultury. Skuteczna komunikacja
pełni istotną rolę – pozwala na dotarcie z ofertą do szerokiego grona grup
docelowych oraz do realizowania założeń statutowych instytucji. Jako
przykład jednostki w artykule zostanie wskazane Muzeum – Zamek w
Łańcucie, które prowadzi działalność poprzez:

Muzeum prowadzi działalność w szczególności przez:
• gromadzenie zabytków oraz materiałów dokumentacyjnych w

statutowo określonym zakresie, pozyskiwanych w drodze zakupów, da-
rowizn, zapisów, depozytów i przekazów;

• inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie
zgromadzonych zbiorów;

• udostępnianie zgromadzonych zbiorów do celów naukowych,
edukacyjnych i wydawniczych oraz udostępnianie wyników prowadzo-
nych badań;

• przechowywanie zgromadzonych zabytków, w warunkach za-
pewniających im bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób
dostępny do celów naukowych;

• zabezpieczanie i konserwację zbiorów;
• organizowanie wystaw stałych i czasowych;
• organizowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie me-

rytorycznej działalności Muzeum;
• prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej w formie kon-
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certów, przedstawień teatralnych, konkursów, szkoleń, sesji i spotkań
autorskich;

• publikowanie katalogów, przewodników wystaw, materiałów in-
formacyjnych i reklamowych, z zakresu swojej działalności, oraz wy-
dawnictw naukowych;

• użyczanie i przyjmowanie zabytków w depozyt;
• prowadzenie biblioteki fachowej i archiwum;
• współpracę z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją

rządową i samorządową, instytucjami kultury, polskimi i zagranicznymi
instytutami naukowo-badawczymi, organizacjami pozarządowymi, a
także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi niepo-
siadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi”1.

Jest to wielopłaszczyznowa działalność umożliwiająca krzewienie
m.in. patriotycznej postawy wśród zróżnicowanych grup odbiorców,
zapoznająca zwiedzających z bogatą historią Łańcuta, Podkarpacia i Pol-
ski, a także relacji o charakterze międzynarodowym. W tym miejscu
można wysnuć tezę o tym, że tylko autonomiczna jednostka kultury mo-
że rzetelnie realizować swoją misję – ważną dla pielęgnowania pamięci o
przeszłości, zaadresowaną do współczesnych oraz przyszłych pokoleń
odbiorców. Aby dotrzeć z ofertą i misją do szerokiego grona odbiorców,
warto we właściwy sposób zadbać o właściwą komunikację – zarówno w
zakresie prezentacji potencjału obiektu i ekspozycji stałych, jak również w
obszarze cyklicznych lub jednorazowych wydarzeń kulturalnych i zwią-
zanych ze sztuką.

Aby komunikacja była skuteczna, niezbędna jest strategia działań w
zakresie:

1. Tworzenia wizerunku muzeum,
2. Kreowania kampanii promocyjnych,
3. Budowania relacji zewnętrznych,
4. Pozyskiwania partnerów oraz sponsorów przedsięwzięć

artystycznych oraz edukacyjnych,
5. Sprzedaży elementów oferty (tu np.: biletów wstępu na

ekspozycje, biletów na wydarzenie – koncerty, wystawy, lekcje muzealne,
itd., sprzedaż wydawnictw i muzealnych pamiątek).

Powyższe działania stanowią elementy spójnej strategii wizerun-
kowo-promocyjnej. Naturalnym jest wzajemne przenikanie się poszcze-
gólnych elementów działania (informacje prasowe, komunikaty w me-

1 http://www.mz-lancut.bip.podkarpackie.pl/index.php/statut, dostęp
02.05.2019.

http://www.mz-lancut.bip.podkarpackie.pl/index.php/
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diach społecznościowych i na stronie internetowej, współpraca z innymi
podmiotami wrażliwymi na kulturę i sztukę, itd.), świadczące o kom-
pletnym podejściu do problematyki związanej z komunikacją i wizerun-
kiem instytucji kultury.

1. Tworzenie wizerunku Muzeum
Wizerunek marki, a tym marki, jaką jest muzeum, w tym Muzeum

– Zamek w Łańcucie daje turyście gwarancję, że po udaniu się do mu-
zeum w należyty sposób zapozna się z jego ofertą i zostanie potrakto-
wany w profesjonalny, życzliwy sposób. Istotnym jest zadbanie o to, aby
muzeum i jego oferta/ekspozycje stałe, były rozpoznawalne i w konse-
kwencji aby zaspakajały potrzeby odbiorców. Również w przypadku
marek z obszaru kultury istotne jest to, aby wciąż umacniać i rozbudo-
wywać swoją ofertę/pozycję. Tylko jednostki o dużej sile oddziaływania
na turystę mogą mierzyć się z przewagą konkurencyjną, podczas gdy
produkty marek o niskiej rozpoznawalności znikają w codziennym na-
tłoku informacji. Mając do wyboru produkt bezmarkowy i markowy,
widz najczęściej wybiera produkt znanej marki, bo wie jaka jakość za
tym idzie. Badania przeprowadzone przez OBOP dowodzą, iż sprzedaż
produktów pod znanymi markami rośnie w Polsce mniej więcej 3 razy
szybciej niż sprzedaż wyrobów niemarkowych2.

Marki, również w obszarze kultury, ułatwiają turystom podejmo-
wanie decyzji o zaplanowaniu wycieczki, a to upraszcza zbieranie in-
formacji o ofercie, co w konsekwencji wpływa na uproszczenie momen-
tu decyzyjnego. Marka w czasach kryzysu jest szczególnie ważna dla
klienta. Daje rękojmię jakości i braku poczucia straconego czasu i pie-
niędzy. Ponadto ułatwia orientację w ofercie oraz gwarantuje – nieza-
leżnie od kryzysu – określony status, w tym poczucie przynależności do
określonej społeczności, np. koneserów muzyki klasycznej, roślin, itd.

Tworzenie potencjału marki jest ważne zarówno dla odbiorcy, jak
również dla osób, które tworzą wizerunek muzeum. Nie jest to łatwe
zadanie, mając na uwadze misję instytucji kultury i chęć dotarcia z ofer-
tą do jak najszerszego grona odbiorców – również pod względem: wie-
kowym, materialnym czy obejmującym miejsce zamieszkania. Dla tury-
sty – odbiorcy oferty kulturalnej, związanej ze sztuką to wiązka wartości
oraz sygnał, że to, co oferuje muzeum wiąże się z niezawodnością, a

2 por. K. Liczmańska, Silna marka jako źródło przewagi konkurencyjnej w momen-
cie zakupu, [w:] Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Byd-
goszczy, nr 1, 2008, s. 87-99.
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także z obietnicą konkretnych korzyści (np. wizualnych, doznań słu-
chowych, itd.). Dobre marki charakteryzuje duże zaufanie ze strony
klienta.

Każda kampania reklamowa powinna być jednocześnie kampanią
wizerunkową. Bez względu na to co jest celem komunikacji, zawsze
finalnie ma ona na celu wywołanie określonych zachowań i reakcji u
adresatów przekazu oraz zbudowanie w ich umysłach i sercach przy-
wiązania do marki.

Proces związany z kreacją wizerunku można podzielić na kilka eta-
pów:

1. Określenie grupy docelowej – wyodrębnienie grup adresatów
działań, z uwzględnieniem ich potencjału (tu

2. Sondaż rozpoznawalności marki – sondaż pokazuje stan
wyjściowy pozycji wizerunkowej marki

3. Analiza SWOT – zewnętrzne spojrzenie na mocne i słabe strony
polityki wizerunkowej muzeum, jak również na tyczące jej szanse i
zagrożenia. Niezwykle istotne jest przeprowadzenie wnikliwej analizy.
Bez diagnozy ewentualnych problemów oraz bieżącego stanu, nie
można mówić o odpowiednim przygotowaniu muzeum do bieżącego i
perspektywicznego działania.

4. Opracowanie planu w zakresie:
A. Stworzenia spójnego systemu identyfikacji wizualnej.

Położenie nacisku na eksponowanie logo Muzeum – Zamku w Łańcucie,
bowiem dobrze rozpoznawalne logo jest jednym z filarów silnej marki.
Istotnym jest, aby logo widniało na oficjalnych;

B. Dywersyfikacja oferty. Prowadzenie działań przystosowanych
do określonej grupy docelowej. W przypadku instytucji kultury ważne
jest dotarcie z ofertą do szerokich grup, w zależności od: wieku, regionu
zamieszkania, świadomości dotyczącej odbioru kultury i sztuki,
środków przeznaczanych na kulturę, wyboru sposobu spędzania
wolnego czasu;

C. Mocne zaistnienie na gruncie lokalnym. Budowanie
świadomości marki muzeum należy rozpocząć od mocnego zaistnienia
w regionie. Jest to istotne szczególnie w przypadku organizacji
kameralnych wydarzeń (koncertów, wieczorów słowno-muzycznych,
projekcji filmów, wykładów, itd.), gdzie odbiorcami są głównie osoby
mieszkające w promieniu do ok. 40-50 km od muzeum;

D. Działania PR. Po określeniu specyfikacji grypy docelowej
należy zwrócić uwagę na adekwatne działania promocyjne (np.
internetowe, w prasie, itd.). Niezwykle ważnym jest niezmienne
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podnoszenie praktycznych kwalifikacji przez osoby zajmujące się
promocją muzeum. Przy dynamicznym funkcjonowaniu np. mediów
społecznościowych ważnym jest, aby prezentowane treści trafiały do
właściwego odbiorcy;

E. Wsparcie działań PR działaniami reklamowymi. Należy
pamiętać, że działania Public Relations powinny współistnieć z
reklamą, niestety jednak wiele instytucji kultury boryka się z
ograniczonymi funduszami przeznaczonymi na płatną reklamę.
Nierzadko zdarza się, że muzea i inne jednostki kultury muszę opierać
się w większości na merytorycznym zainteresowaniu dziennikarzy
obiektem, nową wystawą, itd. Podobna sytuacja zdarza się w mediach
społecznościowych, gdzie część instytucji ogranicza swoje zasięgi
jedynie do zasięgów organicznych;

5. Wdrożenie planu działania. Tylko sumienna realizacja
wszystkich punktów procesu we właściwej kolejności, może przyczynić
się do właściwego tworzenia i rozpowszechniania wizerunku.
Postępowanie musi być pozbawione elementów chaosu.

2. Kreowania kampanii promocyjnych
Kampanie promocyjne powinny być dostosowane do konkretnych

grup odbiorców. W takich przypadkach niezbędne jest opracowanie
systemu identyfikacji wizualnej, czyli zespołu spójnych symboli i za-
chowań dzięki którym muzeum jest odróżniane od innych tego typu
obiektów. Stosowanie spójnego, właściwego systemu ma na celu pozy-
cjonowanie marki w świadomości odbiorców, powinna w odpowiedni
sposób kojarzyć się z danym obiektem muzealnym. Każdy system iden-
tyfikacji wizualnej opiera się na znaku – logo, które stanowi jego pew-
nego rodzaju rozwinięcie. Główne cechy systemu to: kreacja logo, dobór
kolorów firmowych, dobór lub zaprojektowanie firmowych krojów pi-
sma, zaprojektowanie poligrafii firmowej (wizytówki, papier firmowy,
koperty, broszury itp.), opcjonalnie gadżety i inne materiały reklamowe.
Im silniejsze jest oddziaływanie elementów charakterystycznych symbo-
li wizualnych (przypadku multiplikacja komunikatów przy wykorzy-
staniu różnych nośników), tym większa jest szansa, że produkt (w ter-
minologii Public Relations tak można określić nie tylko instytucję kultu-
ry jako taką, ale także poszczególne elementy z jej oferty) zostanie do-
strzeżony i zapamiętany.

Działania PR powinny mieć zdefiniowany obszar oddziaływania i
sposobu dotarcia do odbiorców. Muzeum może to osiągnąć poprzez np.:

1. Zwiększenie nacisku na organizowanie wydarzeń, sprzyjających
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bezpośredniemu kontaktowi ze zwiedzającymi. Istotne jest tutaj zadbanie
o dobre wyeksponowanie elementów wizualnych promujących Muzeum
(np.: identyfikatory pracowników, roll-up, ulotki, plakat, itd.). Wydarzenia
aktywizujące sprzyjają bezpośredniemu, atrakcyjnemu w formie i treści
spotkaniu nie tylko ze stałą grupą odbiorców, ale również umożliwiają
dotarcie do nowych osób. Organizowane wydarzenie ma przemawiać do
zmysłów odbiorców, wpływać na ichemocje. Do przykładowych,
cyklicznych przedsięwzięć realizowanych przez Muzeum – Zamku w
Łańcucie, które aktywizują odbiorców sztuki należą np. ogólnopolski
„Dzień Wolnej Sztuki”, w ramach którego turyści mogą w trakcie wizyty
zgłębić szczegółowe informacje na temat kilku obiektów wybranych przez
muzeum. W tym czasie oddelegowani do tego pracownicy muzeum dzielą
się ze zwiedzającymi informacjami na temat tych konkretnych eksponatów.
Wydarzenie ma na celu uświadomienie zwiedzającym, że warto
kontemplować sztukę, nie traktować jej jako kolejny punkt np. na mapie
wakacyjnych czy weekendowych wyjazdów.

2. Kreowanie wydarzeń medialnych. Pomysł na promocję
muzeum powinien odbywać się we współpracy z redakcjami:
telewizyjnymi, internetowymi, radiowymi i drukowanymi. W natłoku
wiadomości, które otrzymują dziennikarze, informacja z muzeum
powinna zawierać spersonalizowane informacje – redaktorzy nie mogą
poczuć, że wiadomość kierowana do nich jest wiadomością o
charakterze hurtowym. Komunikat powinien zawierać ciekawostki,
unikatowe informacje. W przypadku informacji o nadchodzących
wydarzeniach, należy je przekazać redakcjom z odpowiednim
wyprzedzeniem.

3. Podtrzymywanie dyskusji na forach internetowych/grupach w
mediach społecznościowych poświęconych sztuce. Ważne jest
pielęgnowanie relacji z odbiorcami. Duże znaczenie w przypadku Muzeum
– Zamku w Łańcucie ma np. grupa internetowa, utworzona na Facebooku,
gdzie członkowie zamieszczają m.in. własne zdjęcia zamku,
poszczególnych eksponatów oraz dzielą się wspomnieniami i
przemyśleniami związanymi z muzeum. Grono grupowiczów
sukcesywnie się powiększa. Administrator profilu na FB w tym przypadku
jedynie monitoruje przestrzeganie założeń regulaminu grupy.

3. Budowania relacji zewnętrznych
Szczególne ukierunkowanie działań promocyjnych i budowanie

relacji zewnętrznych na wykorzystanie internetowych środków przeka-
zu oraz Social Media. Wykorzystanie możliwości mediów społeczno-
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ściowych umożliwia przekształcenie procesu komunikacji w interak-
tywny dialog. Fanpage to bardzo atrakcyjne miejsce promocji marki
dzięki skróceniu dystansu między nadawcą, a odbiorcą i możliwości
docierania z przekazem do bardzo licznej grupy ludzi. Sama informacja
na Facebooku rozprzestrzenia się w sposób wirusowy – to znaczy, że
użytkownicy, biorąc aktywny udział w przyswajaniu treści, przekazują
je do swoich znajomych przy pomocy metody „podaj dalej”. To niweluje
charakterystyczny dla reklam problem pochodzenia treści i skutkuje
tym, że wiadomości od znajomego trudniej jest zablokować niż wyświe-
tlającą się reklamę. To między innymi sprawia, że facebook jest jednym z
najbardziej popularnych narzędzi Social Media, który w połączeniu z
przemyślaną, spójną strategia działania, pozwala na dotarcie z informa-
cją do osób z różnych grup wiekowych, o różnym statusie ekonomicz-
nych i o wielu zainteresowaniach. Przekaz mediów społecznościowych
będzie odpowiedni, gdy nadawca zwróci uwagę by:

1. w komunikatach był używany spójny język, np. decydując się na
formę drugiej osoby, skracającą dystans z odbiorcami, nie należy
zamieszczać informacji zawierających formę „pan”, „pani”, „państwo” –
brak wypracowanego, jednoznacznego określenia może być odbierany nie
tylko jako brak zdecydowania, ale również jako brak stargetowania fanów,

2. fanpage to miejsce żywego dialogu z użytkownikami, jednak,
aby to mogło nastąpić, fani muszą otrzymywać wiadomości
zwiększającą naturalną aktywność na stronie. Dlatego należy pamiętać o
regularnym zamieszczaniu postów na fanpage’u. Nie można
zamieszczać wiadomości np. raz w tygodniu lub pięć razy dziennie, w
odstępach co pół godziny. Również przesyt informacji może znużyć
czytelnika oraz być postrzegany jako spam,

3. materiały graficzne zamieszczane na fanpage’u powinny być
wizualnie spójne i czytelne (co oznacza również odpowiednią
rozdzielczość publikowanych materiałów),

4. przy zamieszczaniu zdjęć z wydarzeń, warto sygnować je
logiem muzeum,

5. galeria zdjęć powinna być uporządkowana, opisana i bogata.
Fotografie z różnorodnych wydarzeń są chętnie komentowane i
udostępniane przez użytkowników (zasada „kuli śniegowej”),

6. w zakładce „Informacje” warto uaktualnić wiadomości na temat
muzeum oraz dodać więcej elementów do część przeznaczonej na
„Wydarzenia z życia”,

7. promocja premiery spektaklu na fanpagu’u powinna rozpocząć
się jeszcze przed premierą i być kontynuowana również w czasie, kiedy
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sztuka będzie dostępna – wiadomości dotyczące nowego tytułu
powinny intrygować potencjalnego widza, zwiększać jego
zainteresowanie spektaklem. Oprócz informacji o premierze, warto
cyklicznie zamieszczać np.: ciekawostki na temat jej postawania,
anegdoty, wybrane, pojedyncze zdjęcia, filmiki z wypowiedziami
aktorów, zachęcające do obejrzenia sztuki, zawierające atrakcyjne
informacje np. na temat kulis jej powstawania itd., Dodatkową atrakcją
jest przeprowadzenie konkursów z nagrodami,

8. warto zamieszczać pytania do fanów, zachęcające ich do
zamieszczenia odpowiedzi w komentarzach,

9. promując premierę, imprezę, warto wcześniej wyróżnić za
pomocą opcji „utwórz wydarzenie” i zaprosić na nie użytkowników
fanpage’a, znajomych. Zaakceptowane wydarzenie przez cały czas
będzie widoczne na stronie głównej ich profilów - będzie to forma
przypomnienia o zbliżającym się terminie eventu/premiery,

10. facebook umożliwia również dotarcie do nowych, ściśle
określonych grup odbiorców poprzez własny program reklamowy
„Facebook Ads”, umożliwiający płatne promowanie postów nadawcy.
To przyczynia się do dokładnego profilowania grupy docelowej
odbiorców reklamy oraz modelowania zasięgu promocji. Narzędzie
sprzyja dotarciu do grupy wyselekcjonowanej np. ze względu
lokalizację, płeć, wiek, zainteresowania, zawód, ect. Dzięki temu można
bardzo precyzyjnie modelować grupę docelową wyodrębnioną z całej
populacji Facebooka, więc reklama zostanie wyświetlona
nieprzypadkowym odbiorcom,

11. do promocji fanpage’a muzeum można wykorzystać również
profesjonalne, płatne aplikacje, zarówno istniejące, jak również
specjalnie opracowane. Aplikacja na stronie może być elementem
większej akcji – umożliwi np. bezpieczną obsługę konkursów i
dodatkowe generowanie większej liczby fanów.

