Postrzeganie siebie i świata
Perception of yourself
and the world

Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony, wymagając tym samym interdyscyplinarnego podejścia do analiz
występujących w nim zjawisk. Natężenie globalizacji, znaczący rozwój technologii, kwestie
ekologiczne, procesy integracji europejskiej,
opór kultur podporządkowanych w zderzeniu cywilizacji, wreszcie kryzys ekonomiczny
z końca pierwszej dekady XXI wieku – wszystko
to przyczyniło się do nowego ukształtowania
instytucji i samych społeczeństw, a w konsekwencji doprowadziło do pojawienia się nowych typów zachowań ludzi.
Naszą misją jest interdyscyplinarne opisywanie
świata, a wizją stworzenie platformy pomiędzy
nauką i biznesem.
Zapraszamy naukowców oraz praktyków
do publikowania swoich analiz, przemyśleń
i refleksji, a także wszystkich zainteresowanych
stawiających swoje pierwsze kroki ku budowie
satysfakcjonującej kariery naukowej lub biznesowej.

Podziel się swoimi badaniami, wiedzą
i doświadczeniem!
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Słowowo wstępne

Czy istnieje obiektywny odbiór siebie i otaczającej nas rzeczywistości? Czy można zmienić swój sposób postrzegania świata? Nasze przekonania stanowią rodzaj filtru, za pośrednictwem
którego interpretujemy rzeczywistość. Przekonania te kształtowane od najmłodszych lat naszego życia, interpretowane przez nas
i otaczających nas ludzi, media, instytucje, rządy. Wszystko to wpływa na nasze postrzeganie samych siebie, otaczającego świata, interpretowanie wydarzeń, prezentowanie poglądów. W dzisiejszej
dobie pędzącej gospodarki, rozwoju i szybkości życia nie możemy
zapomnieć o medium, jakim jest Internet, który ułatwia możliwość
komunikowania się i pokazywania siebie oraz naszego postrzegania
świata.
Obraz stał się wszechobecny i konieczny w procesie kształtowania opinii. Przemiana sfery komunikacji, która dokonała się
w ostatniej dekadzie i powszechność stosowania nowych technologii prowadzić może do uzależnienia na przykład w obszarze prezentacji i manifestacji siebie w Internecie, kreowania postaw i wizerunku w sieci. Wszak wygląd jest nieodłącznym elementem zarówno
naszej tożsamości, jak i wizerunku marki, produktu, usługi.
Umiejętność efektywnego zarządzania tożsamością marki, budowania jej przewag konkurencyjnych, stworzenia wizerunku na
poziomie percepcji identyfikującej ją jednoznacznie, jest nie lada
wyzwaniem, szczególne w niezmiennie zmieniającym się otaczającym nas świecie.
Środki masowego przekazu odgrywają znaczącą rolę w postrzeganiu siebie i świata. Z jednej strony nadmierna aktywność
na portalach społecznościowych może prowadzić do narcyzmu,
powiązanego z samooceną, pojęciem tożsamości oraz różnicami
międzypłciowymi, z drugiej strony ogromna ilość kampanii reklamowych, których głównym celem jest wywoływanie odpowiednich
reakcji ze strony społeczeństwa oraz pobudzanie go i aktywowanie
do działania, sprawia, że zaprzestajemy odróżniać własne reakcje od
narzucowych czy też wymuszonych. Nieustannie docierają do nas
informacje, obrazy, dźwięki, zapachy. Otrzymujemy ich setki tysięcy
w tak krótkim czasie, że nie jesteśmy w stanie ich przyjąć, zrozumieć
i przeanalizować, przetworzyć, aby nam dobrze służyły. Z konieczności odrzucamy wiele z nich. Czasami więc tracimy coś, co mogło mieć
ogromny sens, a tym samym w istotny sposób mogło wpłynąć na nasze życie oraz nasze decyzje.
Według definicji zamieszczonej na wikipedii – postrzeganie,
spostrzeganie, percepcja to odbieranie bodźców wzrokowych, słuchowych, czy czuciowych, które poddawane są obróbce i syntezie
w poszczególnych częściach mózgu. Postrzeganie jest pierwszym
etapem przetwarzania informacji, które odbierane są przez narządy zmysłów. Jednak proces postrzegania rozpoczyna akt spostrzegania. Skomplikowane układy bodźców odzwierciedlają fragment
otaczającej rzeczywistości odbieranej przez doświadczającego
(spostrzegającego) w określonym momencie.

Organizm człowieka może spostrzegać następujące cechy
bodźców: typ energii (temperatura, dźwięk), lokalizacja w przestrzeni oraz natężenie.
W niniejszym tomie poruszone zostały obszary dotyczące
postrzegania rzeczywistości z różnytch perspektyw badawczych.
Autorzy diagnozowali m.in.: historię fotografii i autoprezentacji,
autoportret fotograficzny, fotografię autobiograficzną czy psychologię autoportretu, rodzinę i emocje odkryte, komunikację obrazem, marketing wizualny, kreowanie świata pozorów, autokontrolę
i świadome manipulowanie, wizerunek a rzeczywistość, kontrowersyjność przekazów, świadomość, tożsamość, samoocenę i wiele
innych.
Rzeczywistość – w znaczeniu potocznym to „wszystko, co istnieje”. Termin ten w najszerszym znaczeniu zawiera wszystkie byty,
zarówno obserwowalne, jak i pojęciowe, wprowadzone przez naukę czy filozofię. W zachodniej filozofii istnieje hierarchia poziomów pojęć rzeczywistości: od subiektywnej i fenomenologicznej
przez obiektywną opisywaną za pomocą faktów, aż do matematycznych modeli rzeczywistości wyrażanych za pomocą równań i aksjomatów. Inne podejście do rzeczywistości występuje we wschodnich
filozofiach, takich jak hinduizm czy buddyzm. Rzeczywistość opisywana jest za pomocą różnych pojęć, które dostosowujemy do odebranych i przeanalizowanych bodźców zewnętrznych, stających się
naszymi przekonaniami.
Co jest prawdą, a co się nią staje, co jest rzeczywiste, a co wirtualne. Kiedy wirtualne staje się rzeczywiste, a kiedy na odwrót,
rzeczywiste staje się wirtualne. W jakich rzeczywistościach żyjemy,
jak je postrzegamy, jak kreujemy i jak wydobywamy naszą obecność akcentowaną w tak wielu przestrzeniach. Co z nas pozostaje,
z naszego bytu, przekonań, wartości, rzeczywistości? Ile jesteśmy
w stanie przetrawić, zachować i wpuścić w krwioobieg społeczny,
a ile jest nam narzucane i to w sposób, którego nie jesteśmy w stanie wychwycić? Kiedy my stajemy się nimi i ile w nich jest nas?
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Społeczna odpowiedzialność biznesu
w koncepcji zakładów ubezpieczeń

Corporate social responsibility
in the concept of insurance companies

Kamila Zelga, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Typ artykułu: przeglądowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorki.

Identyfikacja i analiza społecznych aspektów ubezpieczeń
upoważnia do postrzegania programów ochrony ubezpieczeniowej
jako efektywnego atrybutu działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w przedsiębiorstwie. Celem niniejszego
artykułu jest ukazanie praktyk ubezpieczeniowych jako świadomego podejścia do ryzykaoraz analiza społecznych aspektów metody
ubezpieczenia, uprawniających do postrzegania programów ochrony
ubezpieczeniowej jako efektywnego atrybutu działań z zakresu CSR
w przedsiębiorstwie.

The identification and analysis of social aspects of insurance entitles the perception of insurance protection programs as an effective
attribute of Corporate Social Responsibility (CSR) activities in an enterprise. The purpose of this article is to present insurance practices as
a conscious approach to risk and analysis of social aspects of the insurance
method, entitling to perceive insurance protection programs as an effective attribute of CSR activities in an enterprise.

Słowa kluczowe: CSR, społeczna odpowiedzialność biznesu, rynek
ubezpieczeniowy.

Keywords: CSR, Corporate Social Responsibility, insurance market.

Wstęp

Istota społecznej odpowiedzialność biznesu

W badaniach naukowych i literaturze ubezpieczeniowej wyraźnie kształtuje się nurt poświęcony poszukiwaniom społecznych
aspektów metody ubezpieczeniowej1. Również ubezpieczyciele
w opisie swoich ofert zaczynają świadomie sięgać po argumenty
„społeczne”, powołując się m.in. na solidaryzm, egalitaryzm czy
bezpieczeństwo, zarówno materialne, jak i socjalne.
Ukierunkowanie rozwoju w strategiach zarządzania przedsiębiorstwem determinuje kreowanie jego wartości oraz pozycji
na rynku. Służą temu również podejmowane działania społeczne,
koncentrujące się na wprowadzaniu dobrych praktyk w różnych
obszarach funkcjonowania organizacji.
Świadomość wzajemnych oddziaływań pomiędzy działalnością przedsiębiorstwa, w tym zakładu ubezpieczeń, a jego otoczeniem zewnętrznym przyczyniła się do włączania zagadnienia
społecznej odpowiedzialności biznesu do strategii tych instytucji,
które będzie uwydatniać potrzeby społeczności lokalnych oraz
etyczne i odpowiedzialne prowadzenie działalności.
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu oraz analiza jego istoty w kontekście zakładów ubezpieczeń.
Przytoczone zostaną ubezpieczeniowe rodzaje instrumentów zarządzania ryzykiem, które równocześnie będą należały
do katalogu dobrych praktyk w przedsiębiorstwie jako sposobu
umiejętnego wyeksponowania społecznych atutów programu
ubezpieczeniowego, które mogą odnieść poszczególne grupy
interesariuszy.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social
Responsibility, dalej CSR) to strategia zarządzania, zgodnie z którą
przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają
interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi
grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami (http://
www.csr.parp.gov.pl 2018).
Termin sformalizowania CSR datuje się na lata 50. XX wieku,
kiedy HowardRothmann Bowen w swojej fundamentalnej pracy pt.
Social Responsibility of the Businessman dowiódł, iż managerowie
biznesu mają obowiązek prowadzenia właściwej polityki oraz podejmowania odpowiednich decyzji, które są pożądane z punktu widzenia celów i wartości społeczeństwa (Bartowiak 2011).
Można przyjąć, że CSR to strategiczna sposobność oraz zestaw
zobowiązań, które przedsiębiorstwo powinno analizować za pośrednictwem tych samych narzędzi oraz umiejętności, jakie mają zastosowanie do strategii rynkowych (odpowiedzialnybiznes.pl 2018).
W przedsiębiorstwie, które jest aktywnym uczestnikiem życia danej społeczności, posiadającym pewne „obywatelskie obowiązki”,
społeczną odpowiedzialność określa się jako obowiązek przedsiębiorstwa do prowadzenia swoich interesów w sposób, który szanuje
prawa jednostek oraz popiera dobro społeczne (odpowiedzialnybiznes.pl 2018).
Przedsiębiorstwo zobowiązuje się tym samym do zminimalizowania lub wyeliminowania jakichkolwiek szkodliwych oddziaływań
oraz zwiększanie swoich długoterminowych korzystnych wpływów
na społeczeństwo (Mohr 1996). Silne związanie przedsiębiorstwa ze
społeczeństwem, ujętym z perspektywy lokalnej, zdaje się być zatem istotnym elementem, na który dana jednostka powinna zwrócić
szczególną uwagę.

Czapiński, Panek 2015; Ustawa z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem
finansowym (Dz.U. z 2006 r. nr 157, poz. 1119, ze zm.); Szumlicz 2015.
1
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Społeczna odpowiedzialność biznesu może być jednak ujęta
nie tylko jako działalność humanitarna, ale także zapewniająca korzyści dla przedsiębiorstwa. Inaczej mówiąc, to zobowiązanie oraz
odpowiedzialność wobec wszystkich interesariuszy za inicjowane
działania, których celem powinien być zarówno efekt ekonomiczny, jak i osiągnięcia związane ze społeczeństwem i środowiskiem
(Tyszkiewicz 2006).
Ważnym więc aspektem jest włączenie kwestii społecznych
oraz działań związanych z ochroną środowiska do strategii i codziennej działalności przedsiębiorstwa. Działania z zakresu społecznej
odpowiedzialności biznesu będą realizacją idei wiążącej podmioty
gospodarcze ze społeczeństwem szczególnym rodzajem korelacji
(odpowiedzialnybiznes.pl 2018).
Przedsiębiorstwo nie istnieje tylko po to, aby urzeczywistniać
i zaspakajać potrzeby konsumpcyjne społeczeństwa, ale również
umiejętnie kreować przemiany społeczne.
CSR stanowi więc zestaw zobowiązań przedsiębiorstwa do
ochrony i umacniania społecznego kontekstu, w którym funkcjonuje. Kontekst ten obejmuje trzy główne obszary (Griffin 2007):
• udziałowców zewnętrznych (m.in. klienci, społeczność lokalna, dostawcy, pracownicy, stowarzyszenia handlowe,
właściciele/inwestorzy, sądy, szkoły i uniwersytety, rządy,
władze lokalne);
• środowisko naturalne;
• ogólny dobrobyt społeczny.
CSR zespala koncepcję globalnego obywatelstwa z troską
o środowisko i ze zrównoważonym rozwojem, natomiast społeczną
odpowiedzialność odnosi do bieżącego zaangażowania się przedsiębiorstwa na rzecz etycznego postępowania oraz przyczyniania się
do rozwoju ekonomicznego przy jednoczesnym demonstrowaniu
szacunku dla ludzi, społeczności lokalnych, narodów i środowiska
(Gustafson 2007: 190).
Zgodne z normą ISO 26000 wyróżnia się siedem obszarów istotnych dla CSR (https://piu.org.pl/ 2018):
• ład organizacyjny uwzględniający w procesie podejmowania decyzji: etyczne postępowanie i odpowiedzialność za
skutki decyzji, budowanie strategii CSR oraz relacji z interesariuszami;
• prawa człowieka, których przestrzeganie determinuje zaufanie publiczne i lojalność pracowników;
• relacje z pracownikami w zakresie eliminacji dyskryminacji,
zapewnienia szkoleń, poprawy bezpieczeństwa i zdrowia;
• środowisko, obejmujące ochronę ekosystemów, m.in. za
pośrednictwem ograniczania zużycia surowców i energii;
• uczciwe praktyki rynkowe, czyli etyczne postępowanie
w stosunku do wszystkich innych podmiotów;
• relacje z konsumentami oparte na klarownym marketingu,
dostępie do informacji czy procedurach reklamacji;
• zaangażowanie społeczne i rozwój, które mają wpływ na
poprawę życia społeczności lokalnych oraz rozwój społeczny poprzez podejmowanie inicjatyw społecznych, także we
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Można więc uznać, że społeczna odpowiedzialność biznesu
to działania przedsiębiorstwa, które powiązane z jego celami eko-

nomicznymi dążą do realizacji powszechnie oczekiwanych zadań
z zakresu filantropijności i ekologii, przestrzeganiu wymagań i norm
bardziej restrykcyjnych niż nakładane przez przepisy prawa i zasady
etyki, a także podejmowaniu pełnej oraz świadomej odpowiedzialności za wszelkie swoje działania.

CSR szansą rozwoju rynku ubezpieczeniowego
Wśród podmiotów strony popytowej rynku ubezpieczeniowego wyróżnia się osoby fizyczne („gospodarstwo domowe”)
i osoby prawne (podmioty gospodarcze, jednostki budżetowe oraz
organizacje pozarządowe). W analizach nad stanem, kierunkami
i perspektywami rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce można znaleźć odwołania do wielu uwarunkowań zewnętrznych (szanse
i zagrożenia w dalszym i bliższym otoczeniu rynku), jak i wewnętrznych (mocne i słabe strony związane z funkcjonowaniem strony podażowej – zakładów ubezpieczeń i związanych z nimi podmiotów)
(Szumlicz 2005). W tym ujęciu rozwój rynku będzie zależał od umiejętności budowania i realizowania przez poszczególnych ubezpieczycieli takich strategii działania, które pozwolą wykorzystać szanse
i przygotować się do przeciwstawienia się zagrożeniom, eksponując silne strony oraz eliminując słabości. Istotna jest przy tym wizja
rozwoju rynku, wspierająca stronę popytową, przejawiającą się we
wzroście sprzedaży polis w skali makro, a nie jedynie transferów
klientów, przyciąganych przez poszczególnych ubezpieczycieli przy
pomocy marketingowych zachęt (Wawer-Bernat 2016).
Obok poszukiwania skutecznych i dostosowanych do specyfiki
branży ubezpieczeniowej instrumentów marketingowych odkrywać
należy kolejne nisze rynkowe, identyfikować i wzmacniać stymulatory popytu, a także wspierać rozwój potrzeb ubezpieczeniowych
(Szumlicz 2005). Nadmienione elementy stanowią postulaty ściśle
korespondujące z założeniami procesu rozwoju marketingu, urzeczywistniającego się w orientacji na nabywcę, czyli na jego potrzeby
oraz wspólne rozwiązywanie problemów. Szczególnie interesującym
przypadkiem w praktyce czynników wzrostu popytu są przedsiębiorstwa nastawione na zysk, dla których ochrona ubezpieczeniowa stanowi przede wszystkim atrybut realizacji funkcji finansowej.
Ten konwencjonalny sposób podejścia przez przedsiębiorstwo do
ubezpieczenia eksponuje głównie interes ubezpieczeniowy firmy
jako podstawowy czynnik decyzyjny w procesie wyboru sposobów
wyeliminowania strat czy też nadzwyczajnych wydatków.
W takim ujęciu ubezpieczenie stanowi jedną z metod podejścia
do ryzyka, sprzyjając nabywaniu przez firmy produktów ubezpieczeniowych, a tym samym stymulowaniu rozwoju rynku ubezpieczeniowego, co służy realizacji funkcji ekonomicznej przedsiębiorstwa
(Wawer-Bernat 2016).
Z kolei odkrywanie związków między ubezpieczeniami (ochroną ubezpieczeniową jako narzędziem zarządzania ryzykiem przez
organizację), a CSR (dobrymi praktykami biznesowymi) wymaga
identyfikacji społecznych aspektów ubezpieczenia (Wawer-Bernat
2016). Idea społecznej odpowiedzialności wprowadza do biznesu
poza kryteriami ekonomicznym również społeczne aspekty oceny
procesu zarządzania przedsiębiorstwem.
Eksponując potrzeby i zalety analizowanego zjawiska powołać
się należy na argumenty natury etycznej, odnoszące się do przekonań wskazujących na zachowania słuszne i niesłuszne, czyli tworzące
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ramy ogólnie przyjętych norm społecznych. Coraz częściej jednak
pojawia się argument określany jako interes własny firmy, czyli
przekonanie, że można integrować cele społeczne i ekonomiczne,
a sukces firmy w dużej mierze zależy od jej społecznej wrażliwości
(Wawer-Bernat 2016).
Polski rynek ubezpieczeń odznacza się szerokim spektrum jego
usług, czyli zakładów ubezpieczeń. Za działania podejmowane na
rzecz poprawy jakości usług ubezpieczeniowych oraz stosowanie
dobrych praktyk w relacjach ze swoimi interesariuszami, zakłady
ubezpieczeń działające w Polsce otrzymują liczne nagrody i wyróżnienia (Szumlicz 2015).
Dlatego też zauważalne jest sukcesywne zwiększanie zaufania
i lojalności wśród klientów. Z diagnozy społecznej zrealizowanej
w 2015 roku przez Biuro Badań i Analiz Statystycznych Polskiego
Towarzystwa Statystycznego badającej zaufanie klientów wobec instytucji finansowych wynika, że zaufanie do zakładów ubezpieczeń
powoli wzrasta (Szumlicz 2015).
Na stosunkowo niski procent zaufania klientów mają wpływ
przede wszystkim działania zakładów ubezpieczeń w zakresie realizacji umów ubezpieczeniowych. Jednak do największych korzyści stosowania CSR w zakładach ubezpieczeń zaliczyć można (Bem
2008: 60-65):
• budowę wizerunku oraz przewagi konkurencyjnej;
• podniesienie poziomu kultury organizacyjnej;
• poprawę relacji z pracownikami;
• wzrost jakości oferowanych produktów i ich sprzedaży;
• wzrost zaufania ze strony interesariuszy;
• poprawę wyników ekonomicznych.
Największą motywacją do prowadzenia przez zakład ubezpieczeń działalności społecznej powinno być jednak budowanie wizerunku marki godnej zaufania.

Interesariusze jako podmioty ochrony
ubezpieczeniowej przedsiębiorstwa
Poszukiwanie miejsca i roli ubezpieczeń w realizacji społecznie
odpowiedzialnego biznesu wymaga zidentyfikowania interesariuszy,
czyli podmiotów istotnych dla funkcjonowania organizacji. Programy ubezpieczeniowe realizowane przez organizacje, stanowiłyby
dla nich wyraz ich społecznego zaangażowania, odpowiedzialnego
traktowania partnerów, dokonywania strategicznych wyborów oraz
podejmowania operacyjnych decyzji na podstawie uniwersalnych
zasad etycznych (Wawer-Bernat 2016).
Wśród interesariuszy wyróżnić należy: właścicieli, kadrę managerską, pracowników, dostawców, odbiorców, klientów, czy też
przedstawicieli lokalnej społeczności. Nawiązanie przez firmę skutecznego dialogu z tymi podmiotami za pomocą programów ubezpieczeniowych wymaga nie tylko ich identyfikacji, określenia ich siły
i znaczenia, ale także sklasyfikowania (na podstawie rodzaju ich relacji z organizacją) oraz podziału na substanowiących, kontraktowych
i kontekstowych (Paliwoda-Matiolańska 2009).
Kolejnym krokiem realizacji niniejszego zamierzenia jest wskazanie ubezpieczeń (uporządkowanych zgodnie z kryteriami klasyfikacji i podziału), stanowiących nie tylko instrument zarządzania
ryzykiem, ale także jeden z atutów społecznie odpowiedzialnej
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organizacji. Należy więc opracować profesjonalny projekt ochrony
ubezpieczeniowej. W procesie zarządzania ryzykiem, obejmującym
fazę diagnozowania ryzyka, ubezpieczenie często jest postrzegane
jako optymalna metoda podejścia do ryzyka, z uwagi na łatwość
zastosowania, dostępność i racjonalność finansową (Kowalewski
2006: 49-50).
Analizę CSR w przedsiębiorstwie warto poprzedzić fundamentalną systematyką ubezpieczeń, uwzględniającą podział na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia gospodarcze wraz z ich
podziałem na ubezpieczenia majątkowe oraz osobowe (Paliwoda-Matiolańska 2009).
Dla celów projektowania ochrony ubezpieczeniowej niezbędna
jest zarówno znajomość produktów ubezpieczeniowych wchodzących w skład poszczególnych kategorii, jak i ich rynkowej oferty, gdyż
przygotowywane przez ubezpieczycieli warunki ubezpieczeń mogą
znacznie różnić się między sobą w zakresie ochrony, obowiązków
ubezpieczonego i ubezpieczyciela, klauzul wyłączających i rozszerzających odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, franszyz, taryf
składek (Paliwoda-Matiolańska 2009).
Wykorzystanie ubezpieczeniowych instrumentów zarządzania
ryzykiem, które równocześnie będą należały do katalogu dobrych
praktyk w przedsiębiorstwie, będzie więc efektem świadomego podejścia do ryzyka, profesjonalnego zaprojektowania ochrony ubezpieczeniowej oraz umiejętnego wyeksponowania społecznych atutów programu ubezpieczeniowego. Pewne wątpliwości może budzić
zaliczenie ubezpieczeń obowiązkowych (społecznych i majątkowych)
do atrybutów CSR, skoro jest to koncepcja zarządzania, zgodnie
z którą przedsiębiorstwa do swoich strategii dobrowolnie włączają
działania skierowane na realizację interesów społecznych i ochronę
środowiska oraz doskonalenie relacji z interesariuszami (Paliwoda-Matiolańska 2009). Równocześnie jednak podkreśla się, że przedsiębiorstwo, podejmując przedsięwzięcia z zakresu CSR, powinno
w pierwszej kolejności wypełnić wszystkie formalne i prawne wymogi i obowiązki, jednakże obecnie wielu pracodawców nie wywiązuje się z obowiązków płatnika składek na ubezpieczenie społeczne,
a jeszcze większa ich liczba wykorzystuje możliwość zawierania
z pracownikami umów cywilno-prawnych w celu ograniczenia kosztów pracy (Kowalewski 2006).
Można stwierdzić, że pracodawcy rzetelnie wypełniający obowiązki związane z ubezpieczeniem społecznym i zatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę realizują jedną z dobrych praktyk CSR, gdyż przyczyniają się w ten sposób nie tylko do zapewnienia
tym osobom w przyszłości wyższych świadczeń emerytalnych, ale
także chronią budżet państwa przed wydatkami przeznaczonymi na
uzupełnienie najniższych emerytur (Kowalewski 2006).
Na tle powyżej opisanych tendencji, pracodawcy, którzy organizują dla swoich pracowników dobrowolne programy ubezpieczeniowe (często wiążące się z wysokimi kosztami związanymi z opłacaniem należnych składek) – w ramach ubezpieczeń osobowych (na
życie, rentowych, wypadkowych i chorobowych, zdrowotnych) realizują wyjątkowo wysokie standardy dobrych praktyk biznesowych.
Szczególnie ważne społecznie funkcje wypełniają, zarówno dla
poszkodowanych, jak i samych ubezpieczonych, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które chronią przede wszystkim interes
majątkowy poszkodowanego przed ewentualną niewypłacalnością
sprawcy szkody oraz interes majątkowy ubezpieczonego podmiotu,
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uwalniając go od obowiązku naprawienia szkody (Paliwoda-Matiolańska 2009). Powyższe funkcje realizują ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, odnoszące się zarówno do standardowych
rodzajów ryzyka związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak i do szczególnych rodzajów ryzyka (np. ubezpieczenia OC
skierowanego do podmiotów, których działalność może spowodować straty dla środowiska naturalnego).
Co prawda obecnie wzrasta liczba polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jednak wiele rodzajów tych ubezpieczeń
pozostaje jeszcze poza zasięgiem zainteresowania i finansowych
możliwości biznesu. Niski poziom świadomości prawnej i ubezpieczeniowej oraz słaba kondycja finansowa firm, to główne przyczyny
jeszcze nie dość aktywnego podejścia przez biznes do nowych produktów ubezpieczeń OC (Paliwoda-Matiolańska 2009).
Dostępne na rynku produkty są coraz nowocześniejsze, zapewniają szeroki zakres ochrony – poza zrekompensowaniem szkody,
umożliwiają pokrycie wysokich kosztów ochrony prawnej (w postępowaniach cywilnych, administracyjnych i karnych), poręczeń majątkowych, a nawet kosztów odzyskania dobrego imienia (Kowalewski
2006). Poza ewidentną korzyścią, jaką jest uwolnienie osób zajmujących kluczowe stanowiska w firmie od finansowego ryzyka, ubezpieczenie to zdecydowanie zwiększa poziom zaufania interesariuszy
do firmy jako wiarygodnego i wypłacalnego partnera biznesowego.
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Rola trzeciego sektora społeczno-gospodarczego
w kształtowaniu odpowiedzialności społecznej na przykładzie
wybranych reklam społecznych
The role of the third socio-economic sector
in shaping social responsibility on the example of selected social advertising
Adam Chlebisz, Martyna Żak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych,
Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji, Studencki Instytut Analiz Gospodarczych
Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorów.

Artykuł zawiera opis istoty i roli trzeciego sektora społeczno-gospodarczego w wybranych organizacjach, a także porównanie
ich sposobów prosperowania i promowania swojej działalności.
Wyznacznikiem komparatywności ww. kwestii są: opinie, komentarze, a także reakcje ludzi na wnoszony wkład w dobrobyt społeczny i budowaną świadomość publiczną. W artykule przedstawiony jest podział społeczno-gospodarczy na trzy sektory i jego
objaśnienie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na organizacje
pozarządowe (NGO – ang. non-governmental organizations). Następnie opisana jest ich charakterystyka, opinia społeczeństwa
i porównanie przykładowych zastosowań tego typu działań na
rynku. Ideą pracy jest określenie słuszności istnienia trzeciego
sektora, celów stojących za jego działaniem i wywołanych przez
ten proces skutków w postaci reakcji odbiorców i poszczególnych
segmentów rynku. Artykuł kończą najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonej obserwacji.

The article contains description the nature and role of the
third socio-economic sector in selected organizations and to compare their ways of prospering and promoting their business. The
determinant of comparability of those issues are: opinions, comments and people’s reactions to contributing to welfare and public awareness. This paper presents the socio-economic division
into three sectors and its explanation with particular reference to
non-governmental organizations (NGOs). Then, it described their
characteristics, the general public and the comparison examples of
applications of this type of activity in the market. The idea of this
article is to define the validity of the existence of the third sector, the goals behind its and the effects in the form of reactions of
recipients and individual market segments caused by this process.
The article ends with the main conclusions from the observations.

Słowa kluczowe: trzeci sektor, organizacje pozarządowe, społeczeństwo obywatelskie.

Keywords: third sector, non-governmental organizations, civil society.

Wstęp
Aktywność społeczno-gospodarcza nowoczesnych i demokratycznych państw dzieli się na trzy sektory. Pierwszy
z nich obejmuje sferę publiczną, drugi rynkową, a trzeci pozarządową działalność społeczną, która nie jest nastawiona na zysk (non-profit), a także nie zalicza się do struktury państwowej (ang. non-governmental organizations) (http://fakty.ngo.pl/ 2018). Sektor
publiczny to instytucje i jednostki organizacyjne, które są w większości finansowane z wpływów podatkowych a władzę nad nimi sprawuje państwo. Sektor prywatny obejmuje całkowicie niezależne od
podmiotów państwowych organizacje i działalności, ale także te,
w których udział skarbu państwa nie przekracza 50%. Maksymalizacja zysku przedsiębiorstw to podstawowy cel dla struktur
z drugiego sektora. Natomiast trzeci sektor jest nazywany obywatelskim i skupia grupy działaczy społecznych, zarówno w formie organizacji, jak i nieformalnie, którzy mają na celu poszerzenie jakości
życia wśród ludzi i nie tylko (Niżyńska 2018).
Głównym celem artykułu jest przedstawienie istoty i roli
organizacji społecznych wchodzących w skład trzeciego sektora
i porównanie ich w odniesieniu do poszczególnych aspektów
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związanych z działalnością i promocją. Do obserwacji wykorzystano reklamy społeczne oraz poster, które przedstawiają
określone zachowania społeczne i ich skutki, pozostawiając
odbiorcy interpretacje i odczucia. Praca ma za zadanie wykazać, jaki wpływ na społeczeństwo mają tego typu działania.
Ideą badania takich sytuacji jest określenie słuszności istnienia organizacji pozarządowych, a także wskazanie ich mocnych
i słabych stron.

Koncepcja społeczeństwa obywatelskiego
Po 1989 roku tematem szczególnie często poruszanym
w debacie publicznej w Polsce było pojęcie społeczeństwa
obywatelskiego. Współcześni szwedzcy socjologowie – Bard
i Söderqvist definiują społeczeństwo obywatelskie jako społeczeństwo tworzone przez obywateli, których łączy zaangażowanie i troska o wspólne interesy oraz przeświadczenie
o odpowiedzialności za ogół społeczeństwa (Bard, Söderqvist
2006). Należy jednak pamiętać, że idea społeczeństwa obywatelskiego ma swoje źródło w koncepcjach starożytnych filozofów. Arystotelesowska koinonia politike (wspólnota polityczna)
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zakładała, że naturalną potrzebą każdego człowieka jest tworzenie wspólnoty, a powinnością obywatela – czynny udział
w sprawach publicznych (Arystoteles 2003). Analogicznie do
sprawy odnosił się Cyceron, pisząc o societas civilis jako pewnego rodzaju zgromadzeniu, o które – ze względu na wspólnie
wyznawane wartości oraz wynikające z pracy zespołowej korzyści
– powinni dbać wszyscy obywatele (Cyceron 1999). W modelu republikańskim utarło się przekonanie, że aktywne działanie w sferze
publicznej stanowi nieodzowną część pracy nad cnotami moralnymi, a ład polityczny warunkują sprawiedliwość i słuszność (Breczko,
Miruć 2017). Z kolei przedstawiciele oświecenia – Hobbes i Locke
zaproponowali umowę społeczną, zgodnie z którą rządzący są kontrolowani przez poddanych, co pozwala na zachowanie równowagi.
Owa równowaga stała się przedmiotem zainteresowania również
Monteskiusza, postulującego trójpodział władzy. Szczególnie istotne dla dalszych rozważań wydaje się przedstawienie poglądów
XIX-wiecznego niemieckiego filozofa – Georga Wilhema Friedricha
Hegela. Jego koncepcja zakłada, iż system społeczny składa się
z trzech elementów – państwa, rodziny oraz społeczeństwa obywatelskiego (Hegel 1969). Pogląd ten rozwinął z kolei Gramsci, wyróżniając gospodarkę, rząd oraz wspomniane już wcześniej społeczeństwo obywatelskie (Gramsci 1961). Przedstawiona idea społeczeństwa tworzonego przez odpowiedzialnych, świadomych i zaangażowanych obywateli jest obecnie kultywowana przez tzw. trzeci sektor
społeczno-gospodarczy.

Zgodnie z przyjętym podziałem, współcześnie społeczeństwa
organizują swój byt, dzieląc aktywność społeczno-gospodarczą na
trzy sektory.
Tabela 1. Zestawienie cech charakterystycznych dla danego sektora

II sektor
For-profit

Interes

Zarządzający

prywatny

prywatni

I sektor

Non-profit

Wykres 1. Zakresy działania NGO

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań Stowarzyszenia Klon/Jawor 2016: 32.

Pojęcie trzeciego sektora

III sektor

związków zawodowych, fundacji, których jedynym fundatorem jest
Skarb Państwa lub utworzonych przez partie polityczne)” (Dz.U.
z 2003 r. nr 96, poz. 873, art. 3., ust. 2-4). Formami działań społecznych w ramach trzeciego sektora mogą być m.in. (Niżyńska 2018):
fundacje, kluby sportowe, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne,
grupy wsparcia. Najczęściej wybieraną formą działalności okazują
się stowarzyszenia – na początku 2018 roku w Polsce było zarejestrowanych ich aż 112 tysięcy, wśród których około 16,6 tysiąca
stanowiły ochotnicze straże pożarne. Fundacje natomiast liczą 22
tysięcy zarejestrowanych jednostek, co stanowi niespełna 1/5 stowarzyszeń. Jednak nie należy tych liczb rozpatrywać jako aktywnych
organizacji, ponieważ z danych szacunkowych GUS wynika, że około
30% zarejestrowanych organizacji nie działa – czyli aktywnych pozostaje około 90 tysięcy stowarzyszeń i fundacji (http://fakty.ngo.
pl/ 2018).

Interes

Zarządzający

publiczny

publiczni

Źródło: opracowanie własne.

Nie bez powodu III sektor określa się jako wszystkie formy działań społecznych, które są pomiędzy rynkiem a państwem (http://
fakty.ngo.pl 2018). Jest on najbardziej zróżnicowany, ale pomimo
aspektów, które dzielą aktywności społeczno-gospodarcze na trzy
części, posiadają one także cechy wspólne m.in. podobnie jak przedsiębiorstwa nastawione na zysk, organizacje pozarządowe powstają
z inicjatywy osób prywatnych oraz działają w interesie publicznym
(jak organizacje rządowe).
Definicja trzeciego sektora zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
jest następująca: „organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów
o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku,
osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej
utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ustępu 4 (tj. m.in. partii politycznych,

Z wykresu 1 wynika, że np. organizowaniem imprez czy prowadzeniem zajęć sportowych zajmowało się 34% organizacji, edukacją i wychowaniem 15%, a tylko 7% ochroną zdrowia czy 6%
rozwojem lokalnym. Ciekawym może okazać się fakt, że Polacy
zupełnie inaczej wyobrażali sobie rozkład działania poszczególnych
organizacji pozarządowych. W większości uważali, że to przede
wszystkim instytucje charytatywne i pomocowe. W badaniu aż
79% wskazało na pomaganie potrzebującym i 77% na prowadzenie
zbiórek publicznych, jeżeli chodzi o zakres działalności stowarzyszeń
i fundacji (http://fakty.ngo.pl/ 2018).

Rola trzeciego sektora
Opisując role, jakie pełnią organizacje pozarządowe często zaznacza się, że stanowią one wyraz gwarantowanego przez Konstytucję prawa do zrzeszania się i podejmowania wspólnych działań
(Hadrowicz 2016). Podkreśla się, że aktywne działanie obywateli
w tego typu organizacjach jest czynnikiem sprzyjającym rozwojowi
demokracji, kształtującym poczucie tożsamości narodowej, którą
warunkuje poczucie wspólnego celu. Co więcej, trzeci sektor pozwala na lepszy przepływ informacji pomiędzy jednostkami tworzącymi społeczeństwo, a także tworzenie instytucji reprezentujących
problemy warstw szczególnie dotkniętych nierównościami społecznymi (Frączak 2002). Organizacje społeczne stają się obecnie
inicjatorami, a może nawet i partnerami administracji publicznej
w wypełnianych przez nią zadaniach publicznych. Jest to widoczne
chociażby w katalogu praw przysługujących trzeciemu sektorowi.
Należą do nich m.in. możliwość zabierania głosu w sprawach pu-
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blicznych (w tym krytykowanie działań rządu), promowanie praw
człowieka i ideologii z nimi związanych, czy udzielanie porad i informacji. Do zadań organizacji pozarządowych należy także budowanie i promowanie świadomości publicznej, zapewnienie równego udziału w życiu publicznym oraz wkład w dobrobyt społeczny
ogółu społeczności (Uzasadnienie zalecenia CM/Rec 2007). Można
stwierdzić, że takie organizacje pośredniczą pomiędzy relacją państwo-społeczeństwo, ponieważ pierwszy sektor nie ma odpowiednich narzędzi do realizacji celów, które są dostarczane przez NGO
w formie usług społecznych. Nie należy tutaj wychodzić z wnioskami
za daleko, twierdząc że funkcje państwowe mogą przejąć organizacje pozarządowe, ponieważ lepiej współpracują i komunikują się ze
społeczeństwem.
Wszystkie kwestie z zakresu administracji powinny pozostać
w gestii państwa, ponieważ tylko ono posiada stosowne organy
pozwalające na rozwiązanie problemów wewnętrznych i zewnętrznych, które są oparte na doświadczeniu zaadaptowanym i zdobytym
przez inne kraje (Grotkowski 2011). Należy natomiast zauważyć,
że administracja publiczna poszukując tańszych oraz efektywniejszych metod radzenia sobie z zadaniami publicznymi, coraz częściej sama oczekuje współpracy z organizacjami pozarządowymi
(Salamon 1981), która może się odbywać w formach określonych
w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873, art. 5).
Polityka podnoszenia jakości współpracy pomiędzy I a III sektorem
powinna rozwiązywać trzy zasadnicze problemy (Dudkiewicz 2011):
• nierówności stron – polega na stworzeniu płaszczyzny, na
której oba sektory znajdują wspólną misję i współpracując ze
sobą dążą do osiągnięcia celu, którym najczęściej jest dobro
społeczeństwa;
• niedostatku kultury współpracy – ma za zadanie rozpowszechnianie wzajemnego poznawania się, zrozumienia działań drugiej strony, a także spotkań czy programów wymiany
przedstawicieli administracji i organizacji pozarządowych;
• perfekcyjność współpracy – może być interpretowana na
różne sposoby. Dwa podstawowe, które wyróżniamy, to
uproszczenie mechanizmów współpracy dla gmin wiejskich
(w miejsce zbioru przepisów ustanowienie katalogu dobrych
praktyk), a także zastosowanie współpracy głównie z większymi ośrodkami, gdzie można wykorzystać już istniejącą infrastrukturę regionalną, spodziewając się lepszych efektów na
niższych szczeblach.

Rola organizacji pozarządowych w kreowaniu
pożądanych postaw – reklama społeczna
Upowszechnienie się organizacji non-profit było jednym z kluczowych czynników, które wpłynęły na pojawienie się koncepcji reklamy społecznej. Już w latach 60. XX wieku, wraz z gwałtownym
wzrostem liczby organizacji pozarządowych, w Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się próby dostosowywania technik marketingu do
tworzenia reklam nastawionych na kreowanie wzorców pożądanych
przez społeczeństwo (Krzyżanowski 2008). Katalizatorem tych procesów stawały się problemy, z jakimi borykały się ówczesne społeczeństwa. Przykładem może być chociażby olbrzymi sukces władz
Finlandii polegający na znacznym ograniczeniu zachorowalności
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na choroby serca, dzięki przeprowadzeniu kampanii uświadamiających jak ważna dla zdrowia jest aktywność fizyczna (Kotler, Lee
2008). Sargeant definiuje marketing społeczny jako wprowadzanie
i kontrolę programów prezentujących pewne idee, mające skutkować w lepszym rozumieniu pewnych problemów przez członków danej grupy społecznej (Seargeant 2004). Z kolei Kotler rozpatruje to hasło jako zespół technik marketingowych, które mają
wpływać na odbiorcę, zachęcając go do odrzucenia niektórych
praktyk lub też przyjęcia określonych zachowań (Kotler, Lee 2008).
Odbiorcą może być skonkretyzowana grupa ludzi lub ogół społeczeństwa. Ciekawa jest również kwestia nadawcy takiej reklamy.
Z przeprowadzanych analiz wynika, że głównymi zleceniodawcami
polskich kampanii społecznych są organizacje trzeciego sektora,
które ze względu na brak doświadczenia w marketingu korzystają
z usług ekspertów (http://kampaniespoleczne.pl/ 2018). Poczucie
odpowiedzialności społecznej i idei solidarności, które przyświecają
działaniom organizacjom non-profit uzewnętrzniają się w reklamach
społecznych, które działając na emocje, używając perswazji, niejednokrotnie mają duży wpływ na postawy odbiorców.
Za jedną z najbardziej skutecznych polskich reklam społecznych
uznawana jest kampania Sekret – nie zawsze słodki zorganizowana
przez Fundację „Dzieci Niczyje” w 2015 roku. Wszystko rozpoczęło się zaskakującym wydarzeniem w warszawskiej Kinotece. Przed
seansem widzowie zostali poczęstowani cukierkami opakowanymi
w różowe papierki z napisem Sekret. Następnie pokazano im reklamę przedstawiającą małą dziewczynkę chowającą cukierka wyglądającego zupełnie tak jak ten, którym wcześniej obdarowano widzów.
Należy zauważyć, że obraz przedstawiony wówczas widzom mógł napawać radością – pokój dziecka był pełen jasnych, pastelowych kolorów, co wzbudzało w oglądającym poczucie bezpieczeństwa, spokoju, miało przywoływać wspomnienia sielankowego dzieciństwa.
Następny obraz burzył stworzoną atmosferę – ukazał się napis „10
minut wcześniej”. Na ekranie pojawił się starszy mężczyzna, który
w dwuznaczny sposób dotyka dziecko. Dając mu wspomnianego
wcześniej cukierka, mówi: „To będzie nasz sekret. Nikt się nie dowie”. Reklama na rzecz Fundacji „Dzieci Niczyje” wywołała wśród
obiorców szok i refleksję. Jej celem było poszerzenie świadomości
społeczeństwa co do skali zjawiska wykorzystywania seksualnego
dzieci, a także zachęcenia do wspierania walki z tym problemem poprzez przekazanie 1% podatku na rzecz tejże fundacji (http://mowimyjak.se.pl/ 2018). Specjaliści zajmujący się marketingiem zwracają
uwagę, iż sukces, jaki odniosła omawiana reklama społeczna, wynika
w dużej mierze z zastosowanych w niej technik psychologicznych.
Cukierek podany widzom przed seansem stał się bowiem elementem
łączącym ich z wykorzystywanym seksualnie dzieckiem, pozwalając
w pewien sposób zidentyfikować się z problemem (https://watchit.
org.pl/ 2018).
Z kolei jedna z największych w Polsce organizacji należących
do trzeciego sektora – Polski Czerwony Krzyż zaangażowała się
w walkę z innym istotnym problemem społecznym, jakim jest głód.
W 2013 roku przeprowadzono akcję pt. Bardzo dobre maniery,
w której zachęcano klientów restauracji do układania sztućców
w znak krzyża po skończonym posiłku. Miało być to znakiem dla obsługi restauracji, by doliczyła do rachunku 5 złotych, które następnie
były przekazywane na opłacenie obiadów dzieciom, które nie miały
codziennie dostępu do ciepłych posiłków.
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Rysunek 1. Reklama akcji pt. Bardzo dobre maniery, PCK

Rysunek 3. Reklama społeczna pt. Nie wyrzucaj przyjaciela na wakacje,
Żwirek Bazyl

Źródło: http://www.smakizycia.pl/wydarzenia/polecamy/bardzo-dobre-maniery-wspieraja-akcje-pck/wersja-do-druku/ [12.05.2018].

Kampania społeczna zorganizowana przez Polski Czerwony Krzyż
okazała się niezwykle skuteczna. Ilość regularnych wpłat na rzecz programu PCK pt. Godne Dzieciństwo wzrosła o ponad 60% i – jak podają
dane Instytutu Monitorowania Mediów – dotarła do około 16 milionów Polaków (http://konkurs.kampaniespoleczne.pl/ 2018).
Organizacje pozarządowe wielokrotnie angażują się też w pomoc osobom niepełnosprawnym, a także starają się działać w celu
przeciwdziałaniu kalectwa. Jedną z najbardziej znanych reklam społecznych związanych z tą kwestią jest ta przeprowadzona z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i promowana hasłem Płytka
wyobraźnia to kalectwo.
Rysunek 2. Reklama społeczna „Płytka wyobraźnia to kalectwo”, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Źródło: http://baldricksclaw.blogspot.com/2012/08/nie-jestem-smieciem.html
[12.05.2018].

Podsumowanie
Trzeci sektor jest kluczowym pośrednikiem pomiędzy sektorem
administracyjnym a resztą społeczeństwa. Organizacje pozarządowe współpracują z pozostałymi sektorami na różnych płaszczyznach,
a ze względu na specyfikę działania i cechy charakterystyczne (wykres 1) ich rola pozostaje niezastąpiona. Przeprowadzone obserwacje pozwoliły na wysunięcie następujących wniosków:
1. Trzeci sektor pełni niezwykle istotnie funkcje w obrębie
wielu dziedzin – sporcie, edukacji, kulturze czy ochronie
zdrowia;
2. Szczególnie istotną rolę, jaką spełniają organizacje pozarządowe jest walka z problemami społecznymi, jak przemoc
wobec dzieci czy zwierząt, głód, wykluczenie społeczne;
3. Reklamy społeczne tworzone przez organizacje trzeciego
sektora okazują się skutecznie wpływać na zmianę postrzegania świata przez społeczeństwo poprzez uświadamianie
im skali problemów społecznych, ich przyczyn oraz możliwości zapobiegania.
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Rosnące zainteresowanie koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu przyczyniło się do powstania indeksu spółek odpowiedzialnych – Respect INDEX. Indeks ten pozwala na wyłonienie
na polskim rynku przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie.
Obecność w nim natomiast, buduje przewagę konkurencyjną
organizacji i zwiększa atrakcyjność podmiotu z punktu widzenia
inwestora. W niniejszym artykule rozważaniom zostanie poddana
obecność wybranych banków w Respect INDEX z punktu widzenia
wskaźników kondycji finansowej.

The growing interest in the concept of corporate social responsibility contributed to the creation of the index of responsible companies – Respect INDEX. This index allows for the selection of socially responsible enterprises on the Polish market.
Presence in it, however, builds the competitive advantage of the
organization and increases the attractiveness of the entity from
the investor’s point of view. In the present article, consideration
will be given to the presence of selected banks in Respect INDEX from the point of view of indicators of financial condition.

Słowa kluczowe: Respect INDEX, odpowiedzialność społeczna,
CSR, wskaźniki kondycji finansowej.

Keywords: Respect INDEX, social responsibility, CSR, indicators of
financial condition.

Wstęp
W ostatnich latach obserwujemy wzrastającą świadomość
społeczną w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).
Powoduje to, że obszar ten poddawany jest nie tylko coraz wnikliwszym analizom, ale również w jego ramach podejmowane są różnorodne działania z myślą o komunikacji dobrych praktyk. Zainteresowanie koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu pojawiło
się również wśród inwestorów, którzy poszukując spółek odpowiedzialnych społecznie mają do dyspozycji indeksy spółek odpowiedzialnych. W Polsce takim wyznacznikiem jest Respect INDEX. Obecność spółki w tego typu indeksie poświadcza jej odpowiedzialność.
W artykule przeanalizowana zostało obecność wybranych banków
w Respect INDEX. Analizowane banki różnią się pod względem długości funkcjonowania w Respect INDEX. Jeden z badanych banków
w całym badanym okresie jest obecny w ndeksie, jeden jest od
pięciu lat, jeden od dwóch lat i jeden bank od roku. W artykule
przeanalizowane zostaną podstawowe wskaźniki oceny kondycji
finansowej przedsiębiorstwa: ocena płynności finansowej, zadłużenia, sprawności działania, rentowności, rynkowej wartości akcji
i kapitału. Celem tej analizy jest próba weryfikacji na ile obecność
w Respect INDEX wybranych banków, wpływa na podstawowe wyniki w zakresie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Respect INDEX
w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu
W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania społecznie odpowiedzialnym inwestowaniem (ang. socially responsible
investment, SRI), stanowiącym część koncepcji społecznej odpowie-
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dzialności biznesu (ang. corporate social responsibility, CSR). Samo
inwestowanie społeczne ma długą tradycję, badacze doszukują się
pierwszych przejawów takich decyzji nawet w starożytności, natomiast nazwa: społecznie odpowiedzialne inwestowanie używana jest
od niedawna (Lulewicz-Sas 2014). Rozważania nad koncepcją społecznej odpowiedzialności podejmowane są przez wielu badaczy i przedstawiane w wielu ujęciach. Obecnie najpopularniejsze są dwie definicje: pierwsza zaproponowana przez Komisję Europejską i druga zaprezentowana przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną (ISO).
Komisja Europejska w 2011 roku wydała Odnowioną strategię UE na
lata 2011-2014 dotyczącą społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w której określa CSR jako (Komisja Europejska 2011) „odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. Poszanowanie dla mającego zastosowanie prawodawstwa, a także dla układów zbiorowych pomiędzy partnerami społecznymi jest warunkiem
wstępnym wypełniania zobowiązań wynikających z tej odpowiedzialności. Aby w pełni wypełniać te zobowiązania, przedsiębiorstwa powinny dysponować mechanizmem integracji kwestii społecznych, środowiskowych, etycznych i tych związanych z prawami człowieka, jak
i problemami konsumentów ze swoją działalnością oraz podstawową strategią, w ścisłej współpracy z zainteresowanymi stronami,
w celu: maksymalizacji tworzenia wspólnych wartości dla ich właścicieli/udziałowców i innych zainteresowanych stron i społeczeństwa
jako całości; rozpoznawania, zapobiegania i łagodzenia ich możliwych
negatywnych skutków”. Druga definicja, która często przytaczana jest
w literaturze, to definicja zawarta w normie ISO 26000, zgodnie z którą organizacja kierująca się społeczną odpowiedzialnością biznesu
w swoich działaniach uwzględnia kwestie społeczne i środowiskowe, jej postępowanie jest przejrzyste i etyczne oraz przyczynia się do
zrównoważonego rozwoju. W swoim działaniu organizacja uwzględ-
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nia zatem interesy swoich interesariuszy. Ponadto w normie zostały
określone kluczowe obszary odpowiedzialności (ISO 26000): ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko,
uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnych. W odpowiedzi na
poszukiwania przez inwestorów spółek społecznie odpowiedzialnych,
na rynkach kapitałowych utworzone zostały indeksy społecznej odpowiedzialności. Zadaniem indeksów jest dostarczanie inwestorom
informacji o spółkach spełniających globalne standardy społecznej
odpowiedzialności oraz metod pomiaru osiąganych przez nie wyników ekonomicznych i społecznych. Geneza tworzenia indeksów
spółek odpowiedzialnych społecznie sięga 1999 roku, kiedy to Dow
Jones opublikował Sustainability Index – SI. Rok później pojawił
się indeks stworzony przez fundusz Calvert – Indeks CSR, a w 2001
roku opublikowany został indeks przez FTSE, pod nazwą FTSE4Good
(Wróblewska 2015). Zwolennicy indeksów spółek społecznie odpowiedzialnych argumentują, że inwestycje w takie spółki minimalizują
ryzyko związane ze stosowaniem zasad ładu organizacyjnego i norm
etycznych oraz ryzyko związane z kryzysami środowiskowymi, związanymi z zarzadzaniem operacyjnym. Ponadto w ramach inwestycji
w spółki odpowiedzialne społecznie podkreślane są korzyści związane
z polityką pracy, która przekłada się na efektywność zatrudnionych,
a w konsekwencji na wynik całego przedsiębiorstwa (Gołaszewska-Kaczan, Kilon, Marcinkiewicz 2016).
W Polsce indeksem spółek odpowiedzialnych społecznie jest
zainicjowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w 2009 roku
Respect Index, który był pierwszym tego typu indeksem w Europie Środkowo-Wschodniej. Nazwa jego jest akronimem od słów:
Responsibility (odpowiedzialność), Ecology (ekologia), Sustainability (zrównoważony), Participation (uczestnictwo), Environment
(środowisko), Community (społeczeństwo), Transparency (przejrzystość) (Adamczyk 2013). W ramach Respect INDEX analizowane są spółki Głównego Rynku Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie, natomiast aktualizacja spółek wchodzących w skład
indeksu dokonywana jest raz w roku. Weryfikacja spółek odbywa się w trzech etapach, przy czym dwa pierwsze odbywają się
bez udziału spółki z wykorzystaniem danych ogólnodostępnych,
a dopiero trzeci etap jest przeprowadzany za zgodą i w siedzibie spółki. W pierwszym etapie wyłaniane są spółki o największej płynności, a więc znajdujące się w portfelach indeksów: WIG20, mWIG40,
sWIG80. Spółki, które spełnią to kryterium analizowane są w drugim
etapie poprzez ogólnodostępne informacje, dotyczące: ładu korporacyjnego i informacyjnego oraz relacji z inwestorami. Giełda Papierów
Wartościowych przy tym etapie współpracuje ze Stowarzyszeniem
Emitentów Giełdowych. W trzecim etapie, wyselekcjonowane spółki
wypełniają ankietę związaną z kryteriami odpowiedzialności społecznej, która następnie jest weryfikowana przez firmę audytorską Deloitte. Ankieta obejmuje czynniki ESG (ang. environmental – E, social
– S, governance – G). W przypadku środowiska (E) pytania dotyczą
aspektów związanych z zarządzaniem środowiskowym, ograniczaniem
wpływu na środowisko, bioróżnorodnością i związanych z aspektami środowiskowymi oferowanych produktów i usług. W czynnikach
społecznych (S) weryfikowane są aspekty związane z BHP, obszarem
pracowniczym, dostawcami, raportowaniem społecznym i relacjami
z interesariuszami. Natomiast czynniki ekonomiczne (G) analizowane są na podstawie: posiadanych kodeksów postępowania, zarzą-

16

dzania strategicznego, ryzykiem i ryzykiem nadużyć, posiadanymi
relacjami z klientami oraz przeprowadzanym audycie wewnętrznym
i stosowanym systemie kontroli (Respect INDEX 2017).
Kryzys 2008 roku spowodował, że sektor bankowy stracił zaufanie społeczne. Ujawniona została słabość tego sektora oraz
działania na pograniczu etyki (Czarnota 2014). Sytuacja ta powoduje, że etyka i odpowiedzialność w działalności banków są istotne
z punktu widzenia nie tylko wzniosłych wartości, ale i utrzymywania
oraz pozyskiwania nowych klientów i kontrahentów, dla których potwierdzenie społecznej odpowiedzialności stanowi pewnego rodzaju
potwierdzenie rzetelnego funkcjonowania banku. W przypadku podejmowania decyzji inwestorskich, potwierdzeniem postępowania
w sposób odpowiedzialny jest obecność w portfelu Respect INDEX.
Tabela 1 zawiera informacje o składzie Respect INDEX, analizowane
w dalszej części pracy banki zostały zaznaczone kolorem szarym.
Tabela 1. Skład Respect INDEX w latach 2012-2017
Lp.

Spółka

2017

2016

2015

2014

2013

2012

x

x

x

x

x

x

4. Bank Handlowy w Warszawie SA

x

x

x

x

x

x

5. Bank Millennium SA

x

x

x

x

x

x

6. Bank Ochrony Środowiska SA

x

x

7. Bank Pekao SA

x

x

8. Bank Zachodni WBK SA

x

x

x

x

x

9. Budimex SA

x

x

x

x

x

x

10. Elektrobudowa SA

x

x

x

x

x

x

11. Energa SA

x

x

x

x

12. Fabryki Mebli „FORTE” SA

x

x

13. GPW* w Warszawie SA

x

x

x

x

x

14. Grupa Azoty SA

x

x

x

x

x

x

15. Grupa LOTOS SA

x

x

x

x

x

x

16. ING Bank Śląski SA

x

x

x

x

x

x

17. Inter Cars SA

x

18. Jastrzębska Spółka Węglowa SA

x

x

x

x

19. KGHM Polska Miedź SA

x

x

x

x

x

x

21. Lubelski Węgiel Bogdanka SA

x

x

x

x

22. mBank SA

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1. Agora SA

x

2. Apator SA
3. Bank BPH SA

x

20. Kredyt Bank SA

x

23. Netia SA
24. Orange Polska SA

x

x

25. PCC Rokita SA

x

x

26. Pelion SA

x

27. PGE SA

x

x

x

x

x

x

28. PGNIG SA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

33. Tauron PE SA

x

x

34. Trakcja PRKiI SA

x

x

35. ZEC WK** SA

x

x

29. PKN Orlen SA
30. PZU SA
31. RAFAKO SA
32. RAWLPLUG SA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

*Giełda Papierów Wartościowych; ** Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.gpw.pl [20.12.2017].

Wioleta Gaweł, Wojciech Kolasa – Respect INDEX jako wyznacznik...

Analiza podstawowych wskaźników kondycji
finansowej dla wybranych banków
W rozdziale tym dokonano analizy podstawowych wskaźników
finansowych wybranych banków w latach 2012-2016. Skupiono się
przede wszystkim na analizie rentowności badanych instytucji finansowych. Ponadto przeanalizowano również istotne z punktu widzenia
inwestorów giełdowych wskaźniki dotyczące funkcjonowania tychże
banków. Pokazano również, jak w badanym przedziale czasowym
zmieniała się liczba klientów w poszczególnych bankach oraz to, czy
przynależność do Respect INDEX przekłada się na np. większą ilość
klientów poszczególnych banków.
Rentowność z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa jest jednym z podstawowych wskaźników ekonomicznych.
Pokazuje ona z jaką efektywnością działa organizacja, jak wykorzystuje posiadane zasoby oraz jakie wyniki osiąga. Bank w wyniku
realizowania określonych działań związanych ze sprzedażą szeroko
rozumianych produktów bankowych osiąga określone wyniki. Właśnie poprzez wskaźniki rentowności można te wyniki przedstawić
i porównać z innymi uczestnikami danego sektora gospodarki. Celem
zdecydowanej większości funkcjonujących organizacji, w tym banków,
jest realizowanie maksymalnego zysku. W bankowości utrzymanie zysku na wysokim poziomie pozwala na stabilny rozwój i umacnianie
pozycji na rynku. Ponadto odpowiednia kondycja finansowa powinna przełożyć się nie tylko na poprawę sytuacji materialnej właścicieli
banku, ale również na pracowników banku.
Tabela 2. Rentowność aktywów w procentach [%]
Lp.

2012

2013

2014

2015

1. ING Bank Śląski SA

Bank

1,10

1,20

1,10

1,10

2016
1,10

2. mBank SA

1,23

1,14

1,13

1,04

0,95

3. Bank Ochrony Środowiska SA

0,40

0,30

0,30

-0,20

-0,28

4. Bank Zachodni WBK SA

1,97

1,56

1,64

1,40

1,40

Źródło: opracowanie własne.

Analizując wartość wskaźnika ROA (ang. return on assets)
w badanym okresie, to jest w latach 2012-2016 widać wyraźnie,
że największą wartość rentowności aktywów w całym badanym
okresie zanotował Bank Zachodni WBK (tabela 2). Bank ten należy do Respect INDEX od roku 2013. Jednocześnie widoczny jest
delikatny, lecz stały spadek wartości wskaźnika ROA dla tego banku w badanym okresie. Może to świadczyć o gorszym wykorzystaniu posiadanych aktywów. Banki ING i mBank w latach 2012-2016
utrzymywały wskaźnik ROA na zbliżonym poziomie i jednocześnie w badanym okresie nie odnotowano istotnych wahań tego
wskaźnika. Najgorzej sytuacja wyglądała w banku BOŚ, który
w tym przedziale czasowym odnotował najgorszą wartość wskaźnika. Ponadto z badanej czwórki banków, to właśnie BOŚ Bank
jest najmniejszą organizacją, co powinno przełożyć się na wyższy wskaźnik ROA (wskaźnik ten na wyższym poziomie odnotowują mniejsze firmy). Co więcej, istotne tąpnięcie pojawiło się
w roku 2015, czyli wtedy, kiedy bank przystąpił do Respect INDEX.
W badanym okresie wskaźnik ROE (ang. Return on Equity) dla
banku ING utrzymywał się na niemalże niezmienionym poziomie
(w okolicach 12%). Większą zmiennością charakteryzował się
wskaźnik ten dla banku BZ WBK i mBanku. W roku 2012 był on na

poziomie 14,6% (mBank) i 14,21% (BZ WBK), a w roku 2016 spadł
do poziomu około 10% dla obu banków (tabela 3). Zestawienie to
jest o tyle ciekawe, że w okresie 2013-2016 bank BZ WBK należał do Respect INDEX, a mBank nie. Najgorzej sytuacja wyglądała
w Banku Ochrony Środowiska. Tutaj w roku 2012 wskaźnik ten kształtował się w okolicach 5%, a w roku 2016 spadł jeszcze o 9 punktów
procentowych, do poziomu -3,75%. Należy dodać, że jest to jeden
z najważniejszych wskaźników uwzględnianych przez inwestorów
giełdowych. Dobrze obrazuje on sytuację finansową firmy. Im wyższa efektywność wykorzystania kapitału, tym wyższe dywidendy oraz
szanse na dalszy rozwoju spółki.
Tabela 3. Rentowność kapitału własnego w procentach [%]
Lp.

Bank

2012

2013

2014

2015

2016

1. ING Bank Śląski SA

11,70 11,60 11,10 11,00 11,70

2. mBank SA

14,60 13,10 13,10 11,80 10,10

3. Bank Ochrony Środowiska SA
4. Bank Zachodni WBK SA

4,10

-2,70

-3,75

14,21 11,86 11,66

4,60

4,30

9,39

9,64

Źródło: opracowanie własne.

Następnie analizie został poddany wskaźnik rentowności sprzedaży netto (ang. Return on Sales). Poziom tego wskaźnika świadczy
o efektywności sprzedaży, i im jest on większy tym korzystniej wygląda sytuacja badanego przedsiębiorstwa. W analizowanych latach wykazywał tendencję wzrostową wśród banków ING, BZ WBK
i mBanku. BOŚ w pierwszych dwóch latach zanotował wzrost wskaźnika ROS z poziomu 4,76% do 7,66%, a w następnych trzech latach spadek. W roku 2016 wartość jego wskaźnika ROS wynosiła -7,08% (tabela 4). W przypadku banku ING w latach 2012-2016 widać najbardziej
niezakłócony wzrost. Warto dodać, że bank ten najdłużej znajduje się
w gronie Respect INDEX, bo od 2009 roku. W roku 2016 wszystkie trzy
banki odnotowały bardzo podobny wskaźnik ROS. Co istotne, mBank
do grupy Respect INDEX należy dopiero od 2017 roku. Tak więc brak
przynależności do Respect INDEX nie przeszkodził mu w osiągnięciu
podobnych wyników jak bank ING i BZ WBK, które do niego należą.
Tabela 4. Rentowność przedaży w procentach [%]
Lp.

Bank

2012

2013

2014

2015

2016

1. ING Bank Śląski SA

18,05 19,37 21,99 23,32 24,56

2. mBank SA

22,01 20,65 22,46 24,76 23,34

3. Bank Ochrony Środowiska SA
4. Bank Zachodni WBK SA

4,76

6,49

7,66

-4,66

-7,08

22,09 21,50 26,69 25,13 24,29

Źródło: opracowanie własne.

Zysk na jedną akcję (ang. Earning per Share) jest to wskaźnik
rynkowy będący przedmiotem zainteresowania inwestorów giełdowych, gdyż dotyczy posiadanych przez nich akcji. Ma on wpływ
na wypłatę ewentualnej dywidendy. W przypadku tego wskaźnika widoczna jest już znaczna różnica pomiędzy badanymi bankami
i tym, jakie zyski w przeliczeniu na jedną akcję wypracowały (tabela 5).
W całym analizowanym okresie najlepsze zyski na akcję wypracował
mBank, a wartość tego zysku była na zbliżonym poziomie w trakcie
badanych lat, około 30zł. Równie dobre rezultaty uzyskał BZ WBK.
Mniejszymi zyskami mógł się pochwalić bank ING. Najgorzej sytuacja
wyglądała w BOŚ. Tak więc w przypadku tego wskaźnika najlepsze
wyniki uzyskał bank nie należący do Respect INDEX – mBank.
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Tabela 5. Zysk na akcję w zł
Lp.

Bank

1. ING Bank Śląski SA
2. mBank SA

Tabela 8. Liczba klientów w mln zł
2012

2013

2014

2015

2016

6,40

7,39

8,00

8,66

9,63

28,40 28,60 30,50 30,80 28,90

3. Bank Ochrony Środowiska SA
4. Bank Zachodni WBK SA

1,48

2,81

2,87

-1,23

-0,96

18,52 17,26 20,74 17,70 20,98

Lp.

Tabela 6. Cena do wartości księgowej w zł
2012

2013

2014

2015

1. ING Bank Śląski SA

1,50

1,70

1,70

1,40

2,00

2. mBank SA

1,40

2,10

1,90

1,10

1,10

3. Bank Ochrony Środowiska SA

0,59

0,56

0,65

0,42

0,43

4. Bank Zachodni WBK SA

1,95

2,08

2,30

1,64

1,45

2016

Źródło: opracowanie własne.

W latach 2012-2016 banki ING i BZ WBK odnotowały wzrost zysku
netto (tabela 7). MBank na przestrzeni badanych lat charakteryzował
się wielkością zysku o zbliżonych wartościach. Natomiast BOŚ odnotował spadek zysku netto z poziomu 58,49 mln zł do poziomu -60,15 mln
zł (strata). Największa dynamika wzrostu zysku netto widoczna była w
BZ WBK, który to w roku 2012 zanotował zysk na poziomie 1 433,85
mln zł , a w roku 2016 już 2 166,80 mln zł.
Tabela 7. Zysk netto w mln zł
Lp.

Bank

1. ING Bank Śląski SA
2. mBank SA
3. BOŚ SA

2012

2013

2014

2015

2016

832,00

962,00 1 041,00 1 127,00 1 253,00

1 197,00 1 206,00 1 287,00 1 301,00 1 219,00
8,49

64,36

65,57

-51,12

-60,15

4. Bank Zachodni WBK SA 1 433,85 1 982,30 1 914,70 2 327,30 2 166,80
Źródło: opracowanie własne.

W badanym okresie największą liczbą klientów mógł pochwalić się mBank (tabela 8). W roku 2016 liczba ta wynosiła 5,07 mln
i była niemal o milion większa niż w roku 2012 (4,14 mln). Podobne
wzrosty odnotowały banki ING i BZ WBK. Delikatny wzrost liczby klientów miał miejsce również w BOŚ. Należy podkreślić, że gwałtowny
wzrost klientów w banku BZ WBK w 2013 roku wynikał z fuzji z Kredyt Bankiem. Można zauważyć, że dynamika wzrostu liczby klientów
w banku ING, BZ WBK i mBanku kształtowała się podobnie. Na koniec
badanego okresu mBank nadal pozostał na pozycji lidera jeśli chodzi
o liczbę posiadanych użytkowników. Pomimo nieobecności mBanku
w tym okresie w szeregu przedsiębiorstw należących do Respect INDEX udaje mu się utrzymać znaczącą pozycję. Trudno jest dostrzec korelację pomiędzy liczbą klientów, a przynależnością do Respect INDEX.
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2013

2014

2015

2016

3,58

3,76

4,06

4,32

2. mBank SA

4,14

4,24

4,57

4,68

5,07

3. BOŚ SA

0,21

0,23

0,24

0,25

0,26

4. Bank Zachodni WBK SA

3,50

4,30

4,20

4,30

4,40

Źródło: opracowanie własne.

Wskaźnik ceny rynkowej akcji do wartości księgowej na akcję C/WK (ang. Price/Book Value). Jest to wskaźnik, który pokazuje
różnicę pomiędzy wyceną spółki dokonaną przez inwestorów, a jej
wartością bilansową. Podmioty z wysoką wartością tego wskaźnika zazwyczaj dużo inwestują. Natomiast jego niski poziom świadczy
o słabym wykorzystaniu posiadanego majątku i niedowartościowaniu przedsiębiorstwa przez rynek. Najwyższą wartość wskaźnika P/BV
w analizowanym przedziale czasowym odnotował BZ WBK 2,3 (2014
rok). Najgorzej sytuacja wyglądała w BOŚ, gdzie w roku 2015 wskaźnik
ten uplasował się na poziomie 0,42 (tabela 5).

Bank

2012
3,41

Źródło: opracowanie własne.

Lp.

Bank

1. ING Bank Śląski SA

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwaNa tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL).

Podsumowanie
Problematyka odpowiedzialności społecznej i idąca za nią
kwestia społecznie odpowiedzialnego inwestowania bezpowrotnie
zmieniła postrzeganie podmiotów gospodarczych. Pomimo bogatej literatury w tym zakresie, ciągle brakuje potwierdzenia poprzez
twarde dane korzyści wynikających z niej dla przedsiębiorstw. Próba
weryfikacji, na ile obecność w Respect INDEX wybranych banków
wpływa na podstawowe wyniki w zakresie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, nie przyniosła jednoznacznej odpowiedzi.
Banki upatrują dla siebie szereg korzyści wynikających z prowadzenia
polityki odpowiedzialnej społecznie. Natomiast Respect INDEX spełnia tutaj zupełnie inną funkcję. Stanowi dowód na to, że organizacja
prowadzi politykę odpowiedzialną społecznie i tym samym zwiększa
swoją atrakcyjność inwestycyjną, buduje wiarygodność społeczną, jak
i wizerunek dobrego pracodawcy. Być może w przyszłości zwiększy
się znaczenie indeksu, wraz ze wzrostem świadomości społecznej,
a udział w nim w sposób jednoznaczny będzie się przekładać na wyniki finansowe.

Bibliografia
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Adamczyk J., (2013) INDEXy zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu wartością
spółek giełdowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 786, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 64/1, s.9-20.
Czarnota D., (2014) Bank jako instytucja zaufania publicznego w dobie kryzysu
- mit czy rzeczywistość? „Studia Ekonomiczne” Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach nr 186 cz. 1, s. 153-163. https://www.bosbank.pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe/raporty-ekologiczne-1 [20.12.2017].
Giełda Papierów Wartościowych, (2017) https://www.gpw.pl [20.12.2017].
Gołaszewska-Kaczan U., Kilon J., Marcinkiewicz J., (2016 ) Ocena atrakcyjności
inwestycji w akcje spółek społecznie odpowiedzialnych na podstawie INDEXu
RECPECT, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” nr 3, s.113-127.
https://raport.bzwbk.pl/zatrudnienie.html, [20.12.2017].
https://www.ingbank.pl/relacje-inwestorskie/wyniki-finansowe [20.12.2017].
https://www.mbank.pl [20.12.2017].
https://www.pekao.com.pl/informacje_dla_inwestorow/informacje_finansowe/
Raporty_roczne [20.12.2017].
Komisja Europejska, (2011) Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego,
Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów.
Odnowiona strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Bruksela, dnia 25.10.2011 KOM(2011) 681, wersja ostateczna, s. 7, http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Komunikat_KE_Strategia2011_2014.pdf [20.12.2017].
Lulewicz-Sas A., (2014) Społecznie odpowiedzialne inwestowanie narzędziem
koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu, „Economics and Management”
nr 1, s. 142-157.
PN-ISO 26000, (2012) Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny, s. 18, 31-32.
Raporty Społeczne (2017) http://raportyspoleczne.pl/ [21.11.2017].
Respect INDEX, (2017) http://www.odpowiedzialni.gpw.pl [21.11.2017].
Wróblewska K., (2015) RESPECT Index jako bodziec do społecznie odpowiedzialnego inwestowania w Polsce [w:] Borys T., Brzozowski T., Zaremba-Warnke S.,
(red.), Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Wrocławiu „Zrównoważony rozwój organizacji - aspekty społeczne” nr 378, s.243-251.

Jakub Garncarz – Kształtowanie się nierówności społecznych ...

Kształtowanie się nierówności społecznych
a wzrost gospodarczy w krajach Grupy Wyszehradzkiej w
latach 1991-2016
Forming social inequalities and economic growth

in the Visegrad Group countries in the years 1991-2016

Jakub Garncarz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych,
Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji, Studencki Instytut Analiz Gospodarczych

Celem pracy jest przedstawienie kształtowania się zmian społeczno-gospodarczych w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach
1991-2016 oraz zbadanie wpływu zmieniających się nierówności
społecznych na tempo wzrostu gospodarczego. W badaniu posłużono się panelową metodą badawczą oraz analizą szeregów czasowych
wybranych zmiennych makroekonomicznych oraz wskaźników takich
jak: Współczynnik Giniego, PKB per capita, wielkość bezrobocia oraz
poziom inwestycji za lata 1991-2016.

The aim of this study is to present the development of the
socio-economic changes in the countries of the Visegrad Group in
the years 1991-2016 and to investigate the impact of changing social inequalities on economic growth. The research was based on
a panel-based research method and analysis of time series of selected macroeconomic variables and indicators such as: Gini coefficient, GDP per capita, unemployment rate and level of investment
for the years 1991-2016.

Słowa kluczowe: nierówności społeczne, nierówności dochodowe,
wzrost gospodarczy, Grupa Wyszehradzka, Współczynnik Giniego.

Keywords: social inequality, income inequality, economic growth,
Visegrad Group, Gini coefficient.

Wstęp
Nierówności społeczne są ważnym problemem często poruszanym w dyskusjach publicznych. Możemy się spotkać z poglądem,
że nadmierne nierówności dochodowe hamują wzrost gospodarczy. Zbyt liczne grupy społeczne osiągające niski dochód negatywnie wpływają na wielkość popytu na dobra podstawowe, co z kolei
ma ujemny wpływ na wzrost gospodarczy. Według licznych badań
empirycznych m.in. Banku Światowego również zbyt wysokie nierówności społeczne prowadzą do znacznych napięć zarówno ekonomicznych, jak i społecznych, co w rezultacie skutkuje zmniejszoną
skłonnością do oszczędzania (Mikuła 2018). Oponenci bazujący na
paradygmatach ekonomii neoklasycznej, opierając się na modelu
Keynesa twierdzą, że poziom oszczędności równa się inwestycjom
(Rockicki 2018), zatem musi być optymalnie wysoki, aby gospodarka mogła się efektywnie rozwijać, a taki poziom oszczędności są
w stanie zapewnić jedynie zamożni. W badaniach podjęto próbę
przeanalizowania jak zmieniały się wymienione wyżej czynniki na
przestrzeni lat oraz w jaki sposób zaobserwowane zmiany wpływały na kształtowanie się wzrostu gospodarczego w państwach Grupy Wyszehradzkiej. W tekście opisano również znaczący wpływ,
jaki wywarło na krajowe gospodarki wejście do Unii Europejskiej
w 2004 roku.
Celem artykułu jest przedstawienie i porównanie nierówności
dochodowych w państwach Grupy Wyszehradzkiej, obliczonych za
pomocą Współczynnika Giniego na podstawie danych trzech niezależnych organizacji takich jak: Bank Światowy, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Europejski Urząd Statystyczny,
następnie obliczenie średnich danych, a także zbadanie w jaki spo-
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sób wpływają one na tworzenie się PKB per capita, tempa wzrostu
gospodarczego, stopy bezrobocia oraz inwestycji brutto. Do badania
posłużono się danymi rocznymi za okres 1991-20161. Wyniki zostały przeanalizowane pod względem sytuacji gospodarczo-politycznej oraz skonfrontowane z wielkością nierówności dochodowych
w danym roku.

Nierówności społeczne
Niedopuszczalne jest, aby ubogie osoby kosztem własnego zdrowia, a nierzadko również i życia, rezygnowały z zakupu niezbędnych
im do przeżycia lekarstw przez zbyt niskie dochody lub świadczenia
socjalne. Według raportu GUS-u zatytułowanego Ochrona zdrowia
w gospodarstwach domowych w 2013 roku, dla 55,1% gospodarstw
domowych zakup leków oraz artykułów medycznych przepisanych na
receptę lub zaleconych przez lekarza był znacznym obciążeniem finansowym a 10% gospodarstw było zmuszonych do rezygnacji z zakupu
leków (Główny Urząd Statystyczny 2018). Główną cechą społeczeństw
jest troska o osoby, które znajdują się w gorszej sytuacji życiowej.
W społeczeństwach, w których nierówności są minimalne, jakość życia jest nieporównywalnie lepsza, co możemy zaobserwować
na przykładzie krajów takich jak Norwegia czy Dania, gdzie Współczynnik Giniego dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych
w 2015 roku wyniósł kolejno 0,257 dla Norwegii i 0,256 dla Danii
(OECD 2018). Według wprowadzonego przez ONZ Wskaźnika Rozwoju Społecznego kraje te znajdują się na pierwszym oraz piątym
miejscu rankingu HDI, osiągając wartość równą 0,949 dla Norwegii oraz 0,925 dla Danii (United Nations Development Programme
W niektórych wskaźnikach badany okres różni się ze względu na dostępność danych.
1
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2018). Przeciwnicy zwalczania nierówności twierdzą, że zabranie
więcej bogatym zniechęci ich do ryzykowania i inwestowania. Nierzadko można się spotkać z teorią skapywania (ang. Trickle-down
theory) głoszącą, że dla całego społeczeństwa opłacalne jest, aby
zamożniejsi posiadali jak najwięcej środków pieniężnych (Stiglitz
2016), co pozwoli im inwestować oraz konsumować dobra luksusowe tworząc nowe miejsca pracy, dzięki czemu w rezultacie zyskają również biedniejsi ludzie. Według analityków MFW, stagnacja
we wzroście dochodów wśród najuboższej części społeczeństwa
oraz klasy średniej prawdopodobnie znacząco przyczyniła się do
powstania kryzysu finansowego. Zwolennicy zwalczania nierówności dochodowych twierdzą, że hamują one wzrost gospodarczy
w wyniku zamrożenia znacznych środków pieniężnych przez najbogatszych, bowiem wbrew powszechnie głoszonej teorii ekonomii neoklasycznej, oszczędności nie równają się inwestycjom oraz są społecznie
niekorzystne (możliwość wystąpienia buntów i protestów). Istotną
rolę odgrywa tu państwo, które za pomocą progresywnej skali podatkowej oraz subsydiów zmniejsza nierówności społeczne (Bolanowski
2015).
Nierówności definiuje się jako przeciwieństwo równości,
określone cechy przybierają w społeczeństwie różnorakie formy:
ekonomiczne, społeczne, zawodowe, religijne, polityczne itp. (Kasprzyk 2014). Pierwsze wzmianki o nierównościach społecznych
pojawiały się już w Starożytności. Jak pisał Platon próba wyrwania się z przynależnej od urodzenia do jednostki kasty była niedopuszczalna, a sam fakt istnienia różnych grup społecznych był
wymogiem istnienia stabilnej gospodarki (Prendecki, Rejman
2018). Ludzie różnią się między sobą pod wieloma względami,
w tym głównie poprzez prowadzenie różnorakiego stylu życia. Socjolog B. Fatyga zdefiniowała styl życia jako uwarunkowany przez kulturę
sposób realizacji potrzeb nawyków i norm (Sowa 2016). Niejednokrotnie nierówności są szczególnie niesprawiedliwe, ujawniające się
poprzez większe ubóstwo występujące wśród dzieci aniżeli pośród
dorosłych lub też nierównomierne wysokości zarobków uzależnione
od płci (Szarfenberg 2013). Istotne jest, aby każda jednostka miała
jednakowy dostęp do wartości społecznych oraz taką samą możliwość
osiągnięcia bogactwa. Jedyna dopuszczalna nierówność opisana jest
poprzez koncepcję ogólną teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa, która
głosi, że każda społeczna wartość taka jak wolność jednostki, możliwość rozwoju, dochód, bogactwo oraz podstawy szacunku, powinny
być w równym stopniu rozdzielone dla wszystkich. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy nierówny podział którejkolwiek z wyżej wymienionej wartości jest opłacalny dla każdego (Kuniński 2018). Wciąż
jednak istnieje znaczny problem w określeniu poziomu sprawiedliwych i moralnie akceptowanych nierówności.

Grupa Wyszehradzka
Grupa Wyszehradzka – inaczej zwana V4, została powołana 15 lutego 1991 roku w węgierskim mieście Wyszehrad na mocy deklaracji
określającej cele i warunki wzajemnej współpracy podpisanej przez
Prezydenta Polski Lecha Wałęsę, Premiera Węgier Józsefa Antalla
oraz Prezydenta ówczesnej Czechosłowacji Václava Havla, przyjmując nazwę Trójkąta Wyszehradzkiego, zmienioną po rozpadzie Czechosłowackiej Republiki Federalnej w 1993 roku (Ministerstwo Spraw
Zagranicznych 2018). Jest nieformalnym zrzeszeniem czterech Państw
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Europy Środkowej: Polski, Węgier Słowacji oraz Czech, utworzonym
po upadku Związku Radzieckiego w celu zahamowania dalszych podziałów po rozpadzie bloku komunistycznego, poszerzenia współpracy
pomiędzy państwami członkowskimi przy tworzeniu demokratycznych struktur państwowych oraz pomocy przy spełnianiu wymogów
przystąpienia do Unii Europejskiej i NATO. Wszelkie działania Grupy
nie są alternatywą dla ogólnej integracji europejskiej, lecz mają na
celu wzmacnianie stabilności w Europie Środkowej, a także przekazywanie wartości w dziedzinie kultury, edukacji, nauki i wymiany informacji w ramach Grupy (The Visegrad Group 2018). Jedyną w pełni
zinstytucjonalizowaną formą współpracy w V4 jest Międzynarodowy
Fundusz Wyszehradzki (IVF), powołany do życia w 2000 roku przez
premierów rządów państw V4 z sekretariatem w Bratysławie. Fundusz
zajmuje się budową wspólnej tożsamości narodów wyszehradzkich,
rozwijaniem kontaktów między społeczeństwami oraz wspieraniem
współpracy kulturowej, edukacyjnej, naukowej i wymianą młodzieży
(Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2018).

Wskaźnik PKB per capita w latach 1991-2016
Na wykresie 1 został przedstawiony wskaźnik PKB per capita –
miernik wzrostu gospodarczego państwa, obliczany poprzez podzielenie wartości Produktu Krajowego Brutto danego państwa przez
liczbę jego mieszkańców (Narodowy Bank Polski 2018).
Wykres 1. Kształtowanie się poziomu PKB per capita w krajach Grupy
Wyszehradzkiej

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego.

Można zauważyć podobieństwo krzywych obrazujących kształtowanie się wskaźnika PKB per capita w poszczególnych państwach
Grupy Wyszehradzkiej, które potwierdza średnia wartość korelacji Pearsona wynosząca 0,987, co oznacza bardzo silną zależność.
Dowodzi to podobieństwa w rozwoju gospodarek państw Grupy
Wyszehradzkiej. Od roku 2000 aż do roku 2008 rozwój gospodarek
tych państw znacznie przyspieszył. Czechy rozwinęły się z poziomu
6 011 USD w 2000 roku do 22 698 USD w 2008 roku, w którym
osiągnęły najwyższy poziom PKB per capita w historii. Oznacza to, że
w przeciągu 8 lat wartość dóbr i usług wytworzona przez przeciętnego Czecha wzrosła aż o około 377%. Na wykresie widoczny jest
również efekt kryzysu w 2008 roku, który przyniósł załamanie we
wzroście gospodarczym każdej z gospodarek.

Tempo wzrostu gospodarczego w latach 1991-2016
Wskaźnik tempa wzrostu gospodarczego obrazuje, w jakim stosunku dochód narodowy zwiększał się w badanym roku do wielkości
dochodu narodowego w roku bazowym. Na wykresie 2 zauważamy
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dynamiczne tempo wzrostu we wszystkich krajach Grupy Wyszehradzkiej po zmianie ustrojowej. Następny znaczący wzrost Polska,
Czechy i Słowacja zanotowały w okresie wejścia do Unii Europejskiej,
w przypadku Słowacji wyniósł on aż ponad 10% w 2007 roku. Kryzys
w 2008 roku spowodował recesję, skutkującą spadkiem Produktu Krajowego Brutto. Ważny odnotowania jest fakt, że Polska gospodarka,
jako jedyna, pomimo kryzysu nie odnotowała spadku PKB.

z prawdą wielkości nierówności dochodowych, w badaniu posłużono
się danymi Banku Światowego, Organizacji Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju, a także Europejskiego Urzędu Statystycznego, następnie
przeanalizowano otrzymane wyniki i wykonano kolejny wykres składający się z uśrednionych danych.
Wykres 3. Nierówności dochodowe mierzone współczynnikiem Giniego wg
danych Banku Światowego

Wykres 2. Tempo wzrostu gospodarczego

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego.

Godne uwagi jest również porównanie tempa wzrostu Słowacji
i Czech po rozpadzie w 1993 roku Czechosłowacji na dwa odrębne
państwa. Za wyjątkiem jedynie lat: 1995, 2000, 2009, 2015, Słowacja
notowała znacznie wyższy roczny wzrost gospodarczy, zdecydowanie
zmniejszając dysproporcje między rozwojem gospodarczym swojego
zachodniego sąsiada.

Współczynnik Giniego w latach 1990-2016
Współczynnik Giniego to utworzona przez pochodzącego
z Włoch statystyka Corrado Giniego (1884-1965) miara nierównomierności zmiennej losowej. Znalazł on zastosowanie głównie w ekonomii,
gdzie jest określany jako Wskaźnik Nierówności Społecznej do mierzenia rozwarstwienia w dochodach społeczeństwa. Może kształtować
się od 0 do 1 lub od 0 do 100; 0 informuje nas o braku zróżnicowania
(każde gospodarstwo domowe osiąga taki sam dochód), natomiast 1
lub 100 to skrajna nierówność (wszystkie gospodarstwa domowe posiadają zerowy dochód, z wyjątkiem jednego, posiadającego całkowity
dochód) (Kołodko 2014). Oznacza to, że wraz ze wzrostem współczynnika rosną nierówności w dochodach społeczeństwa.
Współczynnik Giniego jest obarczony zasadniczą wadą, mianowicie dane wykorzystywane do jego pomiaru pochodzą z dobrowolnych
badań społecznych. Pomimo tego, że są one przeprowadzane na licznej grupie społecznej (w przypadku Głównego Urzędu Statystycznego
jest to około 37 tysięcy gospodarstw domowych) (Chądzyński 2017),
to nie oddają one w pełni prawdziwego obrazu sytuacji, ze względu
na niski udział w badaniu osób zamożnych, a dostęp do osób skrajnie ubogich jest znacznie ograniczony (często odmawiali oni wzięcia
udziału w badaniu). Jak wynika z pracy zatytułowanej Współczesne
nierówności dochodowe w Polsce – świadomość i pomiar autorstwa
Anny Siudy oficjalne wyniki podawane przez GUS oraz Eurostat znacznie różnią się od prawdziwych. Przytoczono w niej przykład badań
Marka Kośnego, który w 2010 roku za pomocą zeznań podatkowych
z województwa dolnośląskiego oszacował wskaźnik Giniego na poziomie 0,4, a według oficjalnych danych GUS-u wskaźnik ten wyniósł
0,33 (Siuda 2017). W celu przedstawienia możliwie najbliższej zgodnej

Jak wynika z wykresu 3, wśród wszystkich państw Grupy Wyszehradzkiej Polska, pomimo stałego zmniejszania się Współczynnika
Giniego od roku 2004, cechuje się najwyższymi nierównościami. Stały spadek od roku 2004 można interpretować jako efekt wstąpienia
do Unii Europejskiej. Współczynnik ten, po transformacji ustrojowej,
osiągnął najwyższą wartość 35,4 w 2004 roku. Natomiast najwidoczniej efekt zmiany nierówności dochodowych dzięki wstąpieniu do Unii
Europejskiej można zaobserwować na przykładzie Węgier oraz Słowacji, gdzie najpierw nastąpił gwałtowny wzrost rok do roku, kolejno dla
Węgier z 29,9 w 2004 roku, poprzez 34,7 w 2005, aż do 28,3 w roku
2006 oraz dla Słowacji 27,1 w 2004 roku, 29,3 w 2005 i 25,8 w 2006.
W przypadku Czech obserwujemy systematyczne, coroczne zmniejszanie się nierówności dochodowych, co należy ocenić pozytywnie.
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju gromadziła
dane na temat nierówności dochodowych od momentu wstąpienia państw Grupy Wyszehradzkiej do Unii Europejskiej. Podobnie
jak według danych Banku Światowego, na wykresie 4 również zauważono gwałtowny spadek nierówności dochodowych w Polsce
w latach 2004-2005 oraz późniejszy rok do roku utrzymujący się trend
spadkowy.
Wykres 4. Nierówności dochodowe mierzone współczynnikiem Giniego
wg danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
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Pojedyncze roczne dane z Węgier wskazują na nieznaczny wzrost
nierówności dochodowych, natomiast w Czechach nie odnotowuje
się znaczących zmian. W Słowacji zaobserwowano ich najniższy poziom spośród wszystkich państw Grupy Wyszehradzkiej. Na wykresie
5 przedstawiono nierówności dochodowe mierzone współczynnikiem
Giniego według danych Europejskiego Urzędu Statystycznego. Zaobserwowano istotny wzrost nierówności na Węgrzech w latach 20052006 oraz dynamiczny spadek w latach 2006-2010.

kryzysie w 2008 roku, spowodowany złymi nastrojami dla inwestycji
na całym świecie. Niewątpliwie niepokojący jest trend zmniejszania się poziomu inwestycji brutto w krajach Grupy Wyszehradzkiej,
a zwłaszcza dynamiczny spadek w latach 2015-2016 w Czechach oraz
Słowacji i w latach 2014-2016 na Węgrzech.
Wykres 7. Inwestycje Brutto (%PKB)

Wykres 5. Nierówności dochodowe mierzone współczynnikiem Giniego
wg danych Europejskiego Urzędu Statystycznego

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego.

Stopa bezrobocia w latach 1990-2016
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Europejskiego Urzędu
Statystycznego.

Uśrednione dane z trzech niezależnych organizacji na wykresie
6 potwierdzają utrzymujący się najwyższy poziom nierówności dochodowych w Polsce spośród całej Grupy Wyszehradzkiej, pomimo
ich corocznego spadku od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. W Czechach odnotowuje się utrzymujący się na podobnym
poziomie Współczynnik Giniego, którego wartość zmalała jedynie
o 0,009; od 0,26 w roku 1993 do 0,251 w roku 2016. Na Węgrzech obserwujemy największą dynamikę zmian nierówności dochodowych.
W 2016 roku Współczynnik Giniego w tym kraju był niższy jedynie
od Polski. Słowacja cechuje się natomiast najniższym poziomem nierówności dochodowych spośród wszystkich państw Grupy Wyszehradzkiej.

Na wykresie 8 przedstawiono stopę bezrobocia obrazującą
procentowy stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby osób tworzących zasób siły roboczej (Włodarczyk 2017). Można zauważyć,
że pomimo gwałtownego wzrostu bezrobocia w trzech państwach
Grupy Wyszehradzkiej w latach 1998-2003, jedynie na Węgrzech
bezrobocie stale malało, aż do roku 2004. Również po roku 2004
Węgry wykazywały odwrotną tendencję niż pozostałe kraje, bowiem bezrobocie zaczęło tam rosnąć do poziomu 11,17% w roku
2010, natomiast w Polsce oraz Słowacji stopa bezrobocia po wejściu do Unii Europejskiej gwałtownie zmniejszyła się, w Polsce
z 19,06% w 2004 roku, do 7,11% w roku 2008 oraz na Słowacji
z 18,6% w roku 2004 do 9,51% w roku 2008.
Wykres 8. Stopa bezrobocia

Wykres 6. Średnia wartość nierówności dochodowych wg danych Banku
Światowego, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Europejskiego Urzędu Statystycznego

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BŚ, OWGiR oraz EUS.

Inwestycje Brutto liczone jako procent Produktu Krajowego
Brutto zawierają nakłady na ulepszanie gruntów, zakup maszyn i urządzeń, budowę szkół, dróg i tym podobne oraz zmiany netto zapasów,
które są przechowywane przez firmy, aby móc zaspokoić bieżące
lub nagłe wahania w produkcji lub sprzedaży (The World Bank Data
2018). Na wykresie 7 widoczny jest gwałtowny spadek inwestycji po
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Spadek stopy bezrobocia w trzech Państwach Grupy Wyszehradzkiej po wstąpieniu do Unii Europejskiej łatwo wytłumaczyć sytuacją na rynku pracy w Europie Zachodniej, w której występował
znaczny deficyt pracowników, natomiast w przeliczeniu na ówczesne
kursy walut Państw V4, przeciętne wynagrodzenia w państwach takich jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania były kilkukrotnie wyższe
niż w Polsce, Czechach, Słowacji zatem znaczny odsetek Polaków, Słowaków oraz Czechów wyemigrował zarobkowo z ojczystych krajów.
Dopiero po roku 2008, w którym wystąpił kryzys finansowy na całym
świecie, krzywe bezrobocia w całej Grupie Wyszehradzkiej kształtowały się w ten sam sposób, a mianowicie obserwujemy gwałtowny
wzrost bezrobocia w roku 2008, który corocznie rósł aż do roku 2013,

Jakub Garncarz – Kształtowanie się nierówności społecznych ...

począwszy od którego, aż do teraz bezrobocie maleje osiągając historycznie niskie poziomy. Taka sytuacja pozytywnie wpływa na niwelowanie nierówności dochodowych.

Wykres 12. Współczynnik Giniego oraz tempo wzrostu gospodarczego
wyrażone w % PKB w Słowacji w latach 1992-2016

Tempo wzrostu gospodarczego a współczynnik Giniego
w poszczególnych Państwach Grupy Wyszehradzkiej
Na wykresach 9, 10, 11 i 12 przedstawiono współczynnik Giniego
oraz tempo wzrostu gospodarczego wyrażone w % PKB w poszczególnych Państwach Grupy Wyszehradzkiej w latach 1992-2016.
Wykres 9. Współczynnik Giniego oraz tempo wzrostu gospodarczego
wyrażone w % PKB w Czechach w latach 1992-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego,
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Europejskiego Urzędu
Statystycznego.
Wykres 10. Współczynnik Giniego oraz tempo wzrostu gospodarczego
wyrażone w % PKB w Polsce w latach 1992-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego,
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Europejskiego Urzędu
Statystycznego

Korelacja Pearsona wynosiła kolejno: 0,02 dla Czech, -0,11 dla
Polski, -0,13 dla Węgier oraz -0,14 dla Słowacji. Wyniki te należy interpretować jako brak związku liniowego pomiędzy poszczególnymi
badanymi zmiennymi. Znaczące podobieństwa pomiędzy spadkiem/
wzrostem nierówności dochodowych oraz zwiększaniem się/zmniejszaniem się tempa wzrostu gospodarczego zaobserwowano:
• Czechy lata 2004-2007, spadek nierówności dochodowych
o 0,0152, zwiększenie tempa wzrostu o 1,71 punktu procentowego
• Polska lata 2000-2003, wzrost nierówności dochodowych
o 0,034, spadek tempa wzrostu gospodarczego o 5,8 punktu
procentowego.

Porównanie średniej wartości współczynnika Giniego
z miernikiem PKB oraz tempem wzrostu gospodarczego
Na wykresie 13 zaobserwowano istotną tendencję do zwiększania się wielkości PKB wraz ze spadkiem nierówności dochodowych.
Taki trend potwierdza istotny wpływ nierówności dochodowych na
wielkość Produktu Krajowego Brutto.
Wykres 13. Współczynnik Giniego oraz miernik PKB

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego,
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Europejskiego Urzędu
Statystycznego.
Wykres 11. Współczynnik Giniego oraz tempo wzrostu gospodarczego
wyrażone w % PKB na Węgrzech w latach 1992-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego,
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Europejskiego Urzędu
Statystycznego.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego,
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Europejskiego Urzędu
Statystycznego.

Natomiast wykres 14 obrazuje sytuację odwrotną, widoczny jest
trend do zwiększania się tempa wzrostu gospodarczego wraz ze wzrostem nierówności dochodowych.
Sytuację tą można interpretować następująco: wyższe PKB było
skorelowane z niższymi wartościami Współczynnika Giniego, natomiast większe tempo wzrostu gospodarczego odnotowano wraz ze
wzrostem nierówności dochodowych.
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bezrobociu, ekonomiści zaczynają mówić o rynku pracownika
(Forbes 2018). Przedsiębiorstwa, aby utrzymać pracowników,
zostają zmuszone do zwiększenia wysokości wynagrodzeń;
6. W Polsce, pomimo corocznego spadku, wciąż obserwuje się
najwyższe nierówności dochodowe ze wszystkich państw
Grupy Wyszehradzkiej.

Wykres 14. Współczynnik Giniego oraz tempo wzrostu gospodarczego

Bibliografia
1.
2.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego,
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Europejskiego Urzędu
Statystycznego.

24

3.

Podsumowanie

4.

W pracy użyto współczynnika Giniego mierzącego poziom nierówności dochodowych oraz wybrane zmienne makroekonomiczne
takie jak: PKB per capita, tempo wzrostu gospodarczego, wielkość
bezrobocia oraz poziom inwestycji, do zbadania czy występują zależności pomiędzy zmianą nierówności dochodowych a wzrostem
gospodarczym na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej w latach
1991-2016. Następujące wskaźniki wykazały że:
1. Analizując dane z pojedynczych krajów, brak jest jednoznacznego potwierdzenia zależności pomiędzy zmianą tempa wzrostu gospodarczego a zmieniającymi się nierównościami społecznymi, zwłaszcza dochodowymi, mierzonymi
za pomocą współczynnika Giniego. Na przykładzie Węgier
w latach 2004-2006 można zauważyć, że przy dynamicznym wzroście gospodarczym nierówności dochodowe również się zwiększały, aby pomimo utrzymującego się wzrostu
w roku następnym gwałtownie się zmniejszyć;
2. Analizując zbiorczo współczynnik Giniego, PKB oraz tempo
wzrostu gospodarczego zaobserwowano znaczną korelację
pomiędzy nierównościami dochodowymi a miernikiem PKB,
w przypadku którego występuje zależność wprost proporcjonalna (co oznacza, że wraz ze wzrostem PKB malały nierówności dochodowe) oraz tempem wzrostu gospodarczego,
gdzie zaobserwowano zależność odwrotnie proporcjonalną,
oznaczającą spadek tempa wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym wzroście nierówności dochodowych;
3. Wzrost gospodarczy we wszystkich krajach V4 w znacznym stopniu był kształtowany przez polityczno-gospodarcze wydarzenia światowe, jak wstąpienie do
Unii Europejskiej w 2004 roku oraz kryzys finansowy
w 2008 roku;
4. Zmniejszanie się stopy inwestycji brutto we wszystkich państwach może negatywnie odbić się w przyszłości na gospodarkach tych państw. Aby nadal utrzymywać stałe tempo
wzrostu gospodarczego należy zwiększyć inwestycje sektora
zarówno publicznego, jak i prywatnego;
5. Rekordowo niskie stopy bezrobocia pozytywnie wpływają
na niwelowanie nierówności dochodowych. Dzięki niskiemu
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Niniejszy artykuł przedstawia teoretyczne aspekty związane z kampaniami społecznymi oraz narzędziami, po jakie sięgają
nadawcy tych przekazów. W pierwszej części opisane zostało podłoże naukowe pojęć: reklama społeczna oraz kampania społeczna.
W tym fragmencie autorka konfrontuje punkty widzenia różnych
badaczy, celem uzyskania kompleksowego obrazu teoretycznego
opisywanych pojęć. W drugiej części artykułu wykazano różnice
i podobieństwa pomiędzy reklamą komercyjną a reklamą społeczną, koncentrując się na kilku czynnikach polaryzujących. Następnie wykazano początki narodzin reklamy społecznej na świecie
i w Polsce, przedstawiając krótki rys historyczny. W artykule zwrócono również uwagę na funkcje, jakie pełnią kampanie reklamowe,
których głównym celem jest wywoływanie odpowiednich reakcji
ze strony społeczeństwa, a także pobudzanie go i aktywowanie do
działania, co w konsekwencji wiąże się ze zmianą rzeczywistości
społecznej.

This article presents the theoretical aspects related to social
campaigns and their different tools. In the first part, the scientific
basis of the concepts of social advertising and social campaign are
described. In this passage, the author confronts the viewpoints of
various researchers in order to obtain a comprehensive theoretical image of the concepts described. The second part of the article
showed differences and similarities between commercial advertising
and social advertising, focusing on several polarizing factors. The
next part shows the beginnings of the birth of social advertising in
the world and in the Poland, presenting a brief historical outline. The
article also draws attention to the functions performed by advertising campaigns, whose main purpose is to trigger appropriate reactions on the part of the society, as well as stimulating and activating
it, which in consequence is associated with a change in social reality.

Słowa kluczowe: reklama, kampania reklamowa, kampania społeczna, reklama społeczna, reklama komercyjna.

Keywords: advertising, advertising campaign, social campaign,
public service advertising, commercial advertising.

Wstęp
Wystarczy włączyć telewizor, wsłuchać się w głosy płynące
z odbiornika radiowego bądź wziąć do ręki przypadkową gazetę –
reklama potrafi nas zaatakować praktycznie z każdej strony, o każdej
porze dnia. Współczesnego konsumenta w zasadzie nie jest trudno
uwieść, wystarczy wyeksponować specjalnie dla niego te wartości,
które idealnie komponują się z jego aspiracjami i pragnieniami. Markowe buty w najmodniejszych kolorach, nawilżający krem do twarzy
dla kobiet w średnim wieku czy wodooporny smartfon, wyposażony
w najwyższej jakości parametry technologiczne. Przekazy promujące
tego typu produkty ogólnie nazywane reklamami, należałoby automatycznie doprecyzować o określenie komercyjne, bo ich głównym
założeniem i celem jest przecież osiąganie zysku (najczęściej czysto
finansowego) nadawcy.
To właśnie do takiego specyficznego obrazu reklamy przywykli
odbiorcy. Natomiast niniejszy artykuł przeglądowy koncentruje się
jednak na zupełnie innym obliczu przekazów reklamowych. Przedstawia punkty widzenia wielu badaczy oraz prezentuje rozmaite
naukowe teorie, dzięki czemu stanowi rzetelne źródło i pigułkę
wiedzy w zakresie kampanii społecznych oraz reklam społecznych.
Zebrana literatura umożliwiła stworzenie podłoża teoretycznego,
które stanowi punkt wyjścia do dalszych rozważań autorki. Odpowiednia struktura artykułu stwarza możliwość wprowadzenia czy-
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telnika w temat w kilku fazach. W pierwszej części przedstawione
zostało podłoże naukowe dotyczące reklamy społecznej i kampanii
społecznej. W tym fragmencie wiedza czytelnika zostanie wzbogacona o niezbędne treści w kontekście dalszego odkrywania tematu.
Następna część artykułu wykazuje zbieżności i rozbieżności pomiędzy reklamą komercyjną a reklamą społeczną. Dzięki opracowanym
kryteriom różnicującym, zestawienie to stanowi atrakcyjne, z punktu
naukowego, kompendium wiedzy w zakresie opisywanych dwóch
typów reklam. W kolejnej części autorka przybliża początki narodzin
reklamy społecznej w Polsce oraz na świecie. Na tym właśnie etapie powstał krótki rys historyczny, prezentujący praktyczną wiedzę.
Przywołano tytuły i opisy konkretnych kampanii społecznych w celu
potwierdzenia wcześniej przedstawionych założeń teoretycznych.
W ten sposób udało się zaprezentować przegląd wiedzy dotyczący
kampanii reklamowych społecznie pożytecznych, pożądanych i potrzebnych.

Teoretyczne aspekty reklamy społecznej
i kampanii społecznej
Nieliczni polscy badacze zajmujący się obszarami marketingu
i reklamy podjęli się do tej pory próby dogłębnego zbadania zagadnienia, jakim jest reklama społeczna. Zazwyczaj ograniczano się jedynie do stworzenia prostej definicji, bez szerszego opisywania kon-
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tekstu, dotyczącego formułowania się przez lata tego zagadnienia.
Kilka stron temu obszarowi poświęcił natomiast autor podręcznika
Reklama, Robert Nowacki. Badacz podjął się sklasyfikowania pojęcia
reklamy społecznej poprzez cel do jakiego dąży. Według niego tego
typu działania reklamowe opierają się przede wszystkim na zachęcaniu do zachowań społecznie korzystnych bądź zaniechaniu działań
szkodliwych z punktu widzenia społeczeństwa (Nowacki 2006). Nowacki dokonał również podziału reklamy społecznej na pośrednią
i bezpośrednią, skupiając się na roli, jaką pełni w społeczeństwie
oraz na sposobach jej oddziaływania na odbiorców. Reklama społeczna bezpośrednia opiera się na mówieniu wprost o problemach
społeczeństwa. Natomiast reklama społeczna pośrednia realizuje się poprzez udział różnych grup społecznych, takich jak choćby
mniejszości narodowe, ludzie starsi, kobiety bądź dzieci. Sposób,
w jaki traktowane i postrzegane są te kręgi przez resztę społeczeństwa determinuje to, jak ostatecznie przedstawiony zostanie ich
wizerunek w przekazie reklamowym (Nowacki 2006). Interesujący
punkt widzenia prezentuje również Małgorzata Bogunia-Borowska,
autorka książki Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej.
Jej zdaniem reklama społeczna nie toleruje odbiorcy zobojętniałego
i leniwego. Bierność bowiem stanowi pewną barierę i w żaden sposób nie przyczynia się do rozpoczęcia sekwencji przemian rzeczywistości. Dlatego też reklama społeczna pragnie odbiorcy aktywnego,
który będzie zdolny poświęcić czas, zaangażować się w temat oraz
wziąć czynny udział w mającym nastąpić cyklu zmian społecznych.
Badaczka postrzega zatem reklamę społeczną jako niezwykle istotny
czynnik, który wspomaga i napędza proces kreowania zmian społecznych. Co kluczowe, zmiany te nie mogą być kierowane przez
chaos czy przypadek, lecz muszą mieć charakter w zupełności świadomy i zaplanowany (Bogunia-Borowska 2010). Z drugiej strony
natomiast, inna badaczka z obszaru nauk o komunikowaniu, Barbara Dobek-Ostrowska, podejmując próbę sformułowania definicji
reklamy społecznej, przypisuje jej pojęcie kampanii komunikacyjnej
(Dobek-Ostrowska 2007). Dobek-Ostrowska twierdzi bowiem, że na
reklamę społeczną składa się szereg czynników. W tej perspektywie
badaczka konstruuje kompleksową definicję kampanii społecznej
nazywając ją „zespołem działań organizacyjnych i komunikacyjnych
podejmowanych przez instytucje publiczne, prywatne, przedsiębiorstwa, organizacje; zaplanowanych wcześniej, kompleksowych i powiązanych ze sobą; posiadających konkretny, jasno sprecyzowany
cel czyli wykreowanie pożądanych postaw i zachowań u relatywnie
największej liczby osób” (Dobek-Ostrowska 2007: 66).
Przywołując podłoże teoretyczne z zakresu tematyki reklamy
społecznej nie sposób nie wspomnieć o dwóch niezwykle istotnych
pozycjach książkowych, jakie zostały stworzone na początku drugiego tysiąclecia przez krakowską Agencję Wasilewski. Publikacje te
to pierwsze, i jak dotąd jedyne, monografie poświęcone w całości
tematyce reklamy niekomercyjnej. Nadając tytuł jednemu z powstałych tomów, badacze posłużyli się określeniem Propaganda
dobrych serc w kontekście reklamy społecznej i swoistej misji, jaką
pełni dla społeczeństwa (Maison, Wasilewski 2002). Również na kartach tych publikacji podjęto próbę sklasyfikowania pojęcia reklamy
społecznej. Dzieląc się swoimi przemyśleniami współautorzy książki
wzięli pod uwagę kilka czynników, a tworzone przez nich definicje
przybierały różne formy. Warto zwrócić uwagę szczególnie na jedną
z nich, najbardziej zwięzłą i rzeczową, brzmiącą: „proces komunika-
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cji perswazyjnej, którego głównym celem jest wywołanie społecznie
pożądanych postaw lub zachowań” (Maison, Maliszewski 2002: 9).
Nieco bardziej złożoną i rozbudowaną definicję przywołują autorzy w późniejszej książce, która nosi tytuł Szlachetna Propaganda
Dobroci, czyli drugi tom o reklamie społecznej (Wasilewski 2007).
W słowniku w niej zawartym pojęcie reklamy społecznej określone
zostało jako forma komunikacji społecznej, czerpiąca z elementów
komunikacji marketingowej, której to cel rozumiany jest poprzez
uświadomienie pewnych grup społecznych w zakresie aktualnych
problemów społeczeństwa bądź też propagowanie pożądanych społecznie przekonań i zachowań (Wasilewski 2007).
Pozostając w kwestii naukowego ujęcia reklamy społecznej,
obowiązkowe jest nakreślenie również podłoża teoretycznego związanego z pojęciem kampanii społecznej. Według Pawła Prochenko,
prezesa Fundacji Komunikacji Społecznej, na termin ten składa się
szereg zaplanowanych w określonym czasie działań, ukierunkowanych
na konkretną grupę docelową, która pragnie dążyć do zmiany myślenia i zachowania względem określonego problemu społecznego
bądź prowadzi do rozwiązania tego problemu, który powstrzymuje
osiągnięcie wspólnego dobra, zdefiniowanego jako cel marketingowy (http://marketingspoleczny.pl 2018). W podobny sposób pojęcie
kampanii społecznej określane jest także przez Urszulę Gołaszewską-Kaczan, która definiuje je jako zespół działań marketingowych,
odpowiednio zaplanowanych w czasie, realizowanych przy pomocy
różnych podmiotów, mających na celu rozwiązanie określonego problemu społecznego (Gołaszewska-Kaczan 2009). Jeszcze inne stanowisko prezentuje Agata Stafiej-Bartosik, która precyzyjnie opisuje proces
planowania i wdrażania kampanii społecznej. Według niej działaniom
tym powinno towarzyszyć sześć etapów: zdefiniowanie problemu
społecznego, faza badawcza: rozpoznanie i analiza rynku, skonstruowanie strategii marketingowej, zaplanowanie działań, faza monitoringu i ewaluacji oraz wdrożenie (Stafiej-Bartosik 2007). Aby jeszcze
lepiej zrozumieć na jakich zasadach funkcjonuje reklama społeczna
z pewnością warto również skonfrontować ją z reklamą komercyjną.

Reklama społeczna a reklama komercyjna
Nieodłącznym czynnikiem każdej reklamy, zarówno społecznej,
jak i komercyjnej, jest charakter perswazyjny, a jej podstawowe dążenia wyrażone są przede wszystkim poprzez kształtowanie postaw
i zachowań odbiorców (Limański, Drabik 2007). Przekazy nacechowane wyłącznie informacyjnie już nie wystarczają. Nadawcy reklam
poszukują takich elementów, które skutecznie przekonają odbiorców
do tego, że prezentowane w reklamach możliwości i różnorodne warianty są w stanie zmienić ich życie na lepsze. To, co unikalne i typowe
dla reklamy społecznej, to jej specyficzny cel, który opiera się na „wywoływaniu nie tyle jakichkolwiek postaw i zachowań, co postaw i zachowań społecznie pożądanych” (Stafiej-Bartosik 2007: 8). Urzeczywistnia się to niejako w dwóch wymiarach. Pierwszy z nich odnosi się
do nakłaniania do zachowań prospołecznych, a więc zorientowanych
na niesienie korzyści innym osobom. Zaliczyć do nich można na przykład pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym czy bezdomnym.
Drugi wymiar odnosi się do przekonywania do zaprzestania zachowań
społecznie niepożądanych, takich jak na przykład przemoc w rodzinie,
alkoholizm lub nieprzepisowa i ryzykowna jazda samochodem (Maison, Maliszewski 2002).
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Współczesne przekazy w dużej mierze swój sukces zawdzięczają towarzyszącemu im wysokiemu wskaźnikowi nasycenia emocjonalnego (Kall 2002). Reklama, która potrafi wywołać u odbiorcy
współczucie, wzruszenie, śmiech czy euforię, jest z pewnością bardziej atrakcyjna, a co za tym idzie rośnie szansa na to, że zostanie
dłużej w pamięci odbiorcy. Co więcej, dzięki temu w świadomości
konsumenta tworzy się pewna wizja oparta na wrażeniu, że w procesie zakupów nabywa on już nie tyle sam produkt, co również związane się z nim pewne wartości (Doliński 2008). Odbiorcy przestali
dostrzegać rzeczywiste zastosowanie produktów, doszukując się
w nich czegoś głębszego. Jakiegoś elementu, który doda im prestiżu,
pewności siebie oraz sprawi, że będą czuć się atrakcyjni, szanowani
i podziwiani – czyli po prostu lepiej niż dotychczas. I tak oto w ten
sposób, kupując najnowszy model smartfona, kupują sobie trochę
uznania i poważania w oczach innych, zaś nabywając obłędnie drogi krem do twarzy nabywają odrobinę piękna i parę dodatkowych
lat młodości. Wydawałoby się, że ta teoria dotyczyć może wyłącznie
produktów komercyjnych, jednak coraz częściej zależność ta zauważalna jest również w odniesieniu do reklam społecznych. Wspierając
finansowo organizacje charytatywne można sobie w pewnym stopniu
poprawić samopoczucie, zaś pomoc chorym czy bezdomnym generować może przekonanie o byciu człowiekiem o dobrym i dużym sercu.
W reklamach społecznych pożądany poziom zmiany postaw ma na
ogół charakter bardzo głęboki i wiąże się z rezygnacją z dotychczasowych zachowań na rzecz innych, na przykład zaniechania palenia
papierosów czy zaprzestania nieprzepisowej i niebezpiecznej jazdy
samochodem. Reklamy tego typu mają na celu zmianę postawy na
przeciwną. Co więcej, z reguły oddziałują na stabilne i silne postawy.
Dla odmiany transformacje, których oczekują nadawcy reklam komercyjnych od swoich odbiorców nie są często aż tak znaczące. Poziom
takiej przemiany zazwyczaj jest płytki i odbywa się w obrębie stosowanego repertuaru zachowań (Maison, Maliszewski 2002). Dotyka
to z pozoru błahych spraw jak decyzja o zmianie marki używanego
dotychczas żelu pod prysznic czy makaronu. Reklamy komercyjne
zatem za cel nie stawiają sobie całkowitej zmiany zachowania, lecz
raczej dokonania pewnego wewnętrznego przeobrażenia. Innym
elementem różnicującym oba rodzaje reklam jest charakter przekazu. W przypadku reklam komercyjnych jest on zazwyczaj przyjemny
i gratyfikujący. Tego typu przekazy z założenia starają się wywołać
pozytywne skojarzenia oraz wprowadzić odbiorcę w jak najlepszy
nastrój. W tym celu często angażowane są w produkcję znane osobistości, stosowana jest przyjemna muzyka i atrakcyjna sceneria. Trochę
inaczej jest z reklamami społecznymi. Tego rodzaju przekazy z kolei
najczęściej bazują na skrajnych emocjach typu strach czy współczucie. Podejmują tematy trudne, których na ogół ludzie wolą unikać.
Stąd też niejednokrotnie ocierają się o tematy śmierci, biedy czy
przemocy w rodzinie. W rezultacie reklamy te budzą w odbiorcach
negatywne wrażenia, a charakter ich przekazu określany jest jako nieprzyjemny i awersyjny (Maison, Maliszewski 2002). Doszukując się
zbieżności i rozbieżności pomiędzy reklamą komercyjną a reklamą
społeczną, z pewnością warto poruszyć jeszcze jedną kwestię. Jako
kolejne kryterium można przyjąć rodzaj korzyści. O ile w przypadku
reklam komercyjnych wszelkie gratyfikacje przychodzą w chwili zakupu produktu, to w odniesieniu do reklam społecznych korzyści już
nie będą tak proste do zdefiniowania. Jako pierwsze w tym zakresie
należy nadmienić, że obiecywane przez reklamy profity nie zawsze

dotyczą jedynie adresata reklamy, ale częściej skupiają uwagę na pewnej grupie osób. Znajduje to zastosowanie w momencie, kiedy ktoś
chce na przykład wesprzeć finansowo jakąś placówkę, która pomaga
potrzebującym. Korzyści wówczas przybierają formę nieco subiektywną. Co istotne, w reklamach społecznych perspektywa otrzymania nagrody nie tylko może być trudna do wyobrażenia, ale również bardzo
często zostaje odroczona w czasie. Zastosowanie tej teorii można zobrazować na przykładzie reklam skłaniających do zaniechania palenia
papierosów: „przestaniesz palić, zmniejszy się w przyszłości szansa
zachorowania na serce” (Maison, Maliszewski 2002: 10). Oczywiście
kryteriów polaryzujących reklamę społeczną i reklamę komercyjną
można byłoby zgromadzić i opisać zdecydowanie więcej. Pozostałe
czynniki zostały zebrane i sklasyfikowane w tabeli 1.
Tabela 1. Różnice pomiędzy reklamą społeczną, a komercyjną
Kryteria

Reklama społeczna

Reklama komercyjna

kształtowanie zachowań
i postaw pożądanych
społecznie

kształtowanie zachowań
i postaw, nakłanianie
do sięgania po produkt
i ponowny zakup,
zainteresowanie
obietnicami,
uświadamianie itp.

Intencje
nadawcy

pragnienie zmiany
postaw społecznych,
chęć pomocy innym

próba manipulacji w celu
osiągnięcia zysku

Charakter
przekazu

często nieprzyjemny,
awersyjny

zazwyczaj przyjemny,
gratyfikujący

Rodzaj korzyści

odroczona perspektywa
i często trudna do
wyobrażenia

bliska perspektywa
korzyści obiecywanych
w reklamie

Poziom
wiarygodności
nadawcy

wysoki – determinuje
zaufanie

niski – determinuje brak
zaufania

Stabilność
postawy
ulegającej
zmianie

na ogół duża – mało
podatne na zmianę,
zakorzeniona w tradycji
i kulturze

na ogół niewielka –
podatna na zmianę,
stosunkowo słaba

Funkcje
reklamy

głęboka – odrzucenie
pewnych zachowań
Głębokość
na rzecz innych, np.
zmiany postawy
zaniechania palenia
papierosów
Ostateczny cel
Budżet

płytka – zmiana
stosowanego repertuaru
zachowań, np. zmiana
dotychczasowej marki
na nową

zysk odbiorcy

zysk nadawcy = zysk
marki

mały – często jego brak

duży

Źródło: opracowanie własne na podstawie Maliszewski 2007 oraz Maison, Maliszewski 2002.

Geneza i początki reklamy społecznej
Narodziny reklamy społecznej z pewnością nie miałyby miejsca,
gdyby najpierw nie powstała jej starsza siostra – reklama komercyjna. Co istotne, okazało się, że aby reklama społecznie użyteczna mogła się ukształtować, towarzyszyć temu procesowi musiało
pewne załamanie statusu reklamy komercyjnej. Kiedy w 1929 roku
na nowojorskiej giełdzie rozpoczął się czarny czwartek, który w konsekwencji przyniósł ze sobą lata wielkiego kryzysu gospodarczego
w Stanach Zjednoczonych, oczywistym było, że trudna sytuacja uderzy również w przemysł reklamowy (Stafiej-Bartosik 2002).
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Amerykanie z powodu braku środków finansowych byli zmuszeni do kupowania jedynie niezbędnych, podstawowych produktów,
dlatego reklama w pewnym stopniu okazała się zbędna. Mało którego nadawcę było stać na kosztowne kampanie. Firmy reklamowe już
tak dobrze nie zarabiały, zaś wszelkie agencje zaprzestały produkcji
namacalnych dóbr materialnych na szeroką skalę. Kryzys dotknął
również amerykański rząd, w którego kierunku poirytowane i zdesperowane społeczeństwo kierowało obawy o niepewną przyszłość.
W efekcie, urzędnicy, chcąc w spektakularny sposób pokazać swoje
nastawienie do ówczesnej sytuacji, zaczęli nakładać przeróżne kary
i zakazy na przemysł reklamowy (Stafiej-Bartosik 2002).
W obliczu takich wyzwań, w listopadzie 1941 roku w stanie
Wirginia, zwołano spotkanie przedstawicieli amerykańskiego środowiska reklamodawców, nadawców komunikatów reklamowych
oraz agencji reklamowych (Stafiej-Bartosik 2002). Celem zjazdu było
nie tylko omówienie trudnych okoliczności branżowych, ale przede
wszystkim pragnienie wspólnego opracowania strategii wyjścia
z kryzysowej sytuacji i wyszukanie racjonalnych rozwiązań. Podczas
spotkania James Webb Young postulował o zaangażowanie nadawców reklam w tworzenie przekazów o charakterze społecznym i dobroczynnym. Uważał, że w taki właśnie sposób udałoby się zniwelować niesmak, jaki wiążą z branżą reklamową wpływowi ludzie na
wysokich stanowiskach. Na skutek przemowy Younga narodziło się
pojęcie public service advertising (PSA) rozumiane do dzisiaj jako reklama w służbie publicznej (Stafiej-Bartosik 2002). W myśl wówczas
sformułowanej teorii, reklama miała stać się z jednej strony sposobem walki z problemami trapiącymi społeczeństwo amerykańskie,
zaś z drugiej – wspierać aktywności i działania sprzyjające rozwojowi
kultury i sztuki.
Na skutek tych okoliczności utworzyła się Rada Reklamy, której głównym zadaniem było angażowanie branży reklamowej w tematykę społecznych problemów i potrzeb. To właśnie dzięki temu
reklama społeczna przyczyniła się do uratowania środowiska reklamodawców i twórców reklamy w Stanach Zjednoczonych. Niestety,
niespełna miesiąc później Amerykanie znaleźli się w obliczu następnej tragedii, czyli ataku japońskich sił powietrznych na Pearl Harbor.
Trudna sytuacja polityczna skłoniła amerykański rząd do powołania
Wojennej Rady Reklamy, która z założenia miała informować społeczeństwo o wydarzeniach i znaczących faktach w taki sposób,
aby pobudzać w nim chęć solidarnego angażowania się w działania wojenne (Stafiej-Bartosik 2002). Pierwsze kampanie tworzone
w tym charakterze podejmowały tematy związane z oszczędzaniem
surowców takich jak wełna, cukier bądź różne produkty gumowe.
Wykorzystano w tym celu proste zabiegi i techniki wizualne, a także
wymyślono atrakcyjne hasła reklamowe. W perspektywie kolejnych
wyzwań, Wojenna Rada Reklamy przyczyniła się także do powstania kampanii dotyczącej niebezpieczeństw związanych z pożarami
lasów. W takich okolicznościach powstał Miś Dymek, czyli Smokey
Bear, który przedstawiony został na rysunku 1. Kampania z udziałem
tego sympatycznego misia w czapce leśnika i dżinsowych spodniach
wpisała się w pamięci Amerykanów do tego stopnia, że jego wizerunek właściwie po dziś dzień uwrażliwia społeczeństwo Stanów Zjednoczonych w kontekście pożarów lasów (Stafiej-Bartosik 2002). Co
ciekawe, wizerunek niedźwiadka chroniony jest nawet amerykańskim prawem federalnym. W oparciu o informacje zawarte na portalu kampaniespoleczne.pl, można zauważyć również, że kampania
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ta jest najdłużej prowadzoną, jak dotąd, kampanią społeczną w Stanach Zjednoczonych (http://www.kampaniespoleczne.pl 2018).
Rysunek 1. Pierwsze plakaty przedstawiające postać Smokey Bear.
Po lewej z 1944 roku, po prawej z 1948 roku

Źródło: http://www.kampaniespoleczne.pl 2018 [25.06.2018].

Na przestrzeni siedemdziesięciu trzech lat istnienia niedźwiadka dokonywało się kilka metamorfoz jego wizerunku, zaś przekaz
z jego udziałem przybierał już przeróżne formy. Jednym stałym
elementem, towarzyszącym Smokey Bear na każdym kroku i czyniącym go rozpoznawalnym, jest jego ubiór, czyli niebieskie dżinsy
oraz czapka typowa dla amerykańskiego strażnika leśnego. Oprócz
drukowanych plakatów postać niedźwiadka pojawiała się także niejednokrotnie w spotach telewizyjnych oraz reklamach radiowych
(http://www.kampaniespoleczne.pl 2018).
Po zakończeniu II wojny światowej ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych – Harry Truman, chcąc docenić działania Rady
Reklamy, ustanowił cykl corocznych zjazdów Rady, podczas których
obecni mieli być również przedstawiciele Białego Domu. Na takich
spotkaniach kształtować miały się dalsze losy kampanii społecznych.
Wybierano tematy, jakich planowano się podjąć w przyszłości oraz
omawiano metody ich realizacji. W takich warunkach rozwijała się
dalsza działalność Rady Reklamy, która z czasem rozszerzyła swoje
wpływy także na Europę. Pierwsza tego typu instytucja w tej części
świata powstała w Holandii w 1965 roku, następna utworzyła się
w Wielkiej Brytanii 25 lat później. Jako trzecia model działania Rady
Reklamy przyjęła Rosja, inicjując w 1994 roku powstanie analogicznej instytucji na terenie własnego kraju (Stafiej-Bartosik 2002).
Początków działań propagandowych na terytorium Polski, prowadzonych na kształt kampanii społecznych, można doszukiwać się
w czasach, kiedy na zlecenie partii komunistycznej produkowano
masowo plakaty propagujące pracę ku chwale ojczyzny lub wykorzystywano środki masowego przekazu w celach specyficznego
edukowania społeczeństwa. Jednakże za prekursora w temacie reklamy społecznej, oraz za pierwszą rzeczywistą kampanię społeczną
w Polsce, można uznać akcję Papierosy są do dupy z 1992 roku,
zrealizowaną w ramach współpracy Krajowego Ruchu Antynikotynowego oraz Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej (Stafiej-Bartosik
2002). Wprawdzie w ramach tej kampanii powstało kilka plakatów,
lecz najbardziej szokującym okazał się projekt Andrzeja Pągowskiego, obrazujący chłopca palącego papierosa, który zamiast twarzy
miał pośladki. W towarzystwie tej nieco odrażającej ikony autor
zamieścił nawiązujący do hasła akcji tekst: „Palenie jest do dupy”.
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W ramach tej kampanii antynikotynowej w następnych latach artysta stworzył także kilka przeróbek pierwowzoru plakatu. Wybrane
ilustracje Pągowskiego przedstawione zostały na rysunku 2.
Rysunek 2. Plakaty autorstwa Andrzeja Pągowskiego stworzone na potrzeby kampanii społecznej Papierosy są do dupy. Po lewej z 1994 roku, po
prawej reedycja z 2007 roku

Reklamy społeczne to niezwykle potrzebne narzędzia zmiany
rzeczywistości. To właśnie poprzez przekazy tego typu można łatwo
docierać do społeczeństwa, wpływając tym samym na postrzeganie
przez nie siebie oraz otaczającego świata. Przy promowaniu rozmaitych treści reklamowych nadawcy przede wszystkim korzystają
z mediów. Dzięki nim przesłanie płynące z reklam może docierać do
szerszego grona odbiorców, a siła oddziaływania może być większa.
W tych wszystkich działaniach nie można zapominać o głównych
założeniach i czynnikach, które tworzą takie przekazy. Niezwykle
istotne jest, aby odbiorcy potrafili dostrzec różnicę pomiędzy reklamami społecznymi a komercyjnymi. Dzięki tej wiedzy ich podejście
do tematu będzie zdecydowanie poważniejsze. Może to w rezultacie
wpłynąć na ostateczny efekt, do jakiego dążą kampanie społeczne,
a więc do zaniechania działań społecznie szkodliwych, niszczących
i deprawujących, a propagowania postaw społecznie pożytecznych,
pożądanych i potrzebnych.
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Źródło: https://pagowski.pl 2018 [25.06.2018].

Współcześnie, ta właśnie słynna grafika Pągowskiego jest bardzo często parafrazowana, czego dowodem jest kampania antynikotynowa, która powstała kilka lat temu na terenie Szwecji (Stafiej-Bartosik 2002). Plakat w ramach tej akcji przedstawiał wizerunek
młodej dziewczyny, wypuszczającej dym papierosowy z ust. Postać
ta także została zmodyfikowana przez artystę – w miejscu, gdzie
normalnie powinny znajdować się usta dorysowany został odbyt.
Plakaty Pągowskiego nadal postrzegane są jako błysk geniuszu
i inspiracja dla artystów i twórców kampanii społecznych na całym
świecie.

Podsumowanie
Kampanie społeczne zdecydowanie stanowią rzetelne źródło
wiedzy o problemach i potrzebach społeczeństwa. Są tworzone
z myślą o zmianie rzeczywistości społecznej z dobrym skutkiem.
Działania, jakich się podejmują twórcy tego typu przekazów, bez
wątpienia zasługują na uznanie i szacunek. Duże pokłady kreatywności oraz włożony w pracę wysiłek, motywowane są przede wszystkim troską o przyszły stan społeczeństwa, a także pragnieniem
wpływania na jakość przekazów medialnych. W procesie tworzenia
i wdrażania kampanii społecznych bardzo ważne jest konsekwentne podążanie za jasno sprecyzowanym i dobrze przygotowanym
wcześniej planem. Sam pomysł i szczere pragnienie zmiany to nie
wszystko. Trzeba umieć odpowiednio rozłożyć działania w czasie,
aby efekty były jak najbardziej satysfakcjonujące. W tym celu z pewnością warto skorzystać z gotowej recepty i schematu działania (Stafiej-Bartosik 2007):
• Etap I – zdefiniowanie problemu społecznego;
• Etap II – faza badawcza: rozpoznanie i analiza rynku;
• Etap III – skonstruowanie strategii marketingowej;
• Etap IV – zaplanowanie działań;
• Etap V – faza monitoringu i ewaluacji;
• Etap VI – wdrożenie.
Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwaNa tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL).
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Udział lekarzy i pielęgniarek w reklamach leków –
aspekty etyczne i socjologiczne

Attendance of doctors and nurses
in drug advertising – ethical and sociological aspects

Marta Kierska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Typ artykułu: przeglądowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorki.

Reklama towarzyszy nam w niemalże każdej chwili. Reklamowane jest prawie wszystko: od produktów spożywczych, ubrań, samochodów, domów po – będące przedmiotem zainteresowania niniejszego
artykułu – leki. W artykule poruszone zostały etyczne i prawne aspekty reklamy leków oraz suplementów diety. Analizie poddano również
prawne i etyczne aspekty udziału lekarzy i pielęgniarek w reklamach
farmaceutyków. Ponadto poruszono kwestie reklamowania farmaceutyków przez aktorów udających przedstawicieli służby medycznej oraz
wpływ reklam farmaceutyków na psychikę odbiorców.

The ad accompanies us almost anytime. Advertising is almost
everything: from food products, clothes, cars, homes to, the subject of this article - drugs. This article discusses the ethical and legal
aspects of drug advertising and dietary supplements. The legal and
ethical aspects of the participation of physicians and nurses in pharmaceutical advertising were also analyzed. In addition, issues related to the advertising of pharmaceuticals by actors pretending to be
medical professionals and the impact of pharmaceutical advertising
on the psyche of consumers were discussed.

Słowa kluczowe: reklama, etyka w reklamie, leki, farmaceutyki.

Keywords: advertising, ethics in advertising, drugs, pharmaceuticals.

Wstęp
Mówi się – nie bez powodu zresztą – że reklama to dźwignia handlu. Wiedzą o tym doskonale producenci rozmaitych towarów oraz
wykonawcy różnorodnych usług, którzy wykorzystują niemal wszystkie środki masowego przekazu, aby tylko przekonać potencjalnego
klienta do swojej oferty. Do współczesnego człowieka reklama dociera
właściwie z każdej strony, nawet nie mając w zwyczaju przesiadywać
przed telewizorem czy surfować po Internecie, może zetknąć się z reklamą za pośrednictwem billboardów funkcjonujących w przestrzeni
już nie tylko wielkich aglomeracji miejskich, ale także małych miejscowości i wsi. Większość konsumentów właśnie z reklamy dowiaduje się
o istnieniu danej marki oraz o zaletach oferowanego przez konkretnego producenta dobra. Warto mieć jednak świadomość, że reklama pełni nie tylko funkcję informacyjną, ale przede wszystkim
perswazyjną, której zasadnicza rola sprowadza się do przekonania
odbiorcy z jednej strony, że potrzebuje danego dobra, z drugiej, że
powinien wybrać konkretną markę, która przynajmniej w teoretycznym założeniu spełni wszelkie jego oczekiwania. Dotyczy to właściwe każdego rodzaju produktu, w tym także leków i innych środków
farmaceutycznych, których sprzedaż ze względu na ich specyfikę
obwarowana jest regulacjami (m.in. koniecznością informowania
konsumenta o wymogu zapoznania się z ulotką lub konsultacji z lekarzem albo farmaceutą przed użyciem danego środka leczniczego).
Mimo to relatywnie łatwo można zaobserwować, że reklamy leków
pod względem treściowym i formalnym nie różnią się zasadniczo
od reklam innych produktów, których używanie nie zagraża zdrowiu ani życiu człowieka. Specjaliści od marketingu środków farmaceutycznych w większości przypadków korzystają z metod znanych
z reklam innych towarów, zwłaszcza pod względem językowym przekazu reklamowego (Majkowska 2000). Do odbiorców reklam leków zazwyczaj trafia przekaz informujący o tym, że dany produkt jest „najlepszy” i „najtańszy”, a niektóre z nich cechują się także uniwersalnością
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i można je stosować w leczeniu różnych chorób (np. syrop na kaszel
Mucosolvan przeznaczony jest do łagodzenia dolegliwości związanych zarówno z kaszlem suchym, jak i mokrym; z kolei Amol daje ulgę
w wielu niezwiązanych ze sobą schorzeniach). Wiele reklam odnoszących się do produktów zaliczanych do kategorii najbardziej wstydliwych towarów wykorzystuje żartobliwą formę przekazu, aby nieco
złagodzić swój wydźwięk. Tak stało się w przypadku reklamy maści na
hemoroidy Posterisan, do zakupu której zachęcają biegające „pupy”,
zazdroszczące jednej ze swych towarzyszek, że może ona swobodnie
i bez bólu usiąść na ławce. Cała wymowa reklamy zostaje później
spuentowana w sloganie parafrazującym znane wyrażenie frazeologiczne („siedzenie nie boli”). Oczywiście, każdy tego typu przekaz
skierowany jest do bliżej nieokreślonego „ciebie”, borykającego się
z danym problemem (np. „właśnie z myślą o Tobie została stworzona
ta nowa formuła”). W reklamach leków, a także suplementów diety,
nierzadko dochodzi do przenaukowienia treści, co w praktyce staje się
możliwe nie tylko dzięki zastosowaniu odpowiedniego, niezrozumiałego dla większości przeciętnych odbiorców przekazu, ale także za sprawą
wykorzystania pewnego faktycznego lub rzekomego autorytetu w dziedzinie medycyny (Pitrus 2001). Przykładem takiego działania może być
reklamowanie lizaków na ból gardła dla dzieci firmy Natursept przez
laryngologa doktora n. med. Jacka Cabę. Osobny problem stanowią reklamy, w których występują osoby podające się za przedstawicieli służb
medycznych, którzy w rzeczywistości nie są nimi, a jedynie wynajętymi
przez twórcę reklamy aktorami.

Aspekt etyczny reklamowania produktów leczniczych
przez lekarzy
Obiektywnie rzecz ujmując, wobec wszystkich reklam stosuje
się – przynajmniej w teoretycznym założeniu – wymóg ich zgodności
z prawdą. Nie wolno zatem rozpowszechniać reklam, których przekaz nie pokrywa się w zupełności z rzeczywistością. Praktyka życia
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codziennego pokazuje jednak, że zakaz ten jest notorycznie łamany,
przy czym nie potrzeba uciekać się do jakichś specjalnych obserwacji czy analiz, aby dojść do wspomnianego powyżej wniosku. Trudno
bowiem uwierzyć w to, że na przykład każdy środek przeciwbólowy jest najlepszy i uśmierza ból w kilka minut, a syrop na kaszel jest
w stanie skutecznie zniwelować każdy rodzaj kaszlu, niezależnie od
przyczyny schorzenia oraz współtowarzyszących mu objawów. Poważne kontrowersje wzbudza też udział w reklamach lekarzy i pielęgniarek (albo wynajmowanych do tych ról aktorów), którzy swym
autorytetem wspierają sprzedaż danego farmaceutyku, czyniąc to
bynajmniej nie w trosce o dobro potencjalnych pacjentów, ale dla
własnego zysku (wynikającego tak z realnych korzyści majątkowych
otrzymanych za publikację w mediach swojego wizerunku, jak i profitów marketingowych, polegających na zyskaniu popularności wśród
chorych odwiedzających ich prywatne gabinety). Tymczasem trzeba
mieć świadomość, że pracownikom służb medycznych udziału w reklamach zabrania nie tylko prawo, ale także Kodeks Etyki Lekarskiej,
a konkretnie zawarty w nim artykuł 63, w którym jasno został sformułowany zakaz reklamowania się, stanowiący bezpośrednie pokłosie
stawianego służbom medycznym wymogu budowania opinii o sobie
jedynie na podstawie rezultatów swojej pracy, a nie autopromocji.
Ponadto, w tym samym Kodeksie Etyki Lekarskiej (1991) czytamy, że
lekarz nigdy nie powinien zgadzać się na wykorzystanie swego nazwiska oraz upublicznianie własnego wizerunku dla celów komercyjnych.
W tym kontekście warto zadać pytanie, dlaczego tak wielu lekarzy
mimo wszystko decyduje się na złamanie obowiązującego prawa oraz
przekroczenie nakazów etycznych? Czy wynika to z chęci zysku, czy też
kierują nimi inne powody? Jak wskazuje jeden z przedstawicieli środowiska lekarskiego G. Wrona, pełniący obecnie funkcję Naczelnego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy, w opublikowanej
na łamach „Gazety Lekarskiej” rozmowie z M. Jakubiak, w większości
wypadków, lekarzami uczestniczącymi w przekazach reklamowych
kieruje zwykła niewiedza w połączeniu z ignorancją i lekceważeniem wobec Kodeksu Etyki Lekarskiej. Okazuje się bowiem, że duża
część lekarzy wykazuje się nieznajomością tego dokumentu, co samo
w sobie można uznać za skandaliczne postępowanie. Medycy na ogół
doskonale zdają sobie sprawę z tego, że nie mogą reklamować tzw.
produktów leczniczych, zabrania im tego bowiem wprost artykuł 55
Ustawy z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne (tekst
jednolity: Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 871). Z drugiej strony nie dociera
do ich świadomości wspomniany zakaz zawarty w Kodeksie Etyki Lekarskiej. W dużej mierze – poza nieznajomością rzeczy w tej materii
przez lekarzy – za ten stan rzeczy odpowiadają również zabiegi producentów reklam, którzy aby zachęcić danego lekarza do uczestnictwa
w reklamie uciekają się do różnego rodzaju kłamstw i półprawd.
Najczęściej przekonuje się lekarzy do upublicznienia swojego wizerunku poprzez wzbudzanie w nich przeświadczenia
o reklamowaniu jedynie pewnych wyrobów medycznych (np. pieluchomajtek), o których nie wspomina rzeczona ustawa. Brak jasnych regulacji prawnych w tym zakresie przekonuje wielu medyków do udziału
w reklamie, przy czym wychodzą oni z założenia, że jeśli coś nie jest
zabronione, także w ich wypadku, jest to dozwolone. Tymczasem trzeba mieć świadomość, że lekarzy poza ustawą Prawo farmaceutyczne
obowiązuje także Kodeks Etyki Lekarskiej, który nie pozostawia najmniejszych wątpliwości co do zakazu udziału lekarzy w reklamach.
Reprezentanci środowisk medycznych nie mogą stać na stanowisku,

że reklamowanie przez nich tzw. „wyrobów medycznych” nie stoi
w sprzeczności z obowiązującymi ich zasadami etycznymi. Nawet jeśli
reklamowany produkt faktycznie nie jest lekiem a wyrobem medycznym, żaden szanujący siebie i swego pacjenta lekarz (albo pielęgniarka,
bo problem ten dotyczy także, i to wcale nierzadko, tej grupy zawodowej), nie powinien podjąć się zachęcania do ich zakupu w środkach
masowego przekazu. Oczywiście, w tym względzie trzeba również wziąć
pod uwagę przysługujące każdemu lekarzowi prawo do informowania
pacjentów. W praktyce jednak trzeba uświadomić sobie, że granica
między udzielaniem informacji, a faktycznym zachęcaniem do zakupu
danego środka farmaceutycznego jest bardzo nieostra i niezwykle łatwo
– zwłaszcza przy złej woli – o różne nadużycia w tym zakresie (Jakubiak
2015). Trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że w obecnych czasach część
środowisk lekarskich w bardziej lub mniej uzasadniony sposób domaga
się udostępnienia im prawnej możliwości uczestnictwa w reklamach,
choćby w przypadku niektórych specyfików. Kwestia udzielenia takiego
zezwolenia ciągle pozostaje jednak w sferze dyskusji, jeśli jednak tego
rodzaju głosów zbierze się wystarczająco wiele, należy dołożyć wszelkich starań, aby w miarę możności udostępnić lekarzom i pielęgniarkom
możliwość rozważenia tych spraw w ramach posiedzeń odbywanych
w trakcie krajowych zjazdów przedstawicieli tych środowisk. Z drugiej
strony nie można też nie zauważyć, że przypadki uczestnictwa medyków w reklamach są jednostkowe, a większość osób z branży nie jest
zbyt chętnie nastawiona do udziału w reklamach, popierając przy tym
dążenia do wyeliminowania tego rodzaju zachowań za pomocą rozmaitych środków. Świadczą o tym choćby różnego rodzaju dyskusje,
które odbyły się w ostatnich latach podczas posiedzeń Naczelnej Rady
Lekarskiej, a także jej okręgowych pododdziałów. Krytycyzm i dystans
większości przedstawicieli środowisk medycznych wobec prawnej możliwości uczestnictwa ich koleżanek i kolegów z pracy w reklamach stanowi dla rzecznika NRL najlepszy wyznacznik sposobów postępowania
w tego typu sprawach. Dlatego też, na bieżąco monitoruje się przypadki udziału lekarzy w reklamach, wszczynając postępowania karne
w uzasadnionych wypadkach, naruszania obowiązującego prawa oraz
Kodeksu Etyki Lekarskiej. Kara dla lekarza za udział w reklamie z reguły przyjmuje formę grzywny w wysokości równej wartości uzyskanych
z reklamy profitów. Te środki finansowe powinny zostać przeznaczone
na jakiś cel charytatywny, np. utrzymanie domu lekarza-seniora. Zwykle
jednak wysokość takich kar mieści się w przedziale od 1/3 do 3 średnich
krajowych (Jakubiak 2015).
Rozważając z etycznego punktu widzenia kwestie występowania lekarzy w reklamach warto położyć również szczególny nacisk na
spekt prawdomówności osób występujących w przekazach reklamowych. Otwartym pozostaje jednak pytanie, czy – pomijając aspekt
czysto finansowy – dany lekarz poleca jakiś preparat dlatego, że faktycznie jest on przekonany o skuteczności tego specyfiku i możliwości jego zastosowania w absolutnie każdym przypadku konkretnego
schorzenia? Lekarze na ogół doskonale zdają sobie sprawę z tego,
że do każdego pacjenta, nawet cierpiącego na najczęstsze dolegliwości grypy czy przeziębienia, trzeba podchodzić indywidualnie, biorąc
pod uwagę choćby płeć, wiek, masę ciała czy różne współtowarzyszące schorzenia i zalecając najlepszy w danym momencie rodzaj terapii. Nie ma cudownych środków, które są w stanie wyleczyć każdego
z każdej choroby, nie powodując przy tym żadnych skutków ubocznych.
Odwołując się w tym względzie do konkretnego przykładu, nie da się
zatem stwierdzić, czy występujący w reklamie syropu Herbapect Ju-
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nior lekarz medycyny Piotr Kolski faktycznie na podstawie swej wiedzy
oraz praktyki lekarskiej jest przekonany o tym, że środek ten pomoże
wszystkim przeziębionym i kaszlącym dzieciom, czy też mówi tak tylko
dla pieniędzy, a w rzeczywistości, w niektórych wypadkach bardziej zasadne byłoby wykorzystanie innego specyfiku, bardziej dostosowanego np. do dzieci w określonym wieku. Co więcej, nie jest też do końca
pewne, czy dana osoba jest rzeczywiście lekarzem lub pielęgniarką, czy
tylko aktorem wynajętym przez marketingowców specjalnie do zagrania
roli reprezentanta środowiska medycznego. Osoby takie, choć ubrane
w lekarski kitel, wyposażone w stetoskop czy ciśnieniomierz oraz pozujące na tle lekarskich gabinetów, w istocie nie mają nic wspólnego
z zawodami medycznymi. Z uwagi na fakt, że na tego rodzaju praktyki
w ostatnich latach nabrało się wielu konsumentów, obecnie z ramienia Naczelnej Rady Lekarskiej coraz częściej postuluje się, aby zakazać
reklamowania produktów medycznych przez ynajmowanych do tych
ról aktorów i aktorki. Do tej pory jednak nie ogłoszono żadnej ustawy
regulującej te kwestie (Fedorowicz 2016). Co istotne, trzeba też mieć
świadomość, że w reklamie niedopuszczalne jest nie tylko występowanie lekarzy czy pielęgniarek faktycznie praktykujących ten zawód (lub
aktorów, choć w tym ostatnim wypadku można mówić bardziej o odpowiedzialności moralnej niż prawnej), ale także stosowanie form wypowiedzi sugerujących, że dana osoba w rzeczywistości wykonuje jeden
ze wspomnianych zawodów zaufania publicznego (np. „pan/i doktor”,
„polecam moim pacjentom preparat…” itp.), a także występowanie
w stroju i scenografii nasuwających skojarzenie z lekarskim gabinetem
oraz ubiorem. Trzeba też być ostrożnym w używaniu w reklamach zwrotów „najczęściej polecany przez lekarzy (farmaceutów) środek”, jak również podpieranie się zaleceniami imiennie podpisanych lekarzy (albo
pseudolekarzy) w reklamach. Nie wolno też powoływać się na opinie
osób twierdzących, że posiadają jakieś naukowe tytuły (np. profesora
socjologii czy specjalisty od marketingu), nawet jeśli twierdzenie takie
w pełni pokrywa się z rzeczywistością (Świerczyński 2003). Nie można
też wykorzystywać w tego rodzaju reklamach wizerunków osób, które
np. poprzez role w popularnych serialach kojarzone są z pracą lekarza
lub farmaceuty, choć faktycznie są oni jedynie odtwórcami konkretnych
fikcyjnych ról, którzy z zawodem lekarza czy pielęgniarki nie mają nic
wspólnego (Zimmermann, Pawłowski, Zimmerman 2009).
Reasumując, można stwierdzić, że producenci reklam nie zważając na różne kontrowersje natury etycznej oraz obostrzenia prawne
w tym zakresie, chętnie w tworzonym przez siebie przekazie reklamowym sięgają po autorytet lekarza, który w zamierzeniu marketingowym
ma zachęcić potencjalnych konsumentów do zakupu danego specyfiku.
Do tego rodzaju przedsięwzięć angażuje się nie tylko lekarzy czy pielęgniarki faktycznie wykonujące ten zawód, ale także odgrywających ich
role aktorów. Większość przedstawicieli środowisk medycznych jest jednak krytycznie nastawiona do tego rodzaju praktyk, dlatego też w najbliższym czasie raczej nie przewiduje się zmiany obowiązującego w tym
aspekcie prawa, jednoznacznie zakazującego medykom udziału w reklamach produktów leczniczych. Z drugiej strony zdarzają się jednostkowe
przypadki reprezentantów tych zawodów, którzy zgadzają się – oczywiście za odpowiednią opłatą – upublicznić swoje nazwisko i wizerunek
w celu zareklamowania jakiegoś leku. Za tego rodzaju postępowaniem
– poza chęcią wzbogacenia się i zyskania popularności w mediach – stoi
przede wszystkim niewiedza lekarzy oraz ignorancja względem wytycznych zawartych w Kodeksie Etyki Lekarskiej, które jednoznacznie zakazują
firmowania swym nazwiskiem jakichkolwiek farmaceutyków w celach ko-
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mercyjnych. Wbrew powszechnemu przekonaniu nie ma tutaj zasadniczo
znaczenia czy konkretny produkt jest lekiem, suplementem diety, czy wyrobem medycznym. Lekarz powinien unikać publicznego polecania produktów, co do których skuteczności w każdej sytuacji sam nie jest przekonany. W tym kontekście można jednak zadać sobie pytanie: czy reklamy,
w których występują reprezentanci zawodów medycznych, faktycznie okazują się bardziej skuteczne? Jakie mechanizmy psychologiczne
i socjologiczne o tym decydują? Kwestiom tym przyjrzymy się w szczególny sposób w kolejnym podrozdziale.

Wpływ reklamy z udziałem medyków
na sprzedaż produktów
W ostatnich latach przeprowadzono szereg badań dotyczących
oddziaływania reklam na decyzje zakupowe podejmowane przez różne
grupy konsumenckie. Ogółem rzecz biorąc, większość z tych badań odnosiła się do ogólnie rozumianego wpływu przekazów reklamowych na
poziom sprzedaży leków, bez wyszczególniania istotnych cech reklamy
(np. uczestnictwa w nich przedstawicieli zawodów medycznych). Odwołując się do różnych ustaleń badawczych można zatem wywnioskować,
że reklama nie odgrywa w tego rodzaju kwestiach najważniejszej roli,
jakkolwiek trzeba zauważyć, że wraz z biegiem czasu i rosnącą tendencją społeczeństwa do spędzania wolnego czasu przed telewizorem czy
komputerem, przekazy reklamowe zaczynają zyskiwać na znaczeniu
w kwestii ostatecznego przekonywania potencjalnych pacjentów do
zakupu danego produktu leczniczego. Jakkolwiek nadal dla większości
badanych osób poza ceną, najważniejsze w tym względzie okazuje się
własne doświadczenie stosowania konkretnego specyfiku oraz zasięgana osobiście porada u lekarza czy farmaceuty, trzeba zauważyć systematycznie rosnący odsetek osób kierujących się w swych decyzjach
nabywczych reklamą leków. Na przestrzeni lat 2004-2011 procent osób
deklarujących nabywanie określonych specyfików leczniczych pod wpływem reklamy zwiększył się z poziomu 8% do 20% (Cianciara, Piotrowicz
2013), a w 2012 roku już co czwarty respondent był skłonny kupić lek
kierując się w tym względzie przede wszystkim reklamą. Największy
wpływ na konsumentów w tym aspekcie (38%) wywiera głownie reklama
telewizyjna (Mroczek, Witsanko, Grochans 2012). Co warte podkreślenia, od wielu lat wśród polskiego społeczeństwa utrzymuje się tendencja do niechęci wobec występowania lekarzy lub aktorów w reklamach
produktów leczniczych, uznając takie postępowanie za zdecydowanie
niewłaściwe – szacuje się, że w 2011 roku osób negatywnie wypowiadających się o tego rodzaju praktykach było prawie 86%. Tylko 8% badanych nie widziało niczego niestosownego w tych reklamach. Jak widać,
Polacy nie są raczej chętni do oglądania lekarzy lub ich naśladowców
w reklamach [CBOS 2011]. Z drugiej strony szeroko zakrojone badania
przeprowadzone na przestrzeni lat przez psychologów i socjologów wykazały ponad wszelką wątpliwość, że większość osób – zwłaszcza starszych,
do których siłą rzeczy kieruje się znaczną część przekazów reklamowych
dotyczących leków – wykazuje naturalną skłonność do ulegania wpływom autorytetów w dziedzinie medycyny. Zdając sobie z tego sprawę,
producenci reklam chętnie sięgają po osoby przypominające swym wyglądem i zachowaniem lekarzy i pielęgniarki. Warto jednak uświadomić
sobie, że podobny skutek można odnieść również odwołując się do zdania zwykłych ludzi, zadowolonych ze stosowania konkretnego leku. Jeśli
starsza osoba – potencjalny konsument określonych leków – zewsząd słyszy dobre opinie o danym specyfiku, istnieje duże prawdopodobieństwo,
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że zdecyduje się ona zakupić konkretne lekarstwo, a co więcej, może ona
także zachęcić swoją rodzinę i znajomych do nabycia tego samego farmaceutyku. Opinie innych ludzi, co do skuteczności konkretnego specyfiku
– nawet jeśli płyną od teoretycznie nieznanych nam osób – wpływają
pozytywnie na podjęcie ostatecznych decyzji zakupowych w tym zakresie
(Meller 2008).
Większość odbiorców reklam nie do końca zdaje sobie sprawę
z faktycznego oddziaływania reklamy na ich psychikę. Tymczasem należy
uświadomić sobie, że w przeważającej liczbie wypadków twórcy reklam
leków sięgają po pewne rekwizyty, mające dla człowieka symboliczne
znaczenie. Dla konsumentów ogromną rolę w kontekście wizualnym odgrywa na przykład strój lekarza czy pielęgniarki, biały fartuch, okulary na
nosie, stetoskop, wyposażenie gabinetu lekarskiego czy dentystycznego.
Sama rola lekarza cieszy się niekwestionowanym autorytetem (podobnie
rzecz ma się z tzw. celebrytami – aktorami, piosenkarzami, modelkami
itp.). Konsumenci zwykle czują się przekonani sposobem zaprezentowania im pewnych symboli, dlatego nie mają większych oporów przed
zakupem danego produktu, licząc na to, że dzięki temu będą mogli uzyskać pewne gwarantowane przez nie symboliczne wartości. W przypadku
leków klienci oczekują przede wszystkim maksymalnej skuteczności działania przy jednoczesnym minimum ewentualnych skutków ubocznych.
Kierując się stworzoną przez E. Goffmana teorią interakcji należy stwierdzić, że za ludzkimi decyzjami zakupowymi – także w aspekcie leków –
stoi przede wszystkim dążenie do zdobycia pewnych rekwizytów, dzięki
którym konsument będzie mógł wejść w przeznaczoną mu w konkretnej
chwili rolę (Kowal-Orczykowska 2007). Osoby zakupujące leki w jakimś
sensie przyjmują na siebie role pacjentów przyjmujących dane specyfiki
oraz ratujących w ten sposób własne zdrowie (a przy okazji wyrabiających sobie opinię na temat konkretnego środka farmaceutycznego).
Zgodnie z teorią socjologa emocji T. Kempera, lekarz jako osoba ciesząca się autorytetem wzbudza w odbiorcach reklamy naturalny szacunek oraz poważanie, przyznając tym samym medykowi prawo do korzystania z pewnego zakresu władzy oraz prestiżu w społeczeństwie. Władzę
utożsamia się tutaj z możliwością nakłonienia innych osób do postępowania zgodnie z własnymi wytycznymi i zaleceniami; z kolei status to nic
innego jak moc wywoływania w innych osobach poszanowania dla siebie
oraz odbierania od nich oznak całkowitego lub przynajmniej częściowego
podporządkowania. Zazwyczaj układy takie występują w relacjach z natury hierarchicznych, czyli między podwładnymi a przełożonymi, uczniami
a nauczycielami czy dziećmi a rodzicami. Niekiedy jednak można tego
rodzaju postawy przyjmować także w równorzędnych stosunkach (np.
koleżeńskich czy rówieśniczych). W takim wypadku jednostka, która
zdominuje inne osoby, uzyskuje nad nimi pewną władzę oraz cieszy się
wśród nich ogromnym szacunkiem i poważaniem. Przekładając tę sytuację na relację lekarza i pacjenta trzeba stwierdzić, iż choć między obiema
stronami nie zachodzą jakieś większe zależności, chory na ogół podziwia
osoby wykonujące zawody medyczne i stara się stosować także do ich
zaleceń, przynajmniej na tyle, na ile to możliwe. W jakiejś mierze dotyczy
to również lekarzy z reklamy, choć w tym względzie do głosu dochodzą
również kwestie związane z pewną dozą nieufności, wynikającą z nieznajomości danego lekarza oraz niemożności stwierdzenia czy rzeczywiście
jest on reprezentantem środowiska medycznego, czy też tylko wynajętym
dla potrzeb komercyjnych aktorem, odtwarzającym niczym w filmie rolę
lekarza (Kowal-Orczykowska 2007).
Reasumując należy stwierdzić, że wpływ reklam z udziałem lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów lub grających ich aktorów – jak
Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwaNa tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL).

do tej pory – jest niejednoznaczny. Z jednej strony bowiem wielu
Polaków deklaruje swoją ogólną niechęć do udziału lekarzy lub aktorów grających rolę lekarzy w reklamach produktów leczniczych
oraz suplementów diety. Z drugiej strony nie da się nie zauważyć, że
w jakimś stopniu lekarze cieszą się dużym poważaniem społecznym oraz
autorytetem, co dotyczy również osób występujących w reklamach. Medycy poprzez sprawowanie swego rodzaju pieczy nad ludzkim zdrowiem
uważani są za główną instancję rozstrzygającą co jest dobre, a co złe dla
ludzkiego samopoczucia. Nic więc dziwnego, że dla wielu odbiorców reklam słowa lekarza płynące z reklamy stanowią świętość i w miarę możności starają się im podporządkować, nawet jeśli ostatecznie okazują się
one nieprawdą.

Podsumowanie
Reklamy na stałe wrosły w rzeczywistość współczesnego człowieka. Obecnie reklamuje się niemal wszystko, począwszy od samochodów poprzez żywność, środki czystości oraz leki i suplementy diety. Do zakupu tych ostatnich często zachęcają lekarze i pielęgniarki,
a czasem także farmaceuci. Niestety, jak się okazuje, zarówno obowiązujące prawo, jak i Kodeks Etyki Lekarskiej zabraniają im tego,
a część z nich albo jawnie lekceważy te zakazy, albo żyje w nieświadomości swojego błędu. Za ten stan rzeczy nierzadko odpowiadają
producenci reklam, którzy niekiedy świadomie i celowo wprowadzają reprezentantów środowisk medycznych w błąd, utrzymując ich
w przeświadczeniu o reklamowaniu nie produktów leczniczych, a jedynie wyrobów medycznych, o których w żadnym miejscu nie wspomina
ustawa – Prawo farmaceutyczne. Mimo to trzeba mieć świadomość, że
lekarzom nie wolno reklamować leków, ponieważ w ten sposób podważają oni zaufanie pacjentów do siebie. Jest to też niezgodne z moralnością, ponieważ w przeważającej liczbie wypadków przekaz treściowy tych
reklam zupełnie lub przynajmniej w znacznej części mija się z prawdą.
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Komunikacja wizerunkowa organizacji hospicyjnych i jej
wpływ na kształtowanie świadomości społeczeństwa
Visual communication of hospice orgnizations
and its influence on shaping social awareness
Roksana Zdunek, Uniwersytet Jagielloński

W dyskursie medialnym bardzo silnie obecny jest temat śmierci,
której obraz pozbawiony jest jej rzeczywistej wartości. Hospicja, które działają na rzecz poprawy jakości życia osób chorych terminalnie,
poprzez komunikaty kierowane do swojego otoczenia przywracają
tematowi śmierci jego właściwy wymiar, wpływając na postawy społeczeństwa i jego postrzeganie. Organizacje hospicyjne w codziennej
działalności wykorzystują narzędzia z zakresu public relations. Wyspecjalizowany PR (związany ze służbą zdrowia i organizacjami pożytku
publicznego) nastawiony jest na symetryczne komunikowanie dwukierunkowe, podczas którego wypracowuje się wzajemne zrozumienie na linii organizacja-otoczenie.

In the media discourse the topic of death is very strongly represented and its image is deprived of the real value. Hospices, which
work to improve the quality of life of terminally ill people, through
messages directed to their environment, restore the right to death,
affecting the attitudes and perceptions of society. Hospice organizations use public relations tools in their daily activities to reach as
many members of their target groups as possible. Specialized PR
(connected both with the health service and public relations of public
benefit organizations) is focused on symmetrical bi-directional communication, during which mutual understanding on the line of the
organization - the environment is developed.

Słowa kluczowe: komunikacja, wizerunek, hospicjum, opieka paliatywna, public relations.

Keywords: communication, image, hospice, palliative care, public
relations.

Wstęp
Nieograniczony dostęp do opieki paliatywno-hospicyjnej jest
jednym z podstawowych praw każdego pacjenta, dlatego w obecnych czasach nikt nie powinien już odchodzić pogrążony w bólu,
niezrozumieniu i samotności. Sposobem, aby nie dopuszczać dłużej
do takiej sytuacji jest uświadamianie społeczeństwa o istnieniu organizacji świadczących tego typu opiekę. Hospicja nie chcą być dłużej
utożsamiane z domem szybkiego umierania, czy miejscem, do którego swoich najbliższych oddają pozbawieni uczuć członkowie rodziny.
W swoich przekazach pokazują jak ważną społecznie funkcję pełnią,
ponieważ swoją pomocną dłoń wyciągają nie tylko do chorego, ale
także do całej jego rodziny i najbliższego otoczenia, przez co swoim
zasięgiem obejmują bardzo dużą część społeczeństwa. Po śmierci pacjenta pracownicy hospicjum nadal wspierają rodzinę, rozumiejąc
trudny czas rozłąki.
W Polsce na koniec 2014 roku odnotowano istnienie 73 hospicjów i 69 oddziałów opieki paliatywnej, a to o 12 oddziałów więcej niż w 2013 roku (Główny Urząd Statystyczny 2015). Z roku na
rok wzrasta również liczba chorych potrzebujących specjalistycznej
opieki na ostatnim etapie życia, dlatego idea hospicyjna prężnie się
rozwija, docierając do coraz większej liczby osób. Wciąż powstają
kolejne placówki paliatywno-hospicyjne oraz organizacje międzynarodowe i ogólnopolskie zrzeszające te instytucje. Hospicja to organizacje pożytku publicznego (stowarzyszenia i fundacje), które ze
swoim przekazem próbują dotrzeć do różnych grup docelowych: pacjentów, rodzin pacjentów, pracowników, wolontariuszy, partnerów
i darczyńców. W tym celu wykorzystują narzędzia z dziedziny public
relations. Działalność polskich hospicjów jest finansowana z Naro-
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dowego Funduszu Zdrowia, ale przekazywane z tego źródła kwoty są
niewystarczające, aby w odpowiedni sposób realizować misję. Przez
prowadzenie działań, dzięki którym organizacje hospicyjne zyskują rozgłos oraz społeczną akceptację, placówki te mogą dotrzeć ze
swoim przekazem do społeczeństwa, rozpowszechniając informacje
o świadczonej opiece, zyskując dodatkowe wpływy finansowe oraz
pozyskując wolontariuszy, przy tym wpływając na postawy ludzkie.
Głównym celem niniejszego artykułu jest prezentacja tego,
w jaki sposób hospicja komunikują się z otoczeniem, wykorzystując
narzędzia z zakresu public relations, tym samym kształtując swój wizerunek i świadomość społeczeństwa. Przez odpowiednie kreowanie komunikatów uwrażliwiają społeczeństwo na potrzeby innych,
przedstawiają rzeczywistą wartość śmierci (inną od tej kreowanej
przez media) oraz edukują, dostarczając wiedzy dotyczącej opieki
paliatywno-hospicyjnej.

Medialne przedstawienie śmierci
Media bardzo chętnie sięgają po temat śmierci oraz umierania,
każdego dnia dostarczając swoim odbiorcom informacje o zbrodniach, atakach terrorystycznych i śmiertelnych wypadkach. Śmierć
notorycznie pojawia się w mass mediach, przez co stała się trwałym,
a nawet powszednim, elementem życia społecznego. Jest obecnie
konieczną, nieodłączną częścią kultury popularnej (Łęcicki 2012).
Spotykamy się z nią w wielu przekazach medialnych, a serwis informacyjny rzadko pozbawiony jest choćby jednej wzmianki, która
jej dotyczy. Według M. McLuhana telewizja oraz Internet chętnie
wykorzystują siłę tzw. złych wiadomości po to tylko, aby dotrzeć do
nowych odbiorców i ich zdobyć (McLuhan 2004).
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Mimo tego, że śmierć tak często obecna jest w mediach, które obecnie niosą odbiorcy głównie rozrywkę i przyjemność, to na co
dzień jest poza świadomością członków społeczeństwa, którzy nie
chcą jej doświadczać w swoim najbliższym otoczeniu. Można postawić
ogólną tezę, że śmierć w mediach obecna jest po to, abyśmy mogli
oswoić się z tym, że w końcu nadejdzie, nie uciekniemy od niej, jest
nieunikniona (Hanas 2012). Moment odejścia z tego świata budzi
strach, dlatego zabieramy śmierci jej prawdziwe znaczenie i pokazujemy w mediach jej niezwykle uproszczony obraz (Bieńko 2010). Jesteśmy bardziej skłonni, aby ją wyśmiać, z lękiem oglądać na ekranie
lub współczuć na odległość jej doświadczania innym, niż osobiście
się z nią zetknąć.
Współcześnie otoczyliśmy śmierć grubym murem – tabu, które na Zachodzie narodziło się na początku II połowy XX wieku wraz
z postępującym procesem sekularyzacji, urbanizacją, powstaniem
rodzin nuklearnych oraz komercjalizacją obrzędów pogrzebowych
(Jarosz-Mackiewicz 2012). Żyjemy w poczuciu, że poprzez medycynę
jesteśmy w stanie zapanować nad śmiercią i jej objawami, którym
w określony sposób można zaradzić. To tzw. proces medykalizacji
śmierci, który jest przełomowym punktem w historii medycyny oraz
kształtowania kultury społeczeństwa zachodniego (Górecki 2010).
Obok medykalizacji śmierci zachodzi proces jej instytucjonalizacji, która oznacza oddzielenie jej od codzienności przez zamknięcie
w murach danej, specjalistycznej instytucji, która zajmuje się osobami
przewlekle chorymi lub znajdującymi się w terminalnym okresie życia
(Tomiczek 2012). Media stały się jedynym miejscem, w którym można
zetknąć się ze śmiercią oraz zobaczyć, jak umierają inni. I można tego
dokonać bez straty własnej, z bezpiecznej odległości, w granicach poczucia bezpieczeństwa. Obecnie coraz częściej odchodzi się od alienującego jednostkę wzoru umierania i zamienia się go na hospicjum,
które łączy w sobie atmosferę domu rodzinnego oraz profesjonalizm
i zaangażowanie opieki szpitalnej (Bieńko 2010). Hospicja są naszą
współczesną odpowiedzią na potrzebę odchodzenia godnie, bez bólu
fizycznego oraz psychicznego, w otoczeniu życzliwych nam ludzi.

Istota działalności organizacji opieki
paliatywno-hospicyjnej
W czasie XXI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych, która miała miejsce w Częstochowie
w dniach 19-21.01.2017 roku, najlepsi polscy specjaliści i praktycy
opieki paliatywno-hospicyjnej debatowali nad sensem doświadczenia
czasu umierania, wielokrotnie zwracając uwagę na fakt, jak ważny
jest to okres dla osoby umierającej oraz jej rodziny i przyjaciół. Rzeczą najważniejszą wówczas jest godność człowieka oraz poprawianie
jakości jego życia. Bliscy chorego nie zawsze czują się na siłach, aby
samodzielnie zaopiekować się pacjentem, często sami wymagając
wsparcia. W odpowiedzi na tę ważną społecznie potrzebę powstało hospicjum – miejsce, w którym chory i jego najbliżsi otrzymają
profesjonalną pomoc zespołu interdyscyplinarnego, a osoba chora
terminalnie będzie miała możliwość, aby odejść w atmosferze spokoju i zrozumienia. Hospicjum to instytucja opieki paliatywnej, która
funkcjonuje w ramach systemu opieki zdrowotnej, udzielająca stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne
(http://hospicja.pl/o-hospicjum/co-to-jest-hospicjum 2018). Wedle
definicji WHO (World Health Organization) z 2002 roku opieka pa-

liatywno-hospicyjna to ogólne podejście, które ma na celu poprawę
jakości życia osoby znajdującej się w terminalnym stadium choroby
oraz jej bliskich zmagających się z problemami związanymi z zagrażającą życiu, postępującą chorobą. Postępowanie to przejawia się zapobieganiem i leczeniem cierpienia poprzez wczesne wykrycie choroby,
całościową oraz trafną diagnozę oraz leczenie bólu, duszności i innych
czynników somatycznych towarzyszących chorobie. To także wsparcie
rodziny chorego podczas choroby i w okresie żałoby w rozwiązaniu
problemów psychospołecznych i duchowych (https://who.int/cancer/
palliative/definition/en 2018). Tym samym WHO utożsamiło opiekę
paliatywną z opieką hospicyjną. Wyraźne podkreślanie podobieństwa
między opieką paliatywną a hospicyjną ma zaakcentować, że zespoły
opieki paliatywnej oraz organizacje określane mianem hospicjów realizują opiekę tego samego typu (de Walden-Gałuszko 2004).
Wszyscy badacze zgodnie przyjmują, że początkiem idei hospicyjnej we współczesnym kształcie jest założenie w 1967 roku z inicjatywy
Cicely Mary Strode Saunders Hospicjum św. Krzysztofa w Londynie.
Pierwsze polskie hospicja to: powstałe w 1981 roku w Krakowie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum oraz Gdańskie Hospicjum
Pallotinum, które rozpoczęło działalność w 1984 roku. W Krakowie
jako wzór przyjęto Hospicjum św. Krzysztofa w Londynie i zajmowano
się głównie opieką stacjonarną, natomiast w Hospicjum Pallotinum
chętniej służono chorym znajdującym się pod opieką hospicjum domowego. Po przełomowym momencie powstania tych dwóch pierwszych organizacji, ruch hospicyjny w Polsce rozkwitnął. Kształt obecnie znanej nam opieki paliatywno-hospicyjnej nadały różnorodne
dokumenty oraz formalne ustalenia m.in. Leczenie bólu w chorobach
nowotworowych i opieka paliatywna (WHO). Ogólne zasady leczenia
i sprawowania opieki zalecane przez WHO są wciąż rozwijane i doskonalone, przez co podwyższa się standard świadczonej opieki.

Public relations,
czyli troska o pozytywny wizerunek organizacji
Public relations (PR) to sztuka podejmowania właściwych decyzji,
zarządzania oraz kształtowania wizerunku. Zagadnienie to możemy
rozpatrywać w trzech ujęciach: jako troska o reputację, zyskiwanie
rozgłosu oraz zdobywanie społecznej akceptacji metodami powszechnie akceptowanymi. Dlatego, jeśli dana organizacja wypracowała już
pewną pozycję, zadaniem PR będzie dbałość o utrzymanie pozytywnych skojarzeń. Wiele spośród starań PR-owców sprowadza się do
tego, aby firma była zauważona przez media, a w konsekwencji także
przez grupy docelowe. Najważniejsze jednak jest to, że aby organizacja uzyskała społeczną akceptację, bezustannie dbając o swoją
reputację należy poruszać się w ramach norm akceptowanych przez
społeczeństwo. Jeśli granice zostaną przekroczone, a uwaga zwrócona
będzie wyłącznie na dobro instytucji – nie na dobro ogółu społeczeństwa, media o tym poinformują. W efekcie reputacja spadnie, społeczeństwo nie zaufa, a działania PR skończą się fiaskiem.
W tabeli 1 przedstawione zostały modele public relations według J. E. Gruning’a i T. Hunt’a. Wynika z nich, że bardzo ważna jest
dwukierunkowość działań – „public relations powinno być oparte na
zasadach etycznych, prawdzie i wiarygodności, pełnić służbę społeczną, wyjaśniać społeczeństwu misję organizacji, a z drugiej zaś strony
przybliżać kierownictwu postawy i zachowania społeczne” (Sobkowiak 1999: 61).
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Tabela 1. Modele public relations wg J. E. Gruning’a i T. Hunt’a
MODEL

Wyszczególnienie

Publicity

Informacja publiczna

Asymetryczne komunikowanie
dwukierunkowe

Symetryczne komunikowanie
dwukierunkowe

Zadanie PR

propaganda

rozpowszechnianie
informacji

umiejętne przekonywanie
na podstawie prawdziwych
informacji

wzajemne zrozumienie
uzyskane poprzez dialog

Cel organizacji

kontrola opinii publicznej,
zapanowanie nad nią

pozyskanie opinii publicznej

kontrola opinii publicznej,
zapanowanie nad nią

zgodność z opinią publiczną

Kierunek komunikacji

jednokierunkowa
(prawdziwość przekazu
nieistotna)

jednokierunkowa
(prawdziwość przekazu
istotna)

dwukierunkowa (efekty
niezrównoważone)

dwukierunkowa (efekty
zrównoważone)

Model komunikowania

nadawca

nadawca

nadawca
odbiorca
(sprzężenie zwrotne)

dialog otwarty – od grupy
do grupy

Szacunkowy % organizacji
stosujących model

15%

50%

20%

15%

Stosowane są przez:

sport, teatr, promocja,
sprzedaż, partie polityczne,
kościoły

władze, związki, organizacje,
non profit, przedsiębiorstwa

gospodarki konkurencyjne,
agencje

organizacje nastawione
społecznie, przedsiębiorstwa

odbiorca

odbiorca

Źródło: opracowanie własne na podstawie Gruning, Hunt 1984: 22; Rozwadowska 2002: 49; Żbikowska 2005: 16.

Dwukierunkowy model public relations wykorzystywany jest
głównie przez organizacje pożytku publicznego, w tym przez hospicja.
Stawia on na równi organizację i jej otoczenie, a przez prowadzenie
dialogu dąży do przynoszenia korzyści obu stronom. Prowadzenie badań również zmienia swoją funkcję – poza sprawdzaniem skuteczności
wykonywanych działań, ma odnaleźć argumenty do kontynuowania
rozmowy (Rozwadowska 2002). W celu dotarcia do otoczenia społecznego wykorzystywanych jest wiele narzędzi. Mają być one środkiem
do realizacji celów, których osiągnięcie założono opracowując strategię organizacji. Jako najważniejsze z nich literatura przedmiotu podaje:
media relations (właściwy kontakt z mediami – konferencja prasowa,
wywiad, informacja prasowa), identyfikacja wizualna, nazwa, działalność wydawnicza, organizacja wydarzeń, reprezentacja (członkostwo
pracowników i kierownictwa w różnorodnych strukturach) oraz działalność internetowa.

Wyspecjalizowane public relations
i jego wpływ na postrzeganie społeczne
Prowadzenie public relations w hospicjum to działanie na pograniczu zagadnień: służba zdrowia a organizacja pożytku publicznego. Obok wielu innych działań, które zobowiązana jest podejmować
placówka medyczna, dla efektywnego jej funkcjonowania powinna
prowadzić także działania z zakresu PR. „Działania PR powinny wspomagać podstawową funkcję służby zdrowia – dbałość o dobro pacjenta – oraz być zorientowane na kształtowanie etycznej reputacji placówki, jej personelu, dwustronnej, a więc symetrycznej komunikacji
z jej interesariuszami” (Goban-Klas 2014: 85). Natomiast organizacje
muszą być nastawione przede wszystkim na rzetelne informowanie
otoczenia zewnętrznego o poszczególnych swoich przedsięwzięciach.
Jest to podstawa ich funkcjonowania. Jeśli organizacja nie zwraca odpowiedniej uwagi na informowanie społeczeństwa o podejmowanych
aktywnościach (np. udzielanej pomocy, zbiórkach pieniężnych, ilości
zgromadzonych funduszy) może stracić zaufanie społeczne oraz poparcie (Iwankiewicz-Rak 2007). Należy eksponować głównie osiągnięcia,
a nie zamierzenia organizacji pożytku publicznego. Dzięki prowadzeniu
efektywnego PR, instytucja tego typu pozyskuje fundusze, wolontariuszy, wyróżnia się na tle konkurencji oraz edukuje społeczeństwo.
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Hospicja wykorzystują wachlarz narzędzi PR i kierują swoje komunikaty do wielu grup docelowych, kształtując tym samym świadomość ich członków. Jako podstawowe grupy adresatów działań public
relations, na których wpływ ma komunikacja wizerunkowa organizacji
hospicyjnych, wskazać można:
• pacjenci – znajdują się pod opieką hospicjum, korzystając
z jego usług, dlatego powinni być informowani o tym, co się
w nim dzieje, mieć zaufanie do placówki i czuć się w niej bezpiecznie; chorzy terminalnie muszą wiedzieć, gdzie udać się
po specjalistyczną pomoc;
• rodziny pacjentów – to osoby, które dla bliskiego chorego
poszukują pomocy w różnorodnych placówkach; chorzy nie
są w stanie samodzielnie zapoznać się z ofertą organizacji
i zająć się formalnościami, przez co takie obowiązki spadają
na jego najbliższych; rodzina musi mieć świadomość profesjonalizmu placówki, jej doświadczenia oraz najwyższej jakości
świadczonych usług;
• wolontariusze – hospicjum opiera się na pracy wolontariuszy, którzy gotowi są angażować się w każde przedsięwzięcie
i bezinteresownie pomagać pacjentom; odpowiednimi komunikatami organizacja hospicyjna jest w stanie przekonać
innych do wsparcia i obudzić w ludziach empatię;
• sponsorzy – to osoby prywatne oraz firmy, których wsparcie
pozwala w pełni realizować misję każdego hospicjum; wykorzystanie narzędzi PR pozwala zyskać przychylność sponsorów, ich zaufanie oraz wyzwala w ludziach chęć pomocy
innym;
• partnerzy działań – potrzebni są podczas organizacji każdego
przedsięwzięcia, a ich współudział w tworzeniu danego dzieła
przekłada się nie tylko na wymierne zyski hospicjum, ale również na zyski partnera; istotne jest podzielanie tych samych
wartości oraz przekonanie partnera do zasadności rozwoju
idei hospicyjnej;
• społeczeństwo – do ogółu społeczeństwa kierowane są przekazy promujące solidaryzm osób zdrowych z chorymi, bezinteresowną pomoc oraz edukujące ogół społeczeństwa na
temat działalności hospicyjnej;
• władze i lokalni działacze polityczni – to grupa, która może
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pomóc hospicjum rozwijać się, pozyskać dodatkowe fundusze
oraz wprowadzić dogodne rozwiązania prawne; w tym przypadku współpraca opierać musi się na zaufaniu, wyznawaniu
podobnych wartości oraz renomie hospicjum.
Wszystkim funkcjonującym na rynku organizacjom pożytku
publicznego zależeć powinno na utrzymaniu dobrych relacji z otoczeniem zewnętrznym. Tym bardziej, jeśli organizacje te jako jedno z zadań w swoim statucie wskazują edukowanie i uwrażliwianie
społeczeństwa, a istotna część ich finansowania uzależniona jest od
hojności darczyńców. W obecnej technologicznej rzeczywistości coraz trudniej jest dotrzeć z przekazem do odbiorców, odróżnić się od
konkurencji. Zatem fundacje, stowarzyszenia, a także towarzystwa
powstałe po to, aby pomagać innym, nie mogą uciekać od komunikacji wizerunkowej, czyli od tworzenia pozytywnego wizerunku swojej
organizacji.

Komunikacja wizerunkowa
wybranych organizacji hospicyjnych
Na całym świecie powstają organizacje i instytucje, którym zależy na rozwoju idei hospicyjnej. Wielkim wyzwaniem jest wybór tylko
kilku przykładowych organizacji hospicyjnych spośród wielu istniejących i świetnie prosperujących w Polsce i na całym świecie. Dlatego
podczas wyboru organizacji kierowano się przede wszystkim: skalą
działalności, jej efektywnością oraz atrakcyjnością medialną danej
organizacji.
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej powstało w 1992 roku w Częstochowie jako odpowiedź na społeczną
potrzebę umierania w zrozumieniu i w otoczeniu przychylnych ludzi
oraz bez bólu. Przy ul. Krakowskiej 45a Stowarzyszenie prowadzi Hospicjum Częstochowskie, pod opieką którego znajdują się zarówno
dorośli, jak i dzieci. Organizacja dzięki swojej działalności jest wyraźnie
obecna w świadomości mieszkańców Częstochowy i okolic. W celach
komunikacyjnych skutecznie wykorzystuje Internet: prowadzi stronę internetową oraz profil na Facebook’u. Witryna internetowa jest
nowoczesna i intuicyjna (częsta aktualizacja, profesjonalne teksty),
a treści, które znajdują się na profilu w mediach społecznościowych są
dedykowane poszczególnym wydarzeniom. Często używane są także
grafiki oraz rozbudowane galerie zdjęć z własnego archiwum. Stowarzyszenie niemal każdego miesiąca organizuje jakieś wydarzenie,
promując nie tylko siebie, ale ogólnie ideę hospicyjną (m.in. festyn
z okazji Dnia Dziecka, spektakl charytatywny, charytatywny bal karnawałowy, premiera kalendarza Hospicjum sztuką życia). Każde z nich
jest odpowiednio nagłaśniane, a następnie relacjonowane w mediach
masowych. Dzięki tym wydarzeniom organizacja jest bardziej rozpoznawalna (co przyczynić może się do: większego zysku z 1% podatku, zwiększenia liczby pacjentów, łatwiejszego pozyskiwania nowych
partnerów dla przyszłych przedsięwzięć oraz sponsorów) a świadomość społeczeństwa wzrasta. Dzięki wydawaniu własnej publikacji
– Biuletynu Palium – stowarzyszenie ma możliwość dotarcia ze swoim przekazem do grup do tej pory nieodkrytych, z którymi nie miała
wcześniej styczności i które nie są częścią społeczności hospicyjnej.
Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum św. Łazarza to
najstarsza placówka hospicyjna w Polsce i pierwsze w naszym kraju
stowarzyszenie hospicyjne. W Krakowie bardzo wcześnie zauważono

konieczność niesienia pomocy ludziom chorym nieuleczalnie, którzy
samotnie cierpieli, nie mając dostępu do specjalistycznej pomocy.
Strona internetowa Hospicjum św. Łazarza zawiera rozsądnie posegregowane, łatwe do znalezienia informacje, które użyteczne mogą
okazać się dla potencjalnych pacjentów i ich rodziny (zasady rejestracji, wnioski do pobrania) oraz dzięki możliwości wyboru języka
otwarta jest na zagranicznych internautów. Towarzystwo organizuje wydarzenia głównie w ramach Kampanii Pola Nadziei. W swoich
działaniach skupia się głównie na najbliższym otoczeniu: wolontariuszach, pracownikach, rodzinach pacjentów oraz darczyńcach. Dla tych
poszczególnych grup wydaje publikacje, budując w ten sposób ład
wewnętrzny, zaufanie oraz poczucie bezpieczeństwa.
Inną grupę organizacji zajmujących się opieką paliatywno-hospicyjną stanowią organizacje zrzeszające i integrujące środowisko hospicyjne. Narodziły się one z potrzeby współdziałania, dzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem, a zakres ich działalności jest różny: poziom
światowy (np. International Association for Hospice and Palliative
Care), kontynentalny (np. European Association for Palliative Care) czy
ogólnokrajowy (np. Fundacja Hospicyjna). Jako główne powody ich
integracji można wskazać: doskonalenie przepisów prawa (zarówno
tego międzynarodowego, jak i lokalnego), doskonalenie pracowników,
ujednolicenie zasad i standardów, promowanie idei hospicyjnej oraz
ułatwienie dostępu do opieki paliatywnej wszystkim potrzebującym.
Jednym z przykładów na integrację środowisk zaangażowanych
w pomoc chorym terminalnie (57 organizacji, 32 państwa) jest funkcjonowanie towarzystwa naukowego European Association for Palliative Care (EAPC), które powstało w 1988 roku. EAPC organizuje liczne
konferencje oraz szkolenia, a raz na dwa lata zaprasza na międzynarodowy kongres. Europejskie towarzystwo opracowuje ogólnodostępne
raporty, dotyczące stanu opieki paliatywnej, a także podejmuje próbę
ujednolicenia terminologii. Od 6 lat EAPC prowadzi konto na Twitter,
gdzie obserwuje je 5 360 osób (stan na 2018 rok), taka sama liczba
osób polubiła również profil na Facebook’u. Media społecznościowe
są sposobem EAPC na dotarcie do szerokiej grupy Europejczyków,
szerzenia wiedzy i zapoznania ich z zagadnieniem opieki hospicyjnej.
Worldwide Hospice Palliative Care Alliance (WHPCA) to ogólnoświatowe towarzystwo, które działa na rzecz podniesienia jakości
oferowanych przez hospicja usług, zwiększenia dostępności hospicjów oraz leków przeciwbólowych. Organizacja jest pomysłodawcą
i koordynatorem Światowego Dnia Hospicjów i Opieki Paliatywnej,
w ramach którego w ponad 60 krajach na całym świecie, co roku
w październiku, odbywają się wydarzenia mające na celu uczczenie
tego dnia. Święto jest okazją, aby społeczeństwo zwróciło uwagę na
podopiecznych hospicjum oraz aby dowiedziało się o istnieniu tego
typu miejsc.
W Polsce z inicjatywy ks. Piotra Krakowiaka SAC i mecenasa
Sławomira Łobody powstała Fundacja Hospicyjna, która wspiera
merytorycznie i finansowo hospicja, edukuje społeczeństwo na temat końca życia oraz rozwija ideę wolontariatu. Organizacja odpowiedzialna jest za wiele kampanii społecznych (np. coroczną kampanię Hospicjum to też życie) i inicjatyw mających na celu oswajanie
społeczeństwa ze śmiercią i uwrażliwianie go na potrzeby chorych.
Fundacja prowadzi działalność wydawniczą (książki oraz kwartalnik
Hospicjum to też życie), zajmuje się również Pomorską Szkołą Wolontariatu Opiekuńczego, programem TUMBO pomaga (od 2006
roku opiekuje się dziećmi w żałobie po pacjentach hospicjów) oraz
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programem Umierać po ludzku (prowadzi go od 2008 roku wspólnie z Gazetą Wyborczą, aby rozpocząć debatę publiczną na temat
umierania w godności; w ramach tej akcji narodziła się Karta praw
człowieka umierającego) (https://www.fundacjahospicyjna.pl 2018).

Podsumowanie
Popularność śmierci w medialnych przekazach to próba oswojenia jej przez odbiorców. Poprzez proces medykalizacji oraz instytucjonalizacji jest bardzo odległa dla przeciętnego człowieka, a media stały
się jedynym miejscem, gdzie można z bliska się jej przyjrzeć. Niestety
jej obraz jest uogólniony, przejaskrawiony i często sprowadzany do
liczb, przez co jej prawdziwa wartość jest zniekształcona. Hospicjum,
choć jest instytucją nie alienuje chorych, traktując każdego pacjenta
indywidualnie. Miejsce to pozwala pacjentowi odchodzić w godności,
świadomie, w obecności najbliższych osób, które dzięki temu również
mogą się przygotować na moment odejścia. Tak jak inne organizacje
funkcjonujące w przestrzeni publicznej, również hospicja wykorzystują narzędzia z zakresu public relations. Swoje przekazy kierują do
danych grup docelowych, organizują wydarzenia, wykorzystują Internet, drukowane publikacje i media do komunikacji, dbają o relacje
z pracownikami i wolontariuszami, są aktywne na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej, przyłączają się do różnorodnych kampanii.
Tym samym troszczą się o swoją reputację, uzyskują rozgłos oraz
społeczną akceptację, a to właśnie istota komunikacji wizerunkowej.
Poprzez podejmowane działania komunikacyjne wpływają na postrzeganie społeczeństwa, uwrażliwiają je oraz kształtują empatyczną postawę członków swoich grup docelowych.
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Celem ubezpieczeń społecznych jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom, które z powodu zaistnienia określonych
prawem zdarzeń losowych nie mogą utrzymać się z własnej pracy.
W niniejszym artykule zaprezentowano ogólną charakterystykę
ubezpieczenia chorobowego oraz kwestie dotyczące wybranych
świadczeń pieniężnych wypłacanych z ubezpieczenia chorobowego,
a głównie zasad przyznawania, podstawy wymiaru, długości okresu
zasiłkowego, jak również niezbędnej dokumentacji składanej w celu
uzyskania zasiłku macierzyńskiego bądź opiekuńczego.

The purpose of social insurance is to ensure social security for
people who due to the existence of legal acts determined by law can
not survive their own work. This article presents the general characteristics of sickness insurance and issues related to selected cash
benefits paid from sickness insurance, mainly the rules of granting,
the basis of assessment, the duration of the benefit period, as well as
the necessary documentation submitted in order to obtain maternity
or care benefit.

Słowa kluczowe: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie chorobowe, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy.

Keywords: social insurance, sickness insurance, maternity benefit,
care benefit.

Wstęp
Ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa stanowi jeden
z czterech rodzajów ubezpieczeń (obok emerytalnego, rentowego
oraz wypadkowego) i zostało uregulowane Ustawą z dnia 25 czerwca
1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368) (dalej
u.ś.p.u.s.). Ustawa stanowi podstawowy akt prawny, który gwarantuje
ochronę w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych objętych ryzkiem
ubezpieczeniowym. Ochrona ta przejawia się w postaci przyznawania
i wypłaty zasiłków celem zastąpienia zarobków, które utraciła osoba
ubezpieczona wskutek czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby, a także w sytuacji niemożności świadczenia pracy ze względu na
macierzyństwo oraz konieczność sprawowania opieki nad członkiem
rodziny. Aby uzyskać prawo do poszczególnego rodzaju zasiłku, należy
spełnić szereg zasad oraz warunków określonych w wyżej wymienionej ustawie. Celem niniejszego artykułu jest analiza zasad przyznawania zasiłku macierzyńskiego oraz zasiłku opiekuńczego.
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który utracił w rezultacie niemożności wykonywania pracy spowodowanej chorobą, macierzyństwem bądź też koniecznością sprawowania opieki nad członkiem rodziny. Wypłacane są zasadniczo osobom, które zostały objęte ubezpieczeniem chorobowym i zgodnie
z artykułem 2 u.ś.p.u.s. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368) obejmują: zasiłek
chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy. Rysunek 1 przedstawia rodzaje świadczeń, które chronią ubezpieczonego w przypadku choroby
i macierzyństwa.
Rysunek 1. Rodzaje świadczeń chroniących sytuacje wywodzone z choroby i macierzyństwa

Ogólna charakterystyka ubezpieczenia chorobowego
Ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa (chorobowe)
zostało uregulowane Ustawą z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368). W tym akcie prawnym
zostały określone zasady oraz warunki nabywania prawa do zasiłków
wypłacanych w ramach omawianego ubezpieczenia. Celem tych
świadczeń pieniężnych jest zastąpienie ubezpieczonemu dochodu,

Źródło: Jędrasik-Jankowska 2014: 309.
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Na podstawie artykułu 1 u.ś.p.u.s. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368)
świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa należą się osobom, które podlegają ubezpieczeniu
chorobowemu. W mocy artykułu 11 Ustawy z dnia 13 października
1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz.
1778) (dalej u.s.u.s.) dla pewnych grup ubezpieczonych ubezpieczenie
chorobowe jest obowiązkowe, zaś dla innych – dobrowolne. Pracownicy (z wyłączeniem sędziów i prokuratorów), członkowie rolniczych
spółdzielni produkcyjnych oraz spółdzielni kółek rolniczych, a także
osoby odbywające służbę zastępczą (artykuł 11 u.s.u.s. w związku
z artykułem 6 u.s.u.s., Dz.U. z 2017 r. poz. 1778) stanowią grupę objętą
ubezpieczeniem chorobowym mającym charakter obowiązkowy. Natomiast z własnej woli ubezpieczeniu chorobowemu podlegają (artykuł
11 ustęp 2 u.s.u.s., Dz.U. z 2017 r. poz. 1778):
• osoby wykonujące pracę nakładczą;
• osoby, które wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej oraz umowy zlecenia bądź też innej umowy o świadczenie
usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy, które dotyczą zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące;
• osoby zajmujące się prowadzeniem pozarolniczej działalności
gospodarczej i osoby, które z nimi współpracują;
• osoby, które wykonują pracę za opłatą, na podstawie skierowania do pracy, w czasie trwania kary pozbawienia wolności bądź
też tymczasowego aresztowania;
• duchowni (artykuł 11 u.s.u.s. w związku z artykułem 6 u.s.u.s.,
Dz.U. z 2017 r. poz. 1778).
Dla powyższej grupy osób dobrowolne przystąpienie do ubezpieczenia jest uwarunkowane od tego, czy podlegają one ubezpieczeniom emerytalnym i rentowemu mającym charakter obowiązkowy.
W sytuacji, gdy ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla tych osób są
dobrowolne, nie mają one możliwości przystąpienia do ubezpieczenia
chorobowego, w następstwie czego nie należą im się świadczenia pieniężne przyznawane z tytułu choroby i macierzyństwa.

Zasiłek macierzyński
Zasiłek macierzyński to świadczenie pieniężne finansowane
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej FUS), które jest przyznawane w celu zastąpienia przychodów straconych wskutek wstrzymywania się od świadczenia pracy z powodu urodzenia dziecka i obowiązku opieki nad nim oraz jego pielęgnacji w okresie pierwszych miesięcy życia (Kluszczyńska i inni 2013). Świadczenie to przysługuje bez
okresu wyczekiwania. Na mocy artykułu 29 ustęp 1 u.ś.p.u.s. (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1368) uprawnienie do tego świadczenia posiada ubezpieczona objęta ubezpieczeniem chorobowym (zarówno obowiązkowo,
jak i dobrowolnie) bądź przebywająca na urlopie wychowawczym, jeżeli w czasie trwania tego okresu urodziła dziecko bądź też:
• przyjęła na wychowanie dziecko do lat 7 bądź do 10 roku życia
– w sytuacji, gdy wobec dziecka została podjęta decyzja dotycząca odroczenia obowiązku szkolnego i wystąpiła w sprawie
dotyczącej jego przysposobienia do sądu opiekuńczego;
• przyjęła na wychowanie dziecko do lat 7, a w przypadku dziecka, wobec którego wydano decyzję o odroczeniu obowiązku
szkolnego do 10 roku życia w ramach rodziny zastępczej (nie
może to być rodzina zastępcza zawodowa).
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Ów zasiłek należy się również ubezpieczonemu (ojcu dziecka) w wyżej wymienionych przypadkach na takich samych warunkach, jak
ubezpieczonej oraz w przypadku, gdy ubezpieczony uzyskał uprawnienie do urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego bądź przerwał inną zarobkową
działalność wskutek sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem
w przypadku (Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz.U. z 2017 r. poz. 1368):
• skrócenia czasu otrzymywania zasiłku na wniosek złożony przez
matkę dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia
przez okres wynoszący nie mniej niż 14 tygodni począwszy od
dnia urodzenia dziecka (zasada ta jest również stosowana w
sytuacji przyjęcia dziecka na wychowanie);
• śmierci matki (ubezpieczonej) dziecka bądź porzuceniu przez
nią dziecka – należy się ojcu lub innej osobie ubezpieczonej
(najbliższemu członkowi rodziny);
• śmierci kobiety ubezpieczonej, która przyjęła dziecko lub dzieci na wychowanie – świadczenie przysługuje wychowującemu
dziecko w części niewykorzystanej w okresie wypłaty zasiłku
macierzyńskiego;
• gdy matka dziecka wykazująca potrzebę opieki szpitalnej,
która po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego wynoszącego nie mniej niż 8 tygodni po porodzie
zaprzestała jego pobierania wskutek złego stanu zdrowia,
który uniemożliwia jej opiekę nad dzieckiem osobiście.
W tej sytuacji świadczenie wypłacane w ramach omawianego zasiłku należy się ojcu – ubezpieczonemu za okres,
w którym ubezpieczona – matka przebywa w szpitalu.
W wyżej wymienionych przypadkach okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego jest zmniejszany o okres pobierania tego zasiłku przez
ubezpieczoną – matkę dziecka. Uprawnienie do środków pieniężnych
wypłacanych ze świadczenia macierzyńskiego posiada ubezpieczony
przez okres, który został ustalony w przepisach Kodeksu pracy jako
okres urlopu ojcowskiego, który należy się ojcu sprawującemu opiekę
na dzieckiem (wychowującemu go).
Na podstawie artykułu 30 u.ś.p.u.s. (Dz.U. z 2017 r. poz.1368)
o zasiłek macierzyński może ubiegać się pracownica, która urodziła
dziecko po ustaniu tytułu ubezpieczenia, jeśli owe ubezpieczenie zakończyło się w okresie ciąży: – ze względu na ogłoszenie upadłości
bądź likwidacji zatrudniającego; – z naruszeniem przepisów prawa,
stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu. Jeśli pracodawca
rozwiązał stosunek pracy z pracownicą będącą w ciąży wskutek ogłoszenia upadłości czy też likwidacji i nie zapewnił ubezpieczonej innego
odpowiadającego jej kwalifikacjom zatrudnienia, to posiada ona prawo do zasiłku odpowiadającego wysokości zasiłku macierzyńskiego do
dnia porodu (Antonów i inni 2015). Prawa do pobierania zasiłku nie
posiada osoba zachowująca w oparciu o odrębne przepisy uprawnienie do otrzymywania wynagrodzenia za okres urlopu macierzyńskiego,
przebywania tymczasowo w areszcie lub odbywania kary pozbawienia
wolności oraz w przypadku trwania urlopu bezpłatnego.
W świetle artykułu 29a ustęp 1 u.ś.p.u.s. (Dz.U. z 2017 r. poz.
1368) zasiłek macierzyński należy się przez czas przewidziany przepisami Kodeksu pracy (Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy,
Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, dalej k.p.) jako:
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• okres urlopu macierzyńskiego (szerzej w artykule 18042 k.p.);
• okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego;
• okres urlopu rodzicielskiego (szerzej w artykule 1821a k.p.);
• okres urlopu ojcowskiego (szerzej w artykule 1823 k.p.).
Gdy w okresie urlopu wychowawczego powstało uprawnienie
do zasiłku macierzyńskiego, to należy się on za czas, który odpowiada
części urlopu macierzyńskiego przypadającego po porodzie. Wysokość zasiłku macierzyńskiego w poszczególnych okresach przedstawiono w tabeli 1:
Tabela 1. Wysokość zasiłku macierzyńskiego
Wysokość zasiłku

Wniosek

Odrębne wnioski w
przypadku ubiegania się
o udzielenie każdego z
urlopów

Urlop
macierzyński

100 % wynagrodzenia,
które stanowi podstawę
wymiaru zasiłku

Urlop na
warunkach
urlopu
macierzyńskiego

100% podstawy wymiaru

Urlop
rodzicielski

Po wykorzystaniu urlopu
macierzyńskiego czy też
urlopu na warunkach
urlopu macierzyńskiego,
zasiłek za urlop rodzicielski
po ustaniu okresów,
o których mowa w artykule
31 ustęp 2 u.ś.p.u.s. (Dz.U.
z 2017 r. poz.1368) należy
się w wysokości 60% podstawy wymiaru zasiłku.

Wspólny wniosek składany
w terminie do 21 dni od
porodu – w przypadku
ubiegania się o przyznanie
urlopów w pełnym wymiarze

80% podstawy wymiaru

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca
1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r. poz.1368).

Wysokość zasiłku za okres urlopu ojcowskiego wynosi 100%
podstawy wymiaru. Zasady określania podstawy wymiaru tego zasiłku są takie same jak te, które stosuje się przy obliczaniu podstawy
zasiłku chorobowego. Dla osób ubezpieczonych, którzy nie są pracownikami przychód osiągnięty za okres 12 miesięcy kalendarzowych, które poprzedzają miesiąc powstania uprawnienia do urlopu
macierzyńskiego uznaje się za podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego (Kluszczyńska i inni 2013). Zgodnie z artykułem 30a ustęp 2
u.ś.p.u.s. (Dz.U. z 2017 r. poz.1368) ubezpieczony ma prawo do
złożenia wniosku w terminie nieprzekraczającym 21 dni począwszy
od dnia przyjęcia dziecka na wychowanie o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za czas, który odpowiada urlopowi na warunkach urlopu
macierzyńskiego bądź urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze
w dwóch przypadkach: – jeżeli przyjmie dziecko na wychowanie i wystąpi z wnioskiem o wszczęcie postępowania dotyczącego przysposobienia dziecka do sądu opiekuńczego; – jeżeli przyjmie dziecko na
wychowanie w ramach rodziny zastępczej.
Jeżeli matka dziecka złożyła wniosek dotyczący przyznania jej
świadczenia zasiłkowego w pełnym wymiarze za okres urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego, to istnieje możliwość podziału
korzystania z zasiłku macierzyńskiego za czas, który odpowiada okre-

sowi urlopu macierzyńskiego bądź jego części pomiędzy matkę i ojca
dziecka. W przypadku, gdy ubezpieczona pobiera zasiłek w wysokości stanowiącej 80% podstawy wymiaru i po wykorzystaniu urlopu
macierzyńskiego zrezygnuje z otrzymywania zasiłku za czas urlopu
rodzicielskiego w pełnym wymiarze wypłacane jest jej wyrównanie
otrzymanego już zasiłku do 100% podstawy wymiaru. Wyrównanie
wypłacane jest jednorazowo pod warunkiem, że ojciec dziecka (ubezpieczony) nie pobiera zasiłku macierzyńskiego za okresy, w których
nastąpiła rezygnacja matki dziecka. Jeżeli pracownik łączy okres urlopu rodzicielskiego ze świadczeniem pracy u pracodawcy, który udzielił
mu tego urlopu, kwotę zasiłku macierzyńskiego zmniejsza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Wymiar pracy wykonywanej w tym
okresie nie może przekraczać połowy pełnego wymiaru czasu pracy
(szerzej w artykule 30a ustępy 2-3 i artykule 31 ustępy 4-4a Ustawy
z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz.U. z 2017 r.
poz.1368; artykule 1821d k.p.).
W celu przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego podstawowymi dokumentami obligatoryjnymi są (www.zus.pl 2018):
1. Z tytułu urodzenia dziecka:
• zaświadczenie zawierające datę przewidywanego porodu – za
czas przed porodem;
• odpis skróconego aktu urodzenia dziecka bądź jego kopia, która
potwierdza jako zgodną z oryginałem płatnik składek- za okres
od dnia porodu;
2. Z tytułu przyjęcia na wychowanie dziecka oraz wystąpienie
z wnioskiem dotyczącym jego przysposobienia do sądu opiekuńczego:
• oświadczenie ubezpieczonego, które potwierdza datę przyjęcia
dziecka na wychowanie;
• dokument stwierdzający wiek dziecka.
Jeżeli obowiązek finansowania zasiłku macierzyńskiego spoczywa
na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, to w dodatku konieczne jest
dołączenie zaświadczenia pracodawcy o okresie przyznanego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
urlopu wychowawczego czy też urlopu ojcowskiego. Wymagane
jest także zaświadczenie płatnika składek wystawione w przypadku
pracowników na druku ZUS Z-3 bądź w przypadku osób ubezpieczonych, o których mowa w artykule 6 ustęp 1 punkt 5 i 10 u.s.u.s. (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1778) na druku ZUS Z-3b lub na druku ZUS Z-3a dla
pozostałych ubezpieczonych.

Zasiłek opiekuńczy
Zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym
z ubezpieczenia chorobowego osobom ubezpieczonym bez względu
na fakt czy podlegają oni ubezpieczeniu obowiązkowo, czy też dobrowolnie. Zasiłek jest finansowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
a uprawnienie do tego świadczenia należy się bez okresu wyczekiwania (już od pierwszego dnia objęcia ubezpieczeniem chorobowym).
Świadczenie to przysługuje za czas zwolnienia od świadczenia pracy
w przypadku ziszczenia się ryzyka konieczności sprawowania osobistej opieki nad (Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz.U. z 2017 r. poz.1368):
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1. Dzieckiem do ukończenia 8 roku życia w sytuacji:
• przebywania w szpitalu bądź innym zakładzie leczniczym
podmiotu leczniczego, który świadczy działalność leczniczą
w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne
małżonka ubezpieczonego albo rodzica dziecka, który nieprzerwanie sprawuje nad nim opiekę;
• zamknięcia żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego albo szkoły, gdzie uczęszcza dziecko jeśli owe zamknięcie nastąpiło nieprzewidzianie (powiadomienie o zaistniałej sytuacji nastąpiło
w terminie krótszym niż 7 dni);
• choroby niani, z którą została zawarta umowa uaktywniająca
bądź opiekuna dziennego, któremu w opiekę zostało powierzone dziecko (szerzej w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o
opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Dz.U. z 2016 r. poz. 157);
• porodu albo choroby małżonka ubezpieczonego bądź też rodzica dziecka, którzy opiekują się dzieckiem bezustannie, jeżeli
wspomniane przyczyny stanowią przeszkodę w sprawowaniu
opieki temu małżonkowi albo rodzicowi;
2. Chorym dzieckiem do ukończenia 14 roku życia;
3. Innym członkiem rodziny, który jest chory.
Według artykułu 32 ustęp 2 u.ś.p.u.s. członkowie rodziny to małżonek, rodzice, rodzic dziecka, ojczym, macocha, dziadkowie, teściowie,
rodzeństwo, wnuki oraz dzieci mające powyżej 14 lat – pod warunkiem
pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym w czasie sprawowania opieki z ubezpieczonym. „Za dzieci uważa się dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także dzieci
przyjęte na wychowanie i utrzymanie” (Ustawa z dnia 25 czerwca 1999
roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa: artykuł 32 ustęp 3, Dz.U. z 2017 r. poz.1368).
Przepisy dotyczące zasiłków chorobowych stosuje się odpowiednio do zasiłku opiekuńczego w kwestii (Kluszczyńska i inni 2013):
• należności zasiłku za każdy dzień kalendarzowy;
• braku uprawnienia do zasiłku, jeżeli pracobiorca dysponuje
prawem do wynagrodzenia w czasie opieki;
• odebrania prawa do świadczenia, gdy wykorzystuje się zwolnienie od obowiązku świadczenia pracy dla innych niż opieka celów w okresie jej sprawowania.
O prawo do zasiłku nie można ubiegać się w okresie urlopu bezpłatnego, wychowawczego, odbywania kary pozbawienia wolności
bądź tymczasowego aresztu (z wyjątkiem wykonywania pracy za opłatą na podstawie skierowania). Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez
okres nieprzekraczający 60 dni w ciągu roku kalendarzowego, jeżeli
konieczna jest opieka nad dzieckiem do 8 lat, które jest zdrowe bądź
chorym dzieckiem do lat 14. W przypadku obowiązku sprawowania
opieki nad innym członkiem rodziny (w tym dziecka w wieku powyżej
14 lat) omawiany zasiłek należy się przez okres nie dłuższy niż 14 dni
w ciągu roku kalendarzowego. Jest to łączny wymiar (nie może on
przekraczać 60 dni w ciągu roku kalendarzowego) dla matki i ojca
dziecka, bez względu na liczbę dzieci i innych chorych członków rodziny. Jeżeli jednak we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym pozostają inni członkowie rodziny, którzy mają możliwość
sprawowania opieki nad dzieckiem albo chorym członkiem należącym
do rodziny, to zasiłek opiekuńczy nie należy się (z wyłączeniem sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 2). O świadczenie może ubiegać
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się zarówno matka, jak i ojciec dziecka, jednakże zasiłek ten może pobierać tylko jedno z rodziców, które opiekuje się dzieckiem i złożyło
wniosek o jego wypłatę za dany czas (Dziubińska-Lechnio i inni 2009).
Na mocy artykułu 32a ustęp 1 u.ś.p.u.s. (Dz.U. z 2017 r. poz.1368)
ojciec dziecka – ubezpieczony ma uprawnienie do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w wymiarze nieprzekraczającym 56 dni licząc od
dnia urodzenia się dziecka, jeżeli będzie zmuszony do przerwania zatrudnienia czy też innej zarobkowej działalności ze względu ma konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem osobiście, gdy matka
dziecka: – przebywa w szpitalu i ze względu na stan zdrowia nie może
opiekować się dzieckiem osobiście; – jest niezdolna do samodzielnego
egzystowania; – porzuciła dziecko. Wyżej wymienione sytuacje muszą
zajść przed upływem 8 tygodni po porodzie.
Zasiłek opiekuńczy stanowi 80% podstawy wymiaru. Wypłaca się
go w 1/30 części za każdy dzień sprawowania opieki (z uwzględnieniem dni wolnych od pracy). Podstawą wymiaru dla tego zasiłku jest
przeciętne miesięczne wynagrodzenie, które pracobiorca otrzymał za
okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc zaistnienia konieczności zwolnienia od świadczenia pracy (Kluszczyńska i inni
2013). W celu uzyskania prawa do zasiłku opiekuńczego ubezpieczony
winien złożyć odpowiedni wniosek na druku ZUS Z-15. Zaświadczenie
lekarskie wystawione na druku ZUS ZLA stanowi dokument obligatoryjny przy wypłacie świadczenia pieniężnego z tytułu opieki nad chorym
dzieckiem bądź też innym członkiem rodziny (także chorym). Po złożeniu odpowiedniego wniosku przez osobę ubezpieczoną przyznanie
oraz wypłata zasiłku odbywa się każdorazowo. W przypadku ubiegania
się o zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki za okres pobytu
za granicą, konieczne jest dołączenie zaświadczenia wystawionego
przez zagranicznego lekarza albo zakład leczniczy, jednakże dokument
ten musi być przetłumaczony na język polski (www.zus.pl 2018).

Dynamika ogólnych dochodów i wydatków
oraz udział zasiłków w wydatkach Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych w poszczególnych latach
Największy udział w wydatkach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stanowią wydatki na świadczenia pieniężne, na przestrzeni lat
2011-2016 stanowiły one średnio około 98%, w tym największy udział
miały kolejno: emerytury i renty, zasiłki oraz pozostałe świadczenia
(www.zus.pl2018). Dynamikę ogólnych dochodów oraz wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych prezentuje wykres 1:
Wykres 1. Dochody i wydatki FUS w latach 2011- 2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl 2018).
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W każdym roku wzrastały dochody oraz wydatki FUS. Jednakże
wydatki przewyższały dochody, a więc występował deficyt budżetowy. Zgodnie z artykułem 2 ustęp 3 Ustawy z dnia 13 października
1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz.
1778) wypłacalność świadczeń z ubezpieczeń społecznych gwarantuje państwo. Dlatego też w celu zmniejszenia deficytu budżetowego i utrzymania płynności finansowej FUS korzysta ze środków
pieniężnych uzyskanych z dotacji z budżetu państwa. Dodatkowym
źródłem, które gwarantuje utrzymanie płynności Funduszu, jest
możliwość zaciągania kredytów. Zasiłki stanowią niewielki udział w
ogólnych wydatkach Funduszu, czego dowodem jest wykres 2:
Wykres 2. Udział zasiłków w wydatkach FUS

Źródło: opracowanie własne na danych statystycznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl2018).

Jak wynika z rysunku 2 udział zasiłków w ogólnych wydatkach
FUS wyniósł:
w 2011 roku – ponad 7%;
w 2012 roku – ponad 7,5%;
w 2013 roku – około 8%;
w roku 2014 – ponad 9,1%;
w 2015 roku – około 9,8%;
w 2016 roku – ponad 10,6%;
w 2017 roku – ponad 10,9%.

czy należy się w przypadku konieczności sprawowania opieki nad
dzieckiem chorym (w szczególnych sytuacjach także zdrowym).
Największy udział w wydatkach FUS stanowią wypłaty środków na świadczenia pieniężne z ubezpieczeń społecznych. W latach
2011-2016 wraz ze wzrostem dochodów, zwiększały się również
wydatki, znacznie je przewyższając. W konsekwencji Fundusz Ubezpieczeń Społecznych boryka się z deficytem budżetowym. Nakłady
poniesione na zasiłki stanowią niewielki udział w ogólnych wydatkach Funduszu.
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Na przestrzeni lat 2011-2017 nastąpił wzrost ogólnych wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w
tym także wzrost wydatków na zasiłki z ubezpieczeń społecznych. W ciągu tych lat odnotowano wzrost wydatków
na świadczenia pieniężne wypłacane w ramach zasiłków
o 11 879 mln zł.

Podsumowanie
Ubezpieczenie chorobowe w razie choroby i macierzyństwa
gwarantuje ochronę w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych
objętych ryzkiem ubezpieczeniowym. W dziedzinie ochrony macierzyństwa u.ś.p.u.s. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368) przewiduje wypłatę
dwóch rodzajów świadczeń pieniężnych. Pierwszym z nich jest zasiłek macierzyński, który przysługuje z tytułu niemożności świadczenia pracy, a co za tym idzie – niepobierania wynagrodzenia ze
względu na poród, czy też konieczność sprawowania opieki w pierwszych tygodniach życia dziecka nad nim. Natomiast zasiłek opiekuńLicencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwaNa tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL).
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Analiza regulaminów i polityki prywatności mediów społecznościowych
na przykładzie Instagrama, z uwzględnieniem zmian wprowadzanych
przez RODO
Analysis of regulations and privacy policy of social media
on the example of Instagram, taking into account changes introduced by the GDPR
Tomasz Łanowy, Oskar Kwasiński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Autorzy skupią się na omówieniu mediów społecznościowych i ich
funkcjonowania w obecnych czasach, stawiając w punkcie centralnym
portal Instagram. W pracy opisane zostanie szczegółowe funkcjonowanie
portali społecznościowych. Zwrócona zostanie uwaga na istotne z punktu
widzenia autorów przepisy regulaminowe dotyczące sposobu korzystania
z portalu oraz polityki prywatności. Bardzo istotną kwestię stanowić będzie również uwzględnienie zmian związanych z wprowadzeniem RODO.

The authors of the publication will focus on discussing social media and their functioning in the current times, putting the Instagram
portal at the focal point. The work will describe the detailed functioning of social networking sites. Attention will be drawn to regulations
relevant to authors from the point of view of the rules regarding the
use of the portal and the privacy policy. A very important issue will also
be the inclusion of changes related to the introduction of the GDPR.

Słowa kluczowe: media społecznościowe, instagram, regulamin, polityka prywatności.

Keywords: social media, instagram, terms of use, privacy policy.

Wstęp
Nie ulega wątpliwości, iż niniejsza praca pozbawiona byłaby sensu, gdyby wstęp naszych rozważań nie obfitował w wystarczająco szeroką eksplikację tego, czym w zasadzie są media
społecznościowe. Mówimy wszak dziś już nie tylko o serii przydatnych, w szeroko pojętej komunikacji, narzędziach internetowych, a o czymś, jak mogłoby się wydawać, o wiele, wiele większym. Media społecznościowe (ang. social media) stanowią bowiem w dobie najnowszych czasów niekwestionowany fenomen
o skali globalnej (https://jaceklipski.pl/2013/08/dlaczego-ludzie-kochaja-social-media/ 2018). Coraz częściej mówi się o tym, iż „nie ma
już życia bez social mediów”, czy też o tym, że „jeśli nie ma Cię na
Facebooku, to nie istniejesz”. Szczególnie to drugie zdanie, powtarzane niczym mantra, urosło już do rangi swoistego, neologicznego
porzekadła (http://www.polskatimes.pl/artykul/466651,nie-ma-cie-na-facebooku-to-znaczy-ze-nie-istniejesz,id,t.html 2018). Tym bardziej więc zasadnym wydaje się wyjaśnienie (w szczególności starszym
czytelnikom tego artykułu), z czym, generalnie rzecz biorąc, mamy do
czynienia, mówiąc o mediach społecznościowych.
Jednymi z pierwszych osób, które podjęły się wyzwania skrótowej charakteryzacji pojęcia „mediów społecznościowych” byli Niemcy: Andreas Kaplan i Michael Haenlein, definiując owe media, jako:
„grupę bazujących na internetowych rozwiązaniach aplikacji, które
opierają się na ideologicznych i technologicznych podstawach Web
2.0 i które to umożliwiają tworzenie i wymianę wygenerowanych
przez użytkowników treści” (Kaplan, Haenlein 2010: 59-68). Przyznać
należy, że definicja powyższa o stosunkowo specjalistycznym wydźwięku nie wyjaśnia wiele laikom; osobom niezwiązanym nie tylko
z szeroko rozumianą tematyką internetu, lecz także informatyki
w ogóle, stąd nie może być uznana za zbyt pomocną dla przeciętnej
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osoby zainteresowanej tą problematyką. Natomiast Chris Treadaway
i Mari Smith w swojej książce pt. Godzina dziennie z Facebook marketingiem, traktują przedmiotowe zagadnienie jako: „zbiór technologii
służących do inicjowania komunikacji i przekazu treści między ludźmi, ich znajomymi i sieciami społecznościowymi do których należą”
(Treadaway, Smith 2011: 50). Z kolei jeden z prekursorów internetu
w Polsce – Wiesław Gogołek uważa, iż omawiane zjawisko to:
„forma naturalnej, nieskrępowanej wymiany informacji w sieci pomiędzy osobami na temat wspólnych zainteresowań”
(Gogołek 2010: 162). Biorąc jednak pod uwagę czas wydania
powyższej publikacji przez warszawskiego naukowca, a także to, jak ta forma aktywności sieciowej wygląda dzisiaj tj.
w roku 2018, trudno jest się zgodzić z przytaczaną definicją, a przynajmniej ciężko jest przystać na nią w pełni. Należy zauważyć przecież,
iż teraźniejszość wiąże się immanentnie z dużo większymi możliwościami, jakie naturalnie niosą za sobą takie portale internetowe, jak
chociażby Facebook czy, znamienny dla bieżącego artykułu, Instagram. Stanowi fakt, że ludzie (ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży) doby współczesnej, dokonują w mediach społecznościowych
dwuwektorowej wymiany informacji nie tylko dotyczącej wspólnych
obszarów zainteresowań. Nawiązują oni ze sobą bowiem permanentny kontakt skupiony wokół przede wszystkim codziennych rozmów obejmujących wszelakie tematy dotyczące ich życia, za pomocą
skorelowanych z mediami społecznościowymi KOMUNIKATORÓW
INTERNETOWYCH jak np. Messenger. Poza tym dziś technologie
internetowe stały się przede wszystkim płaszczyzną anonsowania
swoich prozaicznych aktywności takich, jak np. zjedzenie obiadu
w pobliskiej restauracji, czy też wyjazd na słoneczne wakacje. Nadto
wartym uwagi jest, że wymiana informacji w sieci, nie obejmującej
rzecz jasna takich obszarów jak np. dark net, nigdy nie stanowi komunikacji nieskrępowanej, co znajdzie poniekąd swoje odzwiercie-
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dlenie w dalszej części niniejszego wywodu (https://blog.domeny.
tv/2017/07/19/dark-web-niewidzialna-czesc-internetu/ 2018). Przyjrzyjmy się zatem temu, w jaki sposób termin „mediów społecznościowych” przejawia się na gruncie redagowanego w internecie Słownika
Języka Polskiego PWN. Zbiór ów przedstawia znaczenie tego pojęcia
w sposób następujący: „technologie internetowe i mobilne, umożliwiające kontakt pomiędzy użytkownikami poprzez wymianę informacji, opinii i wiedzy” (https://sjp.pwn.pl/szukaj/media%20
spo%C5%82eczno%C5%9Bciowe.html2018). Patrząc na ostatnią
z przywiedzionych formuł, można wywieść wniosek, iż przystaje ona
bodaj najbardziej do obecnie spotykanych realiów. Na uwagę zasługuje, że zawiera ona wyraźną wzmiankę na temat tego, iż ze względu na
powszechny rozwój technologiczny, rzeczone media „przeniosły się”
także do rzeczywistości urządzeń mobilnych, takich jak np. smartfony. Twórcy słownika poczynili słuszną uwagę, iż użytkownicy platform
społecznościowych świadczą wzajemną rotację nie tylko informacji,
ale również opinii (szczególnie za pomocą komentarzy na różnego
typu witrynach pod postami innych współużytkowników) oraz wiedzy
(np. za pomocą coraz częściej powstających kanałów edukacyjnych w
serwisie YouTube). Stąd też definiens skonstruowany w ostatni z ujętych sposobów pozwala sądzić, że media społecznościowe znajdują
dziś odpowiednio ścisłe określenie.

wersytetu Harvarda: Marka Zuckerberga, Chrisa Hughesa, Dustina
Moskovitza i Eduardo Saverina, najbardziej znanego serwisu społecznościowego świata – Facebooka, którego bez pardonu można
orzec mianem „króla mediów społecznościowych”. Dziś powstały
w Bostonie serwis posiada już około 2 miliardów użytkowników na
całym świecie o średniej wieku 22 lat. Wywołującym ogromne wrażenie jest fakt, iż ta spółka akcyjna zakończyła ubiegły rok kalendarzowy
z przychodem rzędu ponad 40 mld USD (https://www.spidersweb.
pl/2018/02/facebook-wyniki-2017.html 2018). Na początku 2005
roku stworzono wspomniany już na łamach artykułu YouTube, pozwalający na wgrywanie filmów na swoje serwery przez wszystkich
korzystających z jego funkcji internautów. Wartymi egzemplifikacji są
ponadto takie portale, które rodziły się jeden po drugim, jak mikroblogowy Tumblr, wykorzystywany na bardzo szeroką skalę przez polityków areny światowej (np. Donalda Trumpa), Twitter czy Pinterest.
Triumfy w rzeczywistości mediów mobilnych święci zaś powszechnie
znany Snapchat opierający się na technice nagrywania krótkich –
10-sekundowych filmów oraz wykonywania zdjęć z podpisami i ich
następczego udostępniania określonemu gronu osób. Ciągły rozwój
świata technologii nie pozostawia jednak żadnych złudzeń, iż to, na
co stać ludzki mózg w kreowaniu i tak już bardzo bogatej przestrzeni
technologii społecznościowych, to jeszcze nie koniec.

Historia mediów społecznościowych

Czym jest Instagram i jak funkcjonuje?

Pragnąc opowiedzieć nieco o historii mediów społecznościowych, mamy na myśli, rzecz jasna, proces ich rozwoju. To, co może
wydawać się niespotykane – dziś nam znane internetowe przestrzenie wymiany informacji, wiedzy i opinii zawdzięczają swój
początek pewnej czynności, która nam – osobom doby szybkich
komputerów osobistych i powszechnego dostępu do internetu, może wydawać się zupełnie prozaiczna, mianowicie: wysłaniu
pierwszej wiadomości mailowej. W 1971 roku amerykański inżynier i programista Ray Tomilson wysłał pierwszego e-maila o treści „QWERYUIOP” (https://lenovozone.pl/blog/historia-mediowspolecznosciowych-infografika/ 2018). Siedem lat później – w roku
1978 światło dziennie ujrzał program CBBS, stworzony przez Warda
Christensena. Amatorzy informatyki byli dzięki niemu w stanie sprawnie i szybko, jak na tamte realia, wymieniać ze sobą informacje. Jednak zasadniczo pierwszą z witryn tego typu na świecie był powstały
w roku 1995 amerykański portal „classmates.com”. Owszem,
nie bez przyczyny pierwszym skojarzeniem, jakie nasuwa się na
myśl na dźwięk wyżej wymienionej nazwy jest nazwa bliźniaczej, rodzimej witryny „naszaklasa.pl”. Do tego typu portali należał również „sixdegrees.com”, który w czasie swojej największej
świetności posiadał milion użytkowników. Najbardziej obfitym
w narodziny nowych serwisów internetowych o charakterystyce gromadzenia społeczności był początek trzeciego tysiąclecia.
W 2002 roku swoje powstanie odnotował do dziś znany, choć już zdecydowanie inaczej zbudowany względem swojej pierwotnej wersji,
LinkedIn. W 2003 roku zaś swoje podwoje otworzył MySpace, pozwalający swoim użytkownikom na dzielenie się zdjęciami oraz informacjami na temat własnych hobbystycznych aktywności (https://creandi.pl
/blog/historia-mediow-spolecznosciowych-w-pigulce 2018). Jednakże
najbardziej znamiennym momentem w historii współczesnych social
mediów, było założenie przez czterech ówczesnych studentów Uni-

Z dużą dozą pewności możemy przyjąć, że Instagram jest jednym
z najlepiej rozpoznawalnych portali internetowych. Obecnie raczej
niewielu z nas miałoby problem z krótkim wyjaśnieniem, czym jest
Instagram, gdyby w środku nocy zażądano tego od nas. Jeśli jednak
Ty – Drogi Czytelniku taki problem miałbyś napotkać – służymy Ci poniżej pomocą.
Instagram ze swojej natury powstawał jako hosting zdjęć, który miał umożliwiać szybkie wymienianie się fotografiami pomiędzy
znajomymi właścicielami smartfonów, pozostając przy tym po prostu portalem społecznościowym, z którego korzystać będą mogły
osoby na całym świecie. Portal został założony w 2010 roku jako
aplikacja początkowo dedykowana na iPhone’a (http://softonet.pl/
publikacje/rzuty_okiem/Co.to.jest.Instagