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Przepisy karne w kulturze masowej a kontratyp sztuki, 
czyli gdzie leży granica między sztuką a pornografią?

Criminal laws in mass culture and disabling crime based on art,  
where is the line between art and pornography?

The subject of the article concerns about changing in art, 
which as one of the important spheres of life can not remain unno-
ticed by the law. Nowadays we are increasingly seeing the blurring 
differences between the manifestation of the human body in the 
mass culture within the limits of artistic freedom and the criminal 
responsibility. Due to the publicly available media of artistic con-
tent, this problem is not individual. On the one hand, changes in 
world view, easing of customs and openness to human sexuality, 
and on the other, the ever-lower quality of works by artists and 
the desire to create a sensation that usually makes up for lack of 
talent and skill, makes us think what else we can call a work of art 
for pornography and what actually is currently within the scope of 
their definition. The authors of this discussion will identify concrete 
examples of the link between creative freedom and criminal law, 
and will discuss the institution of „artistic confraternity”. This article 
should be a contribution to further discussion.

Keywords: justification, crime, morality, pornography, mass culture. 

Problematyka artykułu dotyczy widocznie zachodzących 
zmian w sztuce, które jako jedna z istotnych sfer życia nie może po-
zostać niezauważona przez prawo. Obecnie coraz częściej widzimy 
zacierające się różnice między ukazywaniem ludzkiego ciała w kul-
turze masowej w granicach wolności artystycznej a odpowiedzial-
nością karną. Ze względu na ogólnodostępne środki przekazu treści 
artystycznych problem ten nie jest jednostkowy. Z jednej strony 
zmiany światopoglądowe, łagodzenie obyczajów oraz otwartość na 
ludzką seksualność, a z drugiej coraz niższa jakość dzieł artystów 
i chęć wzbudzania sensacji, która zazwyczaj ma nadrobić braki ta-
lentu i umiejętności, zmusza do refleksji co jeszcze możemy nazwać 
dziełem sztuki a co uznawane już być powinno za pornografię oraz 
co tak właściwie obecnie mieści się w zakresie ich definicji. Auto-
rzy w ramach niniejszego omówienia wskażą konkretne przykłady 
styku wolności twórczej z prawem karnym oraz omówią instytucję 
„kontratypu sztuki”. Niniejszy artykuł może stać się przyczynkiem 
do dalszej dyskusji.

Słowa kluczowe: kontratyp, przestępstwo, moralność, pornografia, 
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A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; 
spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski 

(Rdz 3, 7). 

Czym jest nagość? Dlaczego od wieków wywołuje zaciekawie-
nie, poruszenie i inspiracje dla artystów? Dlaczego każdy z nich 
przedstawia ją inaczej? Dlaczego wstydzimy się być nadzy? Dlaczego 
u jednych nagość wzbudza podziw i pożądanie dla ludzkiego ciała 
a dla innych obrzydzenie i pogardę? 

To pytania dla teologów, seksuologów, historyków sztuki. Nie 
jest rolą autorów odpowiedź na te pytania. 

W ramach wątpliwej rekompensaty, jako obserwatorzy ota-
czającej nas „niskiej” kultury, postanowiliśmy skupić się na coraz 
bardziej widocznym problemie zacierających się różnic między uka-
zywaniem ludzkiego ciała w kulturze masowej w granicach wolności 
artystycznej a odpowiedzialnością karną.

Zasady odpowiedzialności karnej
 oraz kontratyp sztuki

Odpowiedzialność karną na gruncie polskiego prawodawstwa 
określają przepisy kodeksu karnego (dalej: k.k.). Na strukturę prze-
stępstwa składa się bezprawność czynu, jego karalność, karygod-
ność oraz zawinienie. Z punktu widzenia czy działalność artystyczna 
in concreto wchodzi już w zakres stosowania normy sankcjonowanej 
oraz czy dochodzi do jej złamania, a więc naruszenia dobra praw-
nego chronionego daną normą, kluczowe znaczenie ma zbadanie 
czy czyn ma charakter bezprawny. Ustalenie czy będący przedmio-
tem analizy czyn sprawcy jest bezprawny ma na celu zbadanie czy 
dana aktywność zawierała cechy, które zgodnie z zakazem rekon-
struowanym z normy sankcjonowanej przepisu części szczególnej 
kodeksu, nie powinny występować. Do naruszenia dobra prawnego 
chronionego konkretnym przepisem dochodzi w momencie, kiedy 
czyn narusza wynikające z wiedzy i doświadczenia reguły postępo-
wania z dobrem prawnym  (Zoll, Wróbel 2010: 167). Z uwagi jednak 
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na subsydiarność prawa karnego nie zawsze każde z zachowań reali-
zujących ustawowe znamiona stanowić będzie przestępstwo. Służyć 
temu będą określone przesłanki natury faktycznej i prawnej wyłącza-
jące określoną płaszczyznę w strukturze przestępstwa. Jedną z takich 
okoliczności są tzw. kontratypy, czyli negatywne znamiona wyłącza-
jące bezprawność czynu tzw. wtórna legalność czynu (Zoll, Wróbel 
2010: 337), co oznacza, że czyn realizujący znamiona czynu zabronio-
nego znajduje uzasadnienie w kontekście zaistniałych okoliczności.

W doktrynie prawa karnego wyraźny jest spór co do wystę-
powania tzw. kontratypów pozaustawowych. Ich funkcjonowanie 
nie narusza konstytucyjnego wymogu określoności przepisów kar-
nych, jednakże kontrowersje budzi ich funkcjonowanie ze względu 
na wkroczenie władzy sądowniczej w kompetencje przewidziane 
dla ustawodawcy, albowiem sąd działając contra legem uznaje za 
usprawiedliwioną sytuację, której nie przewiduje ustawodawca (Zoll, 
Wróbel 2010: 342-343). Kontratypy pozaustawowe formułowane są 
zarówno przez część doktryny, jak i orzecznictwo, jako okoliczności 
wyłączające bezprawność z uwagi na niecelowość karania bądź kolizję 
z innym dobrem prawnym, a wymienia się wśród nich karcenie ma-
łoletnich czy zwyczaj (Stefański 2008: 126-127). Za funkcjonowaniem 
kontratypów nieprzewidzianych w normach prawnych przemawia 
także fakt, że rolą ich jest „uadekwatnianie granic zakresowych norm 
prawnych zawartych w przepisach typizujących” (Majewski 2013). 
Sąd, jako mający bezpośredni kontakt z określonymi w przepisach 
zachowaniami, jest w stanie zauważyć, że określone sytuacje zasłu-
gują na uwzględnienie już na etapie ustalania bezprawności czynu. 

W świetle omawianego tematu rozważenia wymaga występo-
wanie tzw. kontratypu sztuki. Częste są bowiem sytuacje, w których 
artystyczne wyrażanie myśli wkracza na obszar chroniony przepisa-
mi prawa karnego. Wszystkie kontratypy pozaustawowe, bardziej 
lub mniej, oparte są na konstrukcji zbliżonej do instytucji stanu 
wyższej konieczności, który opisuje sytuację poświęcenia jednego 
z dóbr w imię drugiego. W sytuacji określonej w art. 26 § 1 k.k. 
jest to działanie kontratypowe, gdy poświęcone dobro przedstawia 
wartość niższą od chronionego, natomiast § 2 wyłącza karalność, 
gdy proporcja ta nie jest oczywiście wyższa. W sytuacji kontratypu 
pozaustawowego nie mamy do czynienia z ratowaniem drugiego 
dobra, jednak osiągnięcie zamierzonego celu nie jest możliwe bez 
naruszenia innego dobra prawnego. Na tej zasadzie opiera się także 
kontratyp sztuki, gdzie ze względu na sytuację, w której dochodzi do 
kolizji dóbr, niezależnie od tego, że kolizja ta została stworzona przez 
artystę, czyn popełniony w związku z działalnością artystyczną nie 
jest zabroniony, ponieważ  istnieją okoliczności usprawiedliwiające 
poświęcenie dobra w konfrontacji z konstytucyjną zasadą wolno-
ści artystycznej (Gardocka 2015: 26). Działalność artystyczna musi 
przy tym pozostawać w granicach prawa, co oznacza, że artysta musi 
ważyć wartość dóbr i nie każde zachowanie może zostać uznane za 
usprawiedliwione, co odpowiada powiązaniu z kontratypem z art. 
26 § 1 k.k. Podnoszone jest przy tym, że z uwagi na kontrowersyj-
ny charakter kontratypów pozaustawowych i ich teoretyczną kon-
strukcję, z punktu widzenia strony procesowej bardziej adekwatne 
i skuteczniejsze niejednokrotnie mogą być zarzuty odnoszące się 
wprost do realizacji znamion typu bądź innych przewidzianych pra-
wem okoliczności, które pozwoliłyby uniknąć odpowiedzialności 
karnej (niska społeczna szkodliwość czynu, warunkowe umorzenie 
postępowania, odstąpienie od wymierzenia kary) (Kruczoń 2013: 

188). Z tego też powodu rozważenia wymaga, czy dla ujednolicenia 
prawa nie jest wskazane ustawowe uregulowanie tej kwestii. Okre-
ślona w art. 73 Konstytucji RP wolność twórczości artystycznej jest 
szczególną formą wolności określonej w art. 31 Konstytucji. Skoro 
ustawa zasadnicza doprecyzowuje i wyróżnia w sposób szczegól-
ny wolność artystyczną, w ślad za nią powinny iść także przepisy 
ustawowe, które wszakże nie powinny przybierać kazuistycznego 
charakteru. Czynią to natomiast szczególne przepisy w części szcze-
gólnej kodeksu oraz ustawach szczególnych, jak np. art. 256 § 3 k.k., 
czy też wprowadzony na krótko na mocy nowelizacji (Ustawa z dnia 
26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Naro-
dowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 
ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz 
ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabro-
nione pod groźbą kary, Dz.U. z 2018 r. poz. 369) Ustawy o Instytucie 
Pamięci Narodowej z 2018 roku nowy typ czynu zabronionego z art. 
55a ustawy o IPN, który w okolicznościach wyłączających przestęp-
ność czynu przewidywał, że „nie popełnia przestępstwa sprawca 
czynu zabronionego (…) jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach 
działalności artystycznej lub naukowej”. Wprowadzenie okoliczności 
wolności artystycznej jako wyłączającej przestępczość tylko wobec 
jednego typu czynu zabronionego w przepisach szczególnych wzglę-
dem części ogólnej kodeksu karnego nie znajduje zrozumienia. Czyni 
to jednak pewien wyłom w rozważaniach na temat usankcjonowa-
nia kontratypu sztuki w ramach części ogólnej kodeksu. Nie można 
się przy tym zgodzić, że ze względu na ratio legis art. 256 § 3 k.k. 
funkcjonowanie pozaustawowego kontratypu sztuki jest sprzeczne 
z ustawą (Małecki 2014: 147) (teza J. K.). Funkcjonowanie kontra-
typu sztuki explicite w stosunku do wybranych przez ustawodawcę 
typów, nie wyłącza możliwości stosowania jego pozaustawowego 
odpowiednika w stosunku do pozostałych typów. W omawianym 
zakresie pomocne jest stwierdzenie Sądu Najwyższego, który w od-
niesieniu do przestępstwa z art. 202 k.k. stwierdził, że dzieła ar-
tystyczne mogą jednocześnie zawierać treści pornograficzne, zaś 
brak ich karalności wynika z istnienia pozaustawowego kontratypu 
sztuki (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2010 roku, 
sygn. IV KK 173/10, LEX 667510). Nie można się także zgodzić z tezą 
o wewnętrznej sprzeczności pojęcia „kontratyp pozaustawowy” ze 
względu na wymóg ustawowego określenia kontratypu (https://
dogmatykarnisty.blogspot.com/2015/04/jak-powinien-wygladac-
-kontratyp-sztuki.html 2016). M. Małec ki dał temu wyraz uzasad-
niając przy okazji wydarzeń grudniowych (mająca miejsce w grudniu 
2016 roku blokada Sejmu przez zebranych pod Sejmem protestują-
cych) funkcjonowanie kontratypu „samooobrony Narodu” (https://
dogmatykarnisty.blogspot.com/2016/12/sprzeciw-suwerena.html 
2016, zob. Małecki 2016 ) (teza. J. K.). Przedmiotem niniejszego ar-
tykułu nie jest jednakże rozstrzyganie kwestii możliwości istnienia 
kontratypów pozaustawowych i wskazywania ich obrony lub krytyki. 

Za co karać i co to jest pornografia?

Odpowiedzialność karna w prawie polskim za przestępstwa 
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności określona została 
przede wszystkim w rozdziale XXV. kodeksu karnego (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1137). Zakres zachowań związanych z pornografią regulują też 
umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Polskę oraz akty unijne 
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m.in. Międzynarodowa Konwencja w sprawie Zwalczania Obiegu 
i Handlu Wydawnictwami Pornograficznymi (Dz.U. z 1927 r. nr 71, 
poz. 621 ze zm.), Protokół Fakultatywny do Konwencji o prawach 
dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej 
pornografii (Dz.U. z 2007 r. nr 76, poz. 494), Decyzja ramowa Rady 
2004/68/WSiSW z dnia 22 grudnia 2003 roku dotycząca zwalczania 
seksualnego wykorzystywania dzieci i pornografii dziecięcej (Dz. 
Urz. UE L 13 z 20.1.2004: 44), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/93UE z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie zwalczania 
niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania 
seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej (Dz. Urz. UE L 335 
z 17.12.2011: 1) i wiele innych. 

Artykuł 202 k.k. określa jakie czynności sprawcze są zakazane na 
gruncie polskiego prawa, wśród typów przestępstw wymieniając m.in.: 

• kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki spo-
sób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie 
nie życzy; 

• kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub spro-
wadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub 
prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego 
albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem prze-
mocy lub posługiwaniem się zwierzęciem;

• kto utrwala treści pornograficzne z udziałem małoletniego; 
• kto przechowuje, posiada lub uzyskuje dostęp do treści por-

nograficznych z udziałem małoletniego;
• kto produkuje, rozpowszechnia, prezentuje, przechowuje 

lub posiada treści pornograficzne przedstawiające wytwo-
rzony albo przetworzony wizerunek małoletniego uczestni-
czącego w czynności seksualnej; 

• kto w celu zaspokojenia seksualnego uczestniczy w prezen-
tacji treści pornograficznych z udziałem małoletniego.

Artyści zainteresowani w swojej twórczości szeroko pojętą te-
matyką ludzkiego ciała mogą więc swoimi utworami pod pewnymi 
warunkami realizować znamiona przestępstwa opisanego w powyż-
szym artykule.

Według M. Mozgawy uzasadnieniem karalności niniejszych 
przestępstw jest atak na dobro prawne będące wolnością seksualną 
(w postaci życia wolnego od wstydu seksualnego) oraz obyczajność 
(Mozgawa 2015: teza 1). Należy na marginesie jedynie wspomnieć, 
czy w czasach, w których jesteśmy bombardowani seksualnością 
nawet podczas reklamy płatków śniadaniowych istnieje jeszcze coś 
takiego jak poczucie wstydu związanego z nagością, wstydu seksu-
alnego, gdzie jest jego granica oraz z perspektywy jakiego odbiorcy 
powinna być brana pod uwagę, tzn. kim jest dzisiejszy przeciętny 
odbiorca wskazanych treści, jaka jest jego wrażliwość i jak postrzega 
własną seksualność? M. Bielski podaje, iż „poszukiwanie uzasadnienia 
karalności typów z art. 202 k.k. powinno być oparte na uwzględnie-
niu faktu, iż regulacja kodeksowa opiera się na istnieniu prawa jed-
nostki do decyzji w przedmiocie zapoznawania się i posiadania treści 
o charakterze pornograficznym o ile mieszczą się one w granicach 
tzw. pornografii miękkiej, to jest takiej, która nie wiąże się z treściami 
o charakterze dewiacyjnym” (Bielski 2013: teza 6) Artyści odpowia-
dać więc mogą nie za samo tworzenie dzieł o charakterze pornogra-
ficznym, a jedynie za ich publiczną prezentację w taki sposób, który 
może narzucić ich odbiór osobom, które sobie tego nie życzą. Chyba, 

że chodzi o tworzenie, utrwalanie, rozpowszechnianie, posiadanie, 
sprowadzanie tzw. pornografii twardej, tzn. z wykorzystaniem mało-
letniego, związanej z prezentowaniem przemocy czy posługiwaniem 
się zwierzęciem. I to w tych wypadkach aktualizować się będzie pro-
blem możliwości zastosowania kontratypu sztuki.

 Niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności karnej jest odpo-
wiedź na pytanie co mieści się pod przesłanką zawartą w treści art. 
202 k.k. tj. „treści pornograficzne”? Nie ma definicji legalnej tego 
pojęcia, w doktrynie i orzecznictwie zostały więc podjęte próby jej 
stworzenia. Aby mówić o pornografii, według M. Filara, spełnio-
ne łącznie powinny być poniższe warunki: „treścią prezentacji jest 
przedstawienie przejawów płciowości i życia seksualnego człowieka, 
przedstawienie to koncentruje się wyłącznie na zaprezentowaniu jego 
techniczno-biologicznych aspektów z pominięciem wszelkiej warstwy 
intelektualno-personalitycznej, przedstawienie to zawiera ukazanie 
organów płciowych w ich seksualnych funkcjach, w szczególności 
w ich bezpośrednim zetknięciu się podczas stosunków seksualnych, 
przez co zyskuje ono postać całkowicie zdepersonalizowanej i zdehu-
manizowanej rejestracji 'technologii seksu', przedmiotowe aspekty 
prezentacji wykazują jednoznacznie, że jedyną lub główną intencją 
jej twórcy było wywołanie u odbiorcy podniecenia seksualnego, kry-
terium pomocniczym może tu być walor estetyczny danej prezentacji; 
im jest on niższy, tym bardziej sugerować może ocenę danej prezenta-
cji jako pornograficznej” (Filar 2006: teza 6). Za J. Warylewskim dodać 
należy również, iż treści pornograficzne mogą być przedstawiane w ja-
kiejkolwiek formie i ukazywać zarówno autentyczne, jak i wyobrażone 
(wykreowane) przejawy płciowości lub życia seksualnego człowieka, 
które sprowadzane są jedynie do aspektów fizjologicznych i biologicz-
nych (Warylewski 2011: akapit 6). W doktrynie wskazuje się dwie gru-
py definicji treści pornograficznych subiektywistyczno-moralistyczne 
– według zamiaru sprawcy treść ma służyć jedynie wywołaniu podnie-
cenia seksualnego u odbiorcy oraz obiektywistyczno-pragmatyczne – 
nie jest ważny zamiar sprawcy, tylko obiektywna treść prezentacji i jej 
postrzeganie przez przeciętnego odbiorcę (normatywny wzorzec oso-
bowy). Drugi z poglądów jest uznany jako słuszny (Bielski 2013: teza 
14). Wskazuje się, iż koncepcja subiektywistyczno-moralistyczna jest 
niewystarczająca, ponieważ twórcy pornografii mogą działać inspi-
rowani chęcią wywołania pobudzenia seksualnego, ale jednocześnie 
też zarówno szerzeniem nauki, dzieleniem się swoim artystycznym 
spojrzeniem na ludzką seksualność czy niebanalną, kontrowersyjną 
poezją jak robili to „poeci wyklęci”.

Jak widać próby definiowania treści pornograficznych są bardzo 
nieostre, sporne i w wielu przypadkach mogą prowadzić do skrajnie 
rozbieżnych wniosków, co więcej, to na organie procesowym ciąży 
ocena czy przedmiotem sprawy są treści pornograficzne, czy jedynie 
treści erotyczne (dopuszczalne), nie może powołać on do tej oceny 
biegłych (przykładowo historyków sztuki), ponieważ biegli nie są 
uprawnieni do interpretacji litery prawa, a jedynie opiniowania oko-
liczności faktycznych.

Nie zawsze więc prawdziwe będzie powszechne sformułowa-
nie, że albo coś trafia powyżej albo poniżej pasa. J. Warylewski napi-
sał, iż „pornografia może przybierać formę dzieła sztuki i to o wyso-
kiej wartości artystycznej. Nie można zasadnie twierdzić, że zawsze 
między sztuką a pornografią, nauką a pornografią, literaturą piękną 
a pornografią istnieje stosunek rozłączności” (Warylewski 2011: aka-
pit 6). Teza ta jest kluczowa z perspektywy dalszych rozważań nad 
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naszym tematem. Szczególnie skupić należy się na pojawiającym się 
pojęciu „dzieła sztuki”.

Dzieło sztuki

Definicja dzieła sztuki jest trudna do zrekonstruowania z tego 
względu, że odwołujące się do niego różne akty prawne, zarówno 
krajowe, jak i międzynarodowe, nie zawierają jego jednolitej defini-
cji legalnej bądź też zawierają jedynie ogólnikowe sformułowania. 
Mająca pierwszorzędne w tej mierze znaczenie Konwencja o ochro-
nie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego (Dz.U. z 1957 r. 
nr 46, poz. 212.) w art. 1 wymienia jedynie dobra kultury objęte 
działaniem konwencji, w tym m.in. „dobra ruchome lub nierucho-
me, które posiadają wielką wagę dla dziedzictwa kulturalnego na-
rodu, na przykład zabytki architektury, sztuki lub historii, zarówno 
religijne, jak świeckie”. Jednoznacznie wynika z tego, że kategoria 
dzieł sztuki jest znacznie węższą od często pojawiającej się w lite-
raturze kategorii dóbr kultury. Z kolei unijna dyrektywa w sprawie 
prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalne-
go egzemplarza dzieła sztuki (Dz.U.UE.L.2001.272.32.) przewiduje, 
że „oryginalny egzemplarz dzieła sztuki oznacza dzieła plastyczne 
lub graficzne takie jak obrazy, kolaże, malowidła, rysunki, utwory 
rytownicze, nadruki, litografie, rzeźby, tkaniny dekoracyjne, wyro-
by ceramiczne i szklane oraz fotografie, pod warunkiem że zostały 
własnoręcznie wykonane przez artystę lub są kopiami uznanymi za 
oryginalne egzemplarze dzieł sztuki”. Na gruncie polskiego prawo-
dawstwa nie pada sformułowanie „dzieło sztuki”, w miejsce którego 
ustawodawca posługuje się szerszą kategorią „dóbr kultury”. To im 
poświęcona jest ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytka-
mi oraz stosowane zapisy kodeksu karnego. Jak słusznie zauważa 
W. Paczuski brak ogólnej definicji legalnej dzieła sztuki wynika z cią-
głego rozwoju sztuk plastycznych, które zostały w dużej mierze zdi-
gitalizowane, różnorakich celów poszczególnych gałęzi prawa oraz 
szerokiego katalogu przedmiotowego dzieł sztuki (Paczuski 2005: 
rozdział I., 2016). Dla prawa cywilnego „przez dzieła sztuki rozumia-
ne będą malarstwo i rzeźba, zwłaszcza że na polskim rynku sztuki 
dominuje obrót malarstwem i grafiką, w mniejszym zaś stopniu 
rzeźbą, natomiast inne rodzaje sztuki wizualnej schodzą na dalszy 
plan” (Grzywacz 2004: 2016).

Braki w zakresie ustawowego uregulowania pojęcia „dzieła 
sztuki” uzupełnia doktryna oraz historycy sztuki. Spotykane są więc 
różne sposoby ujmowania tego pojęcia bądź to ograniczające, bądź 
rozszerzające zakres jego stosowania, nie bez znaczenia jest również 
punkt widzenia, z którego podejmowana jest próba przedstawienia 
problemu. Zauważalny jest więc rozdźwięk między pojmowaniem 
dzieła sztuki w nurtach konserwatywnych, dla których pierwszorzęd-
ne znaczenie ma uniwersalność oraz estetyka, a awangardowym 
ujęciem kładącym nacisk na otwartość. W klasycznym ujęciu dzie-
ło sztuki ma pełnić funkcję komunikacyjną, realizowaną w ramach 
pewnych symboli, zależnych od zdolności poznawczych adresata 
(odbiorcy sztuki). Koncepcja dzieła otwartego zakłada natomiast od-
działywanie na wrażliwe zmysły odbiorcy (Kostyrko 2003: 2). Do tak 
zarysowanych poglądów nawiązuje także koncepcja podziału sztuki 
na sztukę wysoką (elitarną) i niską, masową, której cechami jest re-
produkowalność, przeznaczenie do nieograniczonego kręgu odbior-
ców oraz ich łatwa przyswajalność (Rogoziecki 2013: 137). Sztuka 

masowa nie charakteryzuje się zatem momentem indywidualności 
w tworzeniu dzieła, z zasady jej przeznaczeniem jest reprodukcja. 
Zgodzić zatem należy się z poglądem, według którego dziełem sztuki 
jest coś co jest umiejętnie wytworzone przez człowieka posiadają-
ce tzw. prawdę artystyczną, co oznacza „zgodność dzieła z samym 
sobą”, którą sprowadza się do tego wszystkiego, co przyczynia się 
lub też świadczy o sprawnym urzeczywistnieniu przez artystę kon-
cepcji w dziele, co nadaje temu dziełu jedność, „szczerość” i „moc 
oddziaływania na odbiorców” (Kiereś 1994: 201-218.).

 Wybrane przypadki styku sztuki z prawem karnym

Będący przedmiotem niniejszego opracowania problem nie jest 
jedynie akademickim rozważaniem nad teorią prawa. Świadczą o tym 
liczne uciążliwości, jakie napotykały twórców ze strony organów ści-
gania a następnie w toku procesu, gdzie oskarżano ich o szerzenie 
pornografii. W tym miejscu przedstawione zostaną wybrane kazu-
sy związane z omawianą tematyką, jak również kwestia czy w tych 
przypadkach znaczenie mógłby mieć pozaustawowy kontratyp sztuki.

Obrazy, rzeźby, literatura

Jedną z bardziej znanych spraw wpisujących się w omawianą 
tematykę była instalacja artystyczna Doroty Nieznalskiej pt. Pasja 
przedstawiająca krzyż z fotografią męskich narządów płciowych. Co 
prawda autorka została oskarżona na podstawie art. 196 k.k. (obraza 
uczuć religijnych), a następnie po długoletnim procesie została unie-
winniona od tego zarzutu, rozważenia wymaga kwestia naruszenia 
przez autorkę art. 202 § 1 k.k. Odpowiedzialność karna Nieznalskiej 
na gruncie tego przepisu byłaby wyłączona z uwagi na dekompleta-
cję znamienia „publicznie”, przykład ten niewątpliwie nadaje się do 
rozważenia czy w odmiennych realiach autorka mogłaby bronić się 
kontratypem sztuki. Istotnym również pod tym kątem jest przypa-
dek spektaklu pt. Golgota Picnic w Poznaniu. Również w tym przy-
padku główne zarzuty kierowane pod adresem artystów dotyczyły 
naruszenia art. 196 k.k., niemniej kwestia naruszenia art. 202 k.k. 
przedstawia się tak samo, jak w przypadku Nieznalskiej. Wydarzenie 
miało charakter zamknięty i trzeba było kupić bilety, by móc wziąć 
w nim udział, co nie zmienia jednak faktu, że prezentowane na sce-
nie treści z pewnością miały charakter pornograficzny. 

W nieco innym świetle głośna była także sprawa artysty Krzysz-
tofa Kuszeja, oskarżonego o prezentowanie treści pedofilskich (art. 
202 § 3 k.k. i n.) (http://www.hfhr.pl/lodzki-artysta-nie-przekroczyl-
-dozwolonych-granic-wolnosci-tworczosci-artystycznej 2016). Jego 
czyn polegał na namalowaniu serii obrazów przedstawiających 
dzieci w towarzystwie księży i genitaliów. Sąd uznał, że artysta nie 
miał na celu propagowania zabronionych treści, jednakże podkre-
ślił także, że wolność twórczości artystycznej nie ma charakteru ab-
solutnego. W doktrynie natomiast przeważa pogląd, że w sytuacji, 
gdy bezpośrednim pokrzywdzonym artystycznego przedsięwzięcia 
jest małoletni, jego dobro powinno mieć pierwszorzędne znaczenie 
i wartość nad wolnością artystyczną (Szczuchewicz 2014: 212). 

Z kolei mniej dramatyczny obrót przyjęła sprawa rzeźbiarza Igora 
Mitoraja, wobec którego prokuratura odmówiła wszczęcia postępo-
wania z art. 202 § 1 k.k. czego domagał się jeden z mieszkańców, któ-
rego poruszyły rzeźby nagich mężczyzn stylizowane na renesansowe 
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(http://www.wywrota.pl/sztuka/28704-miedzy-sztuka-i-pornografia-
-czyli-o-co-t.html 2016).

Problem ten nie dotyczy jedynie polskiej sceny artystycznej. 
Szerokim echem w świecie odbiły się perypetie japońskiej perfor-
merki Megumi Igarashi, która trafiła do aresztu za „rozpowszech-
nianie treści obscenicznych” w postaci kajaka w kształcie żeńskich 
narządów płciowych (http://www.newsweek.pl/swiat/megumi-i-
garashi-w-areszcie-za-kajak-w-ksztalcie-waginy-newsweek-pl,arty-
kuly,353060,1.html 2016). Japoński sąd uznał jednak, że „granica 
między pornografią a sztuką jest zbyt płynna i nie ma pewności, czy 
artystka rzeczywiście naruszyła prawo”. W kategoriach ciekawostek 
również należy przytoczyć trudności wydawnicze, jakie na polskim 
rynku napotkali wydawcy jednej z publikacji Gabriela Garcia Marqu-
eza, którego książka nie mogła zostać wydana w Polsce pod swym 
oryginalnym tytułem Memoria de mis putas tristes. 

Poza wymienionymi wyżej, w otaczającej nas rzeczywisto-
ści pełno jest przedmiotów, które u niektórych osób mogą budzić 
negatywne odczucia, a prezentowane publicznie mogą skutkować 
nawet zawiadomieniem do prokuratury. Jako przykład wskazać moż-
na różne gadżety kupowane z okazji 18 urodzin, wieczoru kawaler-
skiego lub panieńskiego, a przecież nie wszystkie mają kategorię 
„dozwolone od 18 lat”. W tym kontekście zgodzić trzeba się ze sta-
nowiskiem M. Budyń-Kulik, która stwierdziła, że „granice społecznej 
wrażliwości na elementy seksualne w przekazie zacierają się. Jeżeli 
uszeregować od stopnia 'niewinnego' do 'bardzo nie niewinnego' 
następujące pojęcia/zjawiska: seksualność – erotyka – pornografia, 
to można zauważyć, iż to co jeszcze niecałe 10 lat temu umieszcza-
no w kategorii „pornografia”, dzisiaj przesunęło się do kategorii co 
najwyżej „erotyka” (Budyn-Kulik 2011).

Filmy, teatr, teledyski muzyczne

Autorzy nie mają wątpliwości, że filmy pornograficzne zamiesz-
czane jedynie na specjalnych serwisach internetowych lub zamknię-
tych kinach porno nie zawierające zbędnych dialogów, ciężko byłoby 
zaliczyć do „dzieł sztuki”. Chociaż przyznać też trzeba, iż utworom 
wychodzącym spod ręki najlepszych producentów nie można od-
mówić wysokich walorów estetycznych, uzyskanych poprzez odpo-
wiednią pracę nad scenografią, retusz aktorów czy nagrywanie w Full 
HD, a niedawno nawet możliwość stania się częścią wirtualnej rze-
czywistości filmików pornograficznych dzięki specjalnym okularom 
i technologii VR. Dlatego też wspomniane wcześniej kryterium wa-
loru estetycznego powinno brać się pod uwagę jedynie subsydiarnie 
oraz zawęzić jego zakres rozpoznania. Przyjąć należy, iż niski walor 
estetyczny często wskazuje na zawarte treści pornograficzne, jednak-
że już wysoki walor estetyczny nie może wskazywać na zaprzeczenie 
takich treści lub określenie utworu jako dzieła sztuki.

To co kontrowersyjne i wymaga poruszenia w ramach niniejszego 
akapitu to przede wszystkim coraz śmielsze pełnometrażowe produk-
cje filmowe ukazujące się w ogólnodostępnych centrach handlowych. 
Jako rewolucyjny obraz w historii gatunku wskazuje się film pt. Głę-
bokie gardło, pierwszy film pornograficzny dopuszczony do kinowej 
dystrybucji w USA, który w latach 70. uznawany był za skandaliczny. 
Myślimy, że dziś nie wywołałby większego poruszenia. Chyba najbar-
dziej znanym współczesnym reżyserem gatunku jest Gaspar Noé, 
twórca przede wszystkim filmu pt. Love z 2015 roku, który ukazał 

się również na ekranach polskich kin. W Love oglądamy autentycz-
ne: seks oralny, analny, orgię, trójkąt miłosny z dwoma kobietami, 
trójkąt miłosny z dwoma mężczyznami czy męski wytrysk z kamery 
umieszczonej w pochwie aktorki. Przypominamy tylko, że film ten 
dostępny był w kinach! W przypadku tego filmu kwestie ewentualnej 
twórczości i dzieła sztuki są całkowicie przyćmione przez treści porno-
graficzne, mimo istniejących dialogów, fabuły i wskazanych rozterek 
głównego bohatera. Jednakże twórca nie może odpowiadać na pod-
stawie art. 202 k.k., ponieważ nie narzuca odbioru treści erotycznych 
widzom, to oni sami podejmują decyzję kupna biletu. Kwestią ciekawą 
do przemyśleń byłaby sytuacja, w której widz udałby się na film mimo 
braku otrzymania wystarczających informacji o jego treści, akceptu-
jąc jedynie ostrzeżenie o wymaganiach wiekowych. Bo czy za słuszny 
należy uznać pogląd, w którym akceptacja ograniczeń wiekowych 
jest jednocześnie akceptacją na odbieranie treści pornograficznych? 
Naszym zdaniem kwestia ta jest wątpliwą i każdorazowo powinno 
być również wskazane czym spowodowane są specjalne obostrzenia. 
Kolejnym głośnym filmem była produkcja pt. Nimfomanka z 2013 
roku w reżyserii Larsa Von Tiera, która ukazała się w dwóch częściach. 
W filmie ukazywane były brutalne sceny gwałtów i seksu opartego na 
przemocy. Taki stan faktyczny mógłby prowadzić do próby kwalifikacji 
produkcji jako twardej pornografii, jednakże powszechnie uznaje się, 
iż przemoc w filmach musi być realna, tzn. niewyreżyserowana, gdzie 
„aktorzy” nie godzą się na nią. „Poza zakresem penalizacji § 3 pozo-
stały zatem przykłady pornografii sadomasochistycznej i pokazującej 
użycie pozorowanej przemocy” (Bielski 2013: teza 30).

Również spektakle teatralne, które wydawać by się mogło przed-
stawiają „wyższą” kulturę dla bardziej wymagających odbiorców, 
potrafią wywołać wiele kontrowersji. Przede wszystkim wspomnieć 
należy o ostatniej głośnej sprawie sztuki pt. Śmierć i dziewczyna od-
grywanej w Teatrze Polskim we Wrocławiu. W jednej ze scen bohate-
rowie oddają się na żywo aktowi seksualnemu przed zgromadzonymi 
widzami. Żeby go odegrać zatrudnieni zostali specjalni aktorzy filmów 
pornograficznych zza granicy. Cała sytuacja wywołała wielkie zamie-
szanie medialne oraz interwencję samego Ministra Kultury i gorącą 
dyskusję nad finansowaniem tego typu przedsięwzięć z pieniędzy 
publicznych (http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/272579-porno-we-
-wroclawskim-teatrze-teatr-ma-uczyc-moralnosci-i-dobrego-smaku-
-podkresla-emilian-kaminski-wicepremier-glinski-protestuje-przeciw-
-spektaklowi 2016).

Większość artystów muzycznych stara się wypromować i przy-
kuć zainteresowanie słuchaczy epatując swoją seksualnością. Każdy 
z nas widział klip Miley Cyrus pt. Wrecking ball, teledyski Rihanny 
czy Madonny. Są jednak i takie, które bez wątpienia mogą uzyskać 
miano „teledysków pornograficznych”, gdzie muzyka schodzi na dru-
gi plan. Mowa przede wszystkim o teledysku Marilyn Mansona do 
utworu pt. (s)AINT, gdzie można zobaczyć zbliżenia narządów płcio-
wych, brutalny seks w stylu „bondage”, masturbację, krew, wymioty. 
Cała aranżacja nawiązuje do mrocznych klimatów, z których znany 
jest artysta. Teledysk jest ogólnodostępny w jednym z najpopular-
niejszych serwisów internetowych Youtube. Całkowicie szokującym 
jest teledysk do utworu Placebo Protect me from the night, w którym 
reżyser nawet nie próbuje udawać, że teledysk ma jakikolwiek walor 
artystyczny i prezentuje przez cały czas trwania muzyki orgię seksu-
alną. Przeciętny odbiorca mógłby pomyśleć, że do krótkiego filmiku 
pornograficznego ktoś w tle po prostu włączył utwór muzyczny.
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Podsumowanie

Ogólnodostępna kultura masowa zmusiła część artystów chcą-
cych zaistnieć do szokowania odbiorców. Jednym z najbardziej sku-
tecznych bodźców od wieków była ludzka seksualność. Skutkiem 
tego procesu jest to, co coraz częściej obecnie widzimy na ekranach 
kin, przeglądając kanały muzyczne, a nawet na scenach teatrów 
czy wystawach muzealnych. Nie wszystkim jednak to przeszkadza, 
czego dowodem jest zazwyczaj większa liczba wyświetleń czy po-
pularności danego utworu. Parafrazując słowa Danuty Rinn należy 
zadać sobie pytanie gdzie ci artyści? Czy teraz artystą może zostać 
każdy, a brak talentu i umiejętności będzie nadrabiał szokowaniem 
odbiorców przez uciekanie się do najprostszych środków? Trudno 
ustalić, gdzie leży granica między dobrym smakiem i klasą artysty, 
który używa ludzkiego ciała jedynie jako inspiracji do swoich prac 
i stworzenia z niego prawdziwego dzieła sztuki, a gdzie zaczyna się 
bycie rzemieślnikiem, dla którego prezentacja ludzkiego ciała i ak-
tów seksualnych jest łatwym sposobem na zarobek. Jedni nazywają 
pornografię sztuką toaletową, inni traktują ją jako jej nową dzie-
dzinę. Tadeusz Różewicz pisał „Polityka zmieni się w kicz, miłość 
w pornografię, muzyka w hałas, sport w prostytucję, religia w na-
ukę, nauka w wiarę”. Jego słowa są coraz bardziej aktualne. Niech 
niniejszy artykuł stanowi zaczątek do dalszych dyskusji. Refleksją 
powinna zostać także objęta kwestia ustawowego uregulowania 
kontratypu sztuki, aby wykluczyć wszelkie wątpliwości co do bytu 
istnienia kontratypów pozaustawowych, często bowiem pewne 
zachowania uznaje się jako „pierwotnie legalne” lub podnosi się 
postulaty ich skodyfikowania. Kodeks karny z 1997 roku nie przy-
staje już w pewnej mierze współczesnym realiom. Prawo powinno 
nadążać za zmianami światopoglądowymi i społecznym odbiorem 
pewnych zachowań, przy czym konieczne jest zachowanie w tym 
racjonalności. Postulatem de lege ferenda, który dokonywałby ta-
kiego równoważenia jest wprowadzenie do kodeksu art. 26a k.k., 
opartego na konstrukcji kolizji dóbr, który wyłączałby bezprawność 
czynów w sytuacji kiedy „naruszone dobro prawne nie pozostaje 
w oczywistej dysproporcji w stosunku do celu artystycznego bądź 
naukowego”, co korespondowałoby z przedstawioną wcześniej defi-
nicją dzieła sztuki jako tego, co artysta w zamyśle chciał przedstawić 
jako sztukę (Zob. Gardocka 2015: 24).
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