12. W związku z tym, że dziennikarze stanowią odrębną bardzo
ważną grupę docelową istotna jest umiejętna współpraca z nimi.
Informacje przekazywane do mediów powinny być jednorodne i
pochodzić z jednego źródła. Nie jest dobrze odbierane wysyłanie
informacji z różnych źródeł, zaburza to spójność odbioru marki
muzeum, podważa zaufanie do niej.

13. Organizowanie konferencji prasowej z lub bez autorów/gości
specjalnych. Spotkanie z dziennikarzami, połączone z możliwością
swobodnego zadawania pytań, przeprowadzenia wywiadu,
otrzymaniem biletu na spektakl, przyczyni się nie tylko do
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kształtowania świadomości marki muzeum czy kreacji newsa
dotyczącego danej sztuki, ale również do długofalowego budowania
pozytywnych relacji z redakcjami i dziennikarzami. Jest to przykład
obustronnego budowania więzi na zasadzie psychologicznej reguły
wzajemności, polegającej na odwzajemnieniu doświadczonego,
pozytywnego zachowania.

4. Współpraca z innymi instytucjami
Jedną z możliwości jest np. zaplanowanie i zrealizowanie cyklu wy-

darzeń medialnych w regionie. Takim przedsięwzięciem jest np. Akademia
Niepodległości, organizowana przez Muzeum – Zamek w Łańcucie i Insty-
tut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. W trakcie cyklicznych spo-
tkań uczestnicy wydarzenia mają możliwość wysłuchania interesujących
tematycznych historycznych wykładów. Dobrym pomysłem może być
także współpraca z wybraną uczelnią regionujako miejsca organizacji spo-
tkań cyklu wykładów, seminariów i konferencji naukowych czy przyjmo-
wanie studentów na praktyki. Zdarza się, że później absolwenci, którzy
odbyli praktyki w muzeum, zostają zatrudnieni.

5. Strona internetowa
Funkcjonowanie strony internetowej stanowi istotny element informa-

cyjno-promocyjny muzeum. To dzięki niej zwiedzający mają możliwość
zapoznania się z aktualną ofertą instytucji kultury. Mogą nie tylko spraw-
dzić godziny otwarcia, ceny biletów, zbliżające się wydarzenia, ale mogą też
znaleźć ciekawe informacje zachęcające do odwiedzenia muzeum.

W tym miejscu bardzo istotnym działaniem powinno być pozycjo-
nowanie strony obiektu. Celem tego działania jest osiągnięcie przez
stronę jak najwyższej pozycji w wynikach wyszukiwarek internetowych
dla wybranych słów i fraz kluczowych. Taki proces jest elementem sze-
roko pojętego marketingu internetowego. Pozycjonowanie przede
wszystkim zwiększa ilość odwiedzin strony, co oczywiście przekłada się
pośrednio na wzrost liczby odwiedzin obiektu. Badania dowodzą, że
około 90% użytkowników odwiedzających strony pozycjonowane, to
osoby, które znalazły adres poprzez wyszukiwarkę internetową. Ponad-
to wielu użytkowników, zwłaszcza tych, którzy nie pamiętają nazwy
firmy, rozpoczyna poszukiwania od wpisania zwrotów z zakresu ogól-
nej specyfiki jednostki. Równocześnie warto podkreślić, że wysoka po-
zycja w rankingu stron świadczy również o prestiżu i utwierdza odbior-
cę w przekonaniu o wysokiej pozycji marki na rynku.
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Podsumowanie
Jednostki kultury mają swoiste znaczenie w kształtowaniu patrio-

tycznego społeczeństwa, zainteresowanego kulturą i sztuką. Do nich
zaliczają się także muzea. Jednak aby przekaz autonomicznej jednostki
był skuteczny, istotna jest właściwa komunikacja z odbiorcami. Treść
przekazu i jego formy pełnią kluczową rolę w budowaniu świadomych
relacji zwiedzającego z muzeum. W przypadku instytucji kultury, jaką
jest muzeum, wyzwaniem jest konieczność dotarcia z ofertą do nierzad-
ko zróżnicowanych grup docelowych.

Streszczenie:
Wolność obejmuje różnorodne obszary działalności. Wśród nich są

również te, które obejmują aspekty związane z kulturą i sztuką. Muzea
stanowią jeden z interesujących przykładów dotarcia do odbiorcy m.in.
z patriotycznym przekazem czy próbą uwrażliwienia na tzw. kulturę
wyższą. Autonomiczność instytucji kultury umożliwia realizację założeń
statutowych. Aby jednak muzeum mogło przyczyniać się do podnosze-
nia kulturowej i historycznej świadomości odbiorców, nie można zapo-
mnieć o istotnym elemencie, jakim jest właściwa komunikacja na linii
muzeum – turysta i na odwrót. W artykule zostało przedstawione za-
gadnienie roli komunikacji w tworzeniu autonomicznego wizerunku
instytucji kultury. Jako przykład zostało przedstawione Muzeum – Za-
mek w Łańcucie.

Słowa kluczowe: muzeum, komunikacja, turysta, misja, statut,
wizerunek, autonomia

Summary:
Freedom connected with many areas of activity. Some of them in-

cludes aspects related to culture and art. Museumis one of the interest-
ing examples of reaching the recipient, among others with a patriotic
message or an attempt to sensitize the so-called higher culture. The au-
tonomy of cultural institutions makes it possible to implement statutory
assumptions. However, in order for the museum to contribute to raising
the cultural and historical awareness of the recipients, one can’t forget
about the essential element, which is proper communication on the mu-
seum's and tourist (and vice versa). The article presents the issue of the
role of communication in creating an autonomous image of cultural in-
stitutions. Castle Museum in Łańcut was presented as an example.

Key words: museum, communication, tourist, mission, statute,
image, autonomy
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Dominika Kuberska

Trójmiejskie inicjatywy ekumeniczne. Zarys problematyki

„Ekumenizm nie jest wiedza o sobie nawzajem, on jest doświadczeniem.
Co innego wiedzieć, że jest w biskupie prawosławnym godność apostolska,

a co innego uklęknąć przed nim i poprosić go o błogosławieństwo.
To jest właśnie wymiana darów duchowych.

To jest ekumenizm”1.

Wstęp
Trójmiasto, w szczególności Gdańsk, ze względu na swoją bogatą

historię, stanowił przyczółek dla ludzi o odmiennych podglądach i wie-
rzeniach. Możemy go zatem uznać za swego rodzaju laboratorium eku-
meniczne i jako takie, chciałabym je przedstawić w poniższym artykule.
Ekumenizm2, o którym coraz częściej można przeczytać w naukowych

1 J. Pańkowski, M. Hintz, G. Ryś, Na początku był Chrystus, Wyd. Znak, Kra-
ków 2016, s. 114.

2 W znaczeniu treściowym – terminem ekumenizm najczęściej określa się zjedno-
czeniową działalność podejmowaną pod koniec XIX i na początku XX wieku przez
niektóre Kościoły anglikańskie i protestanckie; dołączali do nich przedstawiciele
niektórych wspólnot chrześcijaństwa wschodniego, a w II połowie XX wieku, rów-
nież Kościoła katolickiego. We wspólnotach pozakatolickich ekumenizmem nazy-
wano dążenia do ich zjednoczenia, zmniejszenia rażącego (zwłaszcza dla wyznaw-
ców innych religii, na terytoriach misyjnych) rozbicia chrześcijan na liczne wzajem-
nie zwalczające się denominacje czy Kościoły; wraz z pogłębianiem się ekumenicznej
świadomości termin ekumenizm implikował równość wszystkich Kościołów— 1.
wszystkie Kościoły powinny na równi uznać swą winę za rozdarcie i dlatego za-
miast się wzajemnie obwiniać, każdy z nich powinien prosić o przebaczenie (aspekt
psychol.); 2. żaden Kościół po rozłamie nie może się uważać za jedyny i cały Kościół
Chrystusa i zobowiązywać inne, aby do niego wróciły, ale wszystkie powinny dążyć
do zjednoczenia się w celu ponownego utworzenia jedynego Kościoła założonego
przez Chrystusa (aspekt hist.); 3. Kościół, który powstanie po zjednoczeniu wszyst-
kich Kościołów, nie będzie się utożsamiał z żadnym z istniejących obecnie (aspekt
eschatol.). Według Ekumenicznej Rady Kościołów ekumenizm obejmuje działania,
inicjatywy, nauczanie i spotkania mające na celu od XVI w. zjednoczenie chrześcijan
w zasięgu narodowym, międzynarodowym, czy też ogólnoludzkim.

Z teol. punktu widzenia ekumenizm, zwłaszcza w odniesieniu do ERK i jej
działalności, oznacza według niektórych teologów ( G . M a r t e l e t , C h. Boyer)
poszukiwanie jedności przy równoczesnym zachowaniu istniejących różnic mię-
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periodykach, stanowi pewną drogę, na której wspólnoty religijne mogą
poszukiwać dialogu przy jednoczesnym zwiększaniu swojej świadomości
dotyczącej istnienia odmiennych bytów religijnych. Obecnie Kościół kato-
licki, jako instytucja, do której zaufanie społecznie systematycznie spada
musi mierzyć się z wieloma wyzwaniami rzucanymi jej przez współcze-
sność. Może to mieć swoje konsekwencje w postaci mniejszego zaanga-
żowania w działania ekumeniczne. Należy również nadmienić, iż nie
każdy z duchownych zgadza się z postanowieniami Soboru Watykań-
skiego II, który odrzuca konwertyzm jako formę nawracania i uzyskania

dzywyznaniowych (interkonfesjonalizm), według innych (R. Rouse , S. Ch. Neill,
P. Conord, H. Bruston) dążenie do zjednoczenia wszystkich ludzi wierzących w
Chrystusa w jednym Kościele.

W Kościele katolickim, zwł. w oficjalnych dokumentach papieskich (począwszy
od Leona XIII do Jana XXIII), termin ekumenizm oznaczał ruch zjednoczeniowy,
konwertyzm, a także jeden z przejawów powszechności Kościoła; zgodnie z instruk-
cją Kongresu Św. Oficjum De motione oecumenica z 23 XII 1949r. uznano ekumenizm
za funkcję Kościoła katolickiego odnośnie do braci odłączonych (przyczyna mate-
rialna), mającą na celu przywrócenie jedności katolicyzmowi. (przyczyna formalna) i
przynajmniej formalnie kierowaną przez kompetentną władzę w celu doprowadze-
nia do przywrócenia właściwej rangi dziedzictwa nadprzyrodzonego (cel bliższy),
by wszystkich wcielić do Kościoła Chrystusa (cel ostateczny). Wielu teologów kato-
lickich uważa ekumenizm za ruch podejmowany we wszystkich wspólnotach chrze-
ścijańskich, by przez dialog, współpracę, integrację, zbliżenie osób i instytucji dążyć
do zjednoczenia i pojednania chrześcijan oraz połączenia ich przerwanej tradycji w
celu przywrócenia pełni Mistycznego Ciała Chrystusa. Ten kierunek rozumienia
ekumenizmu zaaprobował Sobór Watykański II (w Dekrecie o ekumenizmie), podkre-
ślając, że jest to działalność zmierzająca do jedności chrześcijan zależnie od różnych
potrzeb Kościoła i warunków, a celem — dążenie do usunięcia słów, opinii i czy-
nów, które w świetle sprawiedliwości i prawdy nie odpowiadają rzeczywistemu
stanowi braci odłączonych i dlatego utrudniają wzajemne kontakty z nimi; na pierw-
sze miejsce wysunięto dialog (III), podejmowany między odpowiednio wykształco-
nymi rzeczoznawcami z różnych Kościołów i wspólnot na spotkaniach chrześcijan i
prowadzony w duchu rei.; mają one głębiej wyjaśnić doktrynę teologiczną własnej
denominacji oraz ukazać jej zmienne rysy, by doprowadzić do poznania doktryny i
życia Kościołów i wspólnot oraz umożliwić bardziej bezstronną ocenę zróżnicowa-
nych poglądów i przekonań; pełniejszą współpracę we wszystkich zadaniach dla
wspólnego dobra zapewnia im sumienie chrześcijańskie, łącznie z jednomyślną mo-
dlitwą, gdyż wierność wobec woli Chrystusa co do Kościoła domaga się rzetelnego
dzieła odnowy i reformy ( D E 4), [w:] Encyklopedia katolicka. Tom IV (DOCENT - EZ-
ZO), pod red. R. Łukaszyka, L. Bieńkowskiego, F. Gryglewicza, Katolicki Uniwersy-
tet Lubelski, Lublin 1989, s. 853 -854.



252

zbawienia. Niektórzy uważają, że jest to działanie zmierzające do osła-
bienia pozycji Kościoła katolickiego, jako jedynego prawdziwego.

Potrzebę edukacji ekumenicznej widzimy na każdym kroku, kiedy
tylko spotykamy wyznawcę innej religii. Dlaczego? Zdaje się, że postawa
większości z nas zakrawa na ignorancję, kiedy zamiast poznawać i starać
się zrozumieć odmienność innych, waloryzujemy nasze jako jedyne
słuszne i najlepsze. Oczywiście postawa ta może wynikać z głęboko za-
korzenionej tożsamości, nie mniej jednak tolerancyjna postawa nie ozna-
cza wyrzeknięcie się przyjętych i zinternalizowanych wzorców. Modelem
idealnym byłoby wykorzystanie zasady docentodiscimus3, w myśl której,
nauczając, sami się uczymy. Postawa taka jest pierwszym krokiem do
otworzenia się na odmienność i na próbę jej zaakceptowania.

Współczesność, w której coraz większa liczba jednostek staje się
nomadami, wymaga od nas otwartości i respektowania reguł światów
społecznych między którymi się poruszamy. Przecież kiedy wyjeżdżamy
do krajów arabskich, musimy wiedzieć kiedy jest święty czas postu i jak
funkcjonuje w tym czasie społeczność, musimy również znać podstawo-
we reguły społeczne wynikające ze specyfiki stratyfikacji społecznej. Po-
dobnie sytuacja ma się, kiedy podróżujemy po Japonii, należy bowiem
wiedzieć czy powinniśmy podać dłoń czy jednak lepiej się ukłonić, albo
w jaki sposób zachować się podczas różnego rodzaju spotkań aby nikogo
nie urazić. Podobnie rzecz ma się z ekumenizmem. Aby przystąpić do
rzetelnego, mającego z sobą coś nieść dialogu, potrzebujemy uczestników
wykształconych, posługujących się pojęciami zrozumiałymi dla parterów.
Potrzebujemy kogoś, kto jest świadomy różnic, które stanowią o wyjąt-
kowości a nie o podporządkowanej pozycji. Oznacza to, że aby można
było mówić o dialogu, każdy z jego uczestników musi znajdować się na
takiej samej pozycji negocjacyjnej. Dlatego też ważne jest obserwowanie
praktycznych jego wymiarów w lokalnych, niewielkich społecznościach.
Ten poziom mikro stanowi pewną soczewkę, z obrazu której możemy
wysnuć możliwe rekomendacje dla społeczności o bardziej zróżnicowanej
strukturze. Oczywiście między poziomem mikro i makro jest przepaść i
nie można swobodnie jednego przełożyć na drugi, ale dane pozyskane na
jednym z poziomów można traktować jako bazę wyjściową dla innych
płaszczyzn.

3 D. Kuberska, Edukacja ekumeniczna w przestrzeni dialogu międzykulturowego,
[w:] Współczesne zagrożenia naturalne i cywilizacyjne, pod red. Ks. Prof. dr hab. J.
Zimnego, Katedra Pedagogiki Katolickiej, Stalowa Wola 2017, s. 356.
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Poniższy artykuł, który jest swego rodzaju próbą opracowania ze-
branego w wyniku badań prowadzonych w ramach doktoratu materia-
łów, skupia się na dwóch inicjatywach, które zdaniem autorki mają cha-
rakter ekumeniczny. Działalność wspólnot czy też grup domowych, jak
bywają przez uczestników nazywane, rozpatruję w kontakcie solidarno-
ści organicznej oraz kapitału społecznego. Poczyniona analiza zawiera w
sobie również opis elementów przestrzeni, a więc jej proksemiki.

1. Metodologia
Doktorantka uczestniczyła w wielu spotkaniach grup modlitew-

nych, z każdego spotkania została sporządzona notatka terenowa4. Za
każdym razem uczestnictwo w spotkaniach miało charakter jawnej
uczestniczącej obserwacji bezpośredniej. Technika to została wybrana nie
tylko ze względu na swoją prostotę, ale przede wszystkim ze względu na
możliwość weryfikacji na bieżąco pozyskiwanych danych. Przebywanie
doktorantki w obu grupach wydawało się bardziej naturalne i badani
bardzo szybko zapomnieli, że wśród nich znajduje się osoba prowadząca
obserwacje, które następnie zostaną poddane analizie. To „wtopienie się”
w grupę pozwoliło na wzbudzenie zaufania wśród badanych. Nadmienić
należy, iż kierując się postulatami zawartymi w Kodeksie Etyki Zawodu
Socjologa, badani zostali poinformowani o tym, kim jestem, dlaczego
przeprowadzam obserwacje i w jaki sposób zostaną one wykorzystane.

Prowadzona obserwacja miała charakter niekontrolowany, ponie-
waż badaczka nie przeprowadzała jej w oparciu o żadne przygotowane
wcześniej karty czy arkusze. Wielu badaczy może upatrywać w tym swe-
go rodzaju słabość, ponieważ bez pewnego standaryzowanego narzędzia
trudno byłoby innemu researcherowi powtórzyć obserwację. Problema-
tyczne byłoby również porównywanie obserwacji między sobą tylko na
podstawie notatek terenowych zawartych w dzienniczku obserwacji.

Bardzo ważną, a często pomijaną kwestią jest zawodność pamięci
obserwatora. Zdarzają się takie sytuacje, w których badacze nie są w sta-
nie zanotować swoich spostrzeżeń w trakcie dziejącego się zdarzenia, lub
tuż po nim i robią to dopiero po pewnym czasie. Możliwe zatem jest, iż

4 Notatki terenowe – jest to sposób na gromadzenie informacji i spostrzeżeń w
trakcie prowadzenia badań w terenie. Polega na zapisaniu np. w notesie lub na
marginesie narzędzia badawczego, którym się posługujesz, Twoich bieżących
obserwacji (także przemyśleń, które się nasunęły w trakcie badania), [w:]
http://www.mojasocjologia.pl/notatki-terenowe/, (ostatni dostęp: 09.05.2019 r.)
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cześć informacji i spostrzeżeń została przez nich zapomniana, co może
wpływać na wypaczenie obrazu analizowanej sytuacji.

Jedną z wielu obaw, które odczuwała badaczka przed przystąpie-
niem do eksplorowani dotyczyła sztuczności zachowań badanych. Oba-
wa ta została rozwiana już po kilku minutach pierwszego spotkania,
podczas których uczestnicy przeprowadzali rozeznanie osoby badacza.
Doktorantka mogła stwierdzić, że została zaakceptowana nie tylko dlate-
go, że ludzie zaczęli o sobie opowiadać i wymieniać się między sobą
plotkami, ale przede wszystkim dlatego, że widziała autentyczne zacho-
wanie wiernych podczas nabożeństwa i po nim, podczas towarzyskiego
spotkania.

2. Grupa domowa Ewangelicznego Kościoła Reformowanego
Kontakt do grupy prowadzonej przez kalwińskiego pastora uzy-

skano poprzez samego duchownego, z którym kilka miesięcy przed dołą-
czeniem do spotkań grupy, przeprowadzono wywiad i na którego pre-
lekcji, prowadzonej na Uniwersytecie Gdańskim udało mi się badaczce
być. Mitingi grupy domowej odbywają się zawsze co dwa tygodnie w
domu duchownego. W spotkaniach uczestniczy żona pastora oraz ich
dzieci. Większość osób należy do Kościoła Reformowanego i doskonale
zna się z nabożeństw. Kolejną grupę stanowią osoby, które nie należą do
Kościoła, ale znają pastora bądź wiernych, którzy przekazali im informa-
cję o opisywanej inicjatywie. Spotkania mają swój pewien ustalony po-
rządek. Każdemu z nich przewodniczy pastor, ale jego pozycja nie jest
nadrzędna względem pozostałych członków. Pełni on bardziej rolę pana
domu, do którego przyszli goście, co znajduje swoje przełożenie swo-
bodnej atmosferze i dobrym samopoczuciu uczestników.

a) Proksemika5 przestrzeni
Jak wspomniałam wcześniej, każde spotkanie odbywa się cyklicz-

nie – co drugi piątek o 18:00 w domu Pastora i jego rodziny. Miejsce spo-
tkania również nie ulega zmianie. Zawsze jest to kuchnia połączona z
salonem, gdzie każdy z uczestników może wybrać dogodne dla niego

5 Proksemika – interdyscyplinarny nurt analiz zajmujących się badaniem i
opisywaniem społecznego procesu definiowania, postrzegania i użytkowania
przestrzeni jako specyficznego tworu kulturowego. Przestrzeń (odległość) mię-
dzy wchodzącymi w interakcję jednostkami oraz społecznie przypisane jej zna-
czenie miałoby wyrażać przyjmowane przez jednostki postawy emocjonalne
oraz komunikować określone treści; [w:] K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjo-
logiczny, Wyd. Graffiti, Toruń 1997.

http://www.mojasocjologia.pl/notatki-terenowe/
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miejsce. Zazwyczaj w spotkaniach uczestniczy około 20 osób, mimo to,
miejsce jest na tyle przestronne, że uczestnicy nie muszą dyscyplinować
ciał w niewygodnych pozycjach. Każdy z uczestników jest pytany przez
żonę pastora o to, co chciałby do jedzenia i picia. W każdej też chwili
uczestnicy mogą podejść do stołu w kuchni i sami się obsłużyć. Goście
mają do dyspozycji zarówno krzesła, jak i bardzo wygodną kanapę, nie-
którym zdarzało się również siedzieć na podłodze, jeżeli tak było im wy-
godniej. Po kilku spotkaniach ustalony został pewien porządek i każda z
osób siadała na swoim „zwyczajowym” miejscu. Proksemika przestrzeni
umożliwiała również uczestnikom widzenie siebie nawzajem, co było
bardzo komfortowe, ponieważ w dokładniejszy sposób pozwala na śle-
dzenie przebiegu dyskusji. Z drugiej jednak strony przestrzeń była na
tyle wygodnie zagospodarowana, że pozwalała w szybki sposób zapa-
nować na grupą osób, jeżeli dyskusja znacząco odbiegła od wiodącego
tematu spotkania.

b) Schemat przebiegu spotkania
Każde spotkanie rozpoczynało się od small talków, gdzie każdy

uczestnik wymieniał się z osobami znajdującymi się po sąsiedzku bieżą-
cymi informacjami bądź poznawał sąsiadów, jeżeli ktoś dopiero co dołą-
czył do grupy. Następnie pastor wraz z jedną z wiernych rozpoczynał
śpiew pieśni religijnych. Na każdym spotkaniu śpiewom towarzyszył
akompaniament gry na gitarze, co dodatkowo rozluźniało atmosferę.
Każdy z uczestników przed spotkaniem otrzymał śpiewnik, aby aktyw-
nie uczestniczyć w śpiewach. Następnie duchowny rozpoczyna modli-
twę, w której każdy na swój sposób uczestniczy. Po modlitwie następo-
wało przejście do „części właściwej” spotkania, czyli do filmu, który na
poprzednim spotkaniu został zapowiedziany. Projekcja trwa około pół
godziny. Po obejrzeniu filmu następuje dyskusja, którą moderuje pastor.

c) Ekumeniczny charakter spotkania
Każdy z uczestników spotkania ma możliwość wyrażenia swojej

opinii, która jest konfrontowana ze zdaniem innych. Wielokrotnie po-
równujemy jak to czym się zajmujemy i analizujemy funkcjonuje u nas w
Kościołach. Wiele też rozmawiamy o tym jak można byłoby współpraco-
wać na Trójmiejskiej, lokalnej niwie tak, aby współpraca przynosiła efek-
ty z pożytkiem dla wspólnot i jednocześnie przyczyniała się do wzrostu
świadomości u odbiorców.
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3. Modlitewna grupa domowa Kościoła Bożego w Polsce
Kontakt z pastorem został nawiązany za pomocą maila. Po wymia-

nie kilku wiadomości, pastor poprosił o kontakt telefoniczny, który po-
skutkował zawiązaniem relacji pomiędzy badaczką a wspólnotą. Spotka-
nia grupy domowej w tym przypadku również odbywają się cyklicznie –
w każdą środę o godzinie 18:00 w domu jednego z wiernych. Para, która
nas gości na cotygodniowych spotkaniach to osoby niepełnosprawne, co
w niektórych sytuacjach rzutuje na przebieg spotkania i jego dynamikę.
Grupa ta jest liczebnie mniejsza niż w pierwszym przypadku, ponieważ
na niej pojawia się około 5-8 osób poza domownikami. W pierwszym
przypadku liczba ta oscyluje w granicach 25. Średnia wieku niższa jest w
przypadku Kościoła Reformowanego i oscyluje pomiędzy 5 a 10 lat. Ko-
lejną zbieżną cechą jest organizowanie się uczestników a mianowicie,
każdy poczuwa się do obowiązku przyniesienia ze sobą czegoś do jedze-
nia, czasami nawet pytamy o swoje ulubione potrawy, aby móc je przy-
rządzić na następne spotkanie.

a) Proksemika przestrzeni
Mieszkanie w bloku na parterze, w którym ma miejsce to spotkanie,

nie jest tak przestronne jak dom kalwińskiego pastora, nie mniej jednak i
tutaj uczestnicy czują się komfortowo i przytulnie. Co prawda jest mniej
miejsc siedzących, co nie powoduje żadnego dyskomfortu. Państwo, któ-
rzy nas goszczą również starają się dbać o nasze potrzeby, proponując coś
do picia i jedzenia. Umeblowanie przestrzeni, które ma być funkcjonalne
przede wszystkim dla poruszającej się na wózku osoby pozwala na moż-
liwość dokładnego obserwowania każdego z wiernych. Podczas wielu
spotkań zdarzały się sytuacji, kiedy duchowny musiał upominać Pana
domu, ponieważ jego zachowanie było nieodpowiednie. Zdarzało się, że
mówił jak powinien pozycjonować swoje ciało czy ja powinien skorygo-
wać swoją postawę.

b) Schemat przebiegu spotkania
Podobnie jak w pierwszym przypadku, również i tutaj ma miejsce

luźna pogawędka, następnie śpiewy i modlitwa. Różnica jednak polega
na tym, że w pierwszym przypadku pastor był swego rodzaju moderato-
rem, o tyle w tym przypadku pastor wraz ze swoją żoną nadają bieg i ton
spotkaniu. Uprzednio przygotowują materiały z książki do katechizacji
aby następnie czytać wiernym odpowiednie fragmenty Pisma Świętego.
Następnie dokonywana jest analiza owych fragmentów w oparciu o
przewidziane zadania, które zostały zawarte na skserowanych materia-
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łach. Każdy spotkanie kończy się modlitwą, bardzo osobliwą rozmową z
Bogiem, podczas której wierni mówią językami. Na wielu spotkaniach
pastor nacierał olejami panią domu, która boryka się z wieloma dolegli-
wościami. Jak sama twierdzi, bardzo tego potrzebuje i modlitwa wraz z
namaszczeniami rzeczywiście jej pomaga.

c) Ekumeniczny charakter spotkania
Podobnie jak w pierwszym przypadku, spotkania służą wymianie

informacji i poznawaniu nawzajem swoich odłamów oraz tradycji. Róż-
nica jednak polega na tym, że owe spotkania pastor traktuje również jako
okazję do zaznajomienia nas z działaniami, które jako przewodnik
wspólnoty podejmuje. Informuje na jakim etapie zaawansowania są wy-
darzenia (również o charakterze ekumenicznym), na które każdy może
przyjść ze swoimi znajomymi. Wpływa to na zaangażowanie członków w
działania organizacyjne, a więc bezpośrednio strawią, że czują się oni
członkami większej całości.

Podsumowanie
Zyskujący na popularności ekumenizm, jest nadal obszarem słabo

zbadanym w socjologii. Podjęcie tej tematyki wiąże się więc z błądzeniem
po omacku. Przedstawione powyżej inicjatywy stanowią przykład na to,
że aby idea miała rację bytu musi również obejmować te niewielkie lo-
kalne obszary, na polu których wierni będą mogli działać oraz poszerzać
swoją wiedzę o innych religiach i odłamach.

Jak można zauważyć inicjatywy Kościołów protestanckich, o których
wspomniałam powyżej różnią się między sobą detalami, które jednak
świadczą o specyfice wspólnoty. Już sam sposób reklamowanie tych spotkań
może dużo powiedzieć o tym, jak jest prowadzona i tak, pastor Kościoła
Reformowanego ogłasza funkcjonowanie grupy domowej na Facebooku, na
swoim blogu oraz na prowadzonych nabożeństwach. Pastor Kościoła Boże-
go w Polsce skupia się raczej na tradycyjnych metodach przekazu i zachęca
swoich wiernych aby przyprowadzali ze sobą znajomych. Jak można
stwierdzić, lepszy rezultat zostaje osiągnięty w pierwszym przypadku. Od-
mienna jest również pozycja pastora, jaką zajmuje w grupie. Niewątpliwie w
obu przypadkach są to charyzmatyczni przywódcy, jednak każdy z nich ma
tak diametralnie różny charakter i temperament, że znajduje to swoje odbicie
w dynamice grup, którym przewodzą.

We wstępie wspomniano o kapitale społecznym. Jest to pojęcie so-
cjologiczne, które wskazuje na posiadanie wartości sentymentalnej przez
dany przedmiot lub wartości wymiernej (np. pieniężnej), co pozwala do-
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konywać wymiany6. I tym właśnie są wspólnoty składające się z jedno-
stek, które posiadając habitus stanowią o wartości całości, są wciąż rozwi-
jającym się kapitałem społecznym.

Streszczenie:
Artykuł traktuje o dwóch trójmiejskich inicjatywach społecznych o

charakterze ekumenicznym. Oba przykłady dotyczą Kościołów prote-
stanckich, które starają się włączyć wiernych w działalność wspólnotową.
Wspomniane inicjatywy stanowią pewną soczewkę, w której można
oglądać jak w praktyce działa budowanie postawy ekumenicznej. Arty-
kuł stanowi próbę systematyzacji materiału zebranego przez doktorantkę
podczas prowadzonych obserwacji uczestniczących.

Summary:
The article deals with two social initiatives of an ecumenical charac-

ter in Tricity. Both examples relate to Protestant churches, which try to
involve the faithful in community activities. These initiatives constitute a
certain lens in which one can see how the building of ecumenical attitu-
des works in practice. The article is an attempt to systematize the material
collected by the PhD student participating in the conduct of observation.

Keywords: ekumenizm, obserwacja uczestnicząca, Trójmiasto, ini-
cjatywy ekumeniczne
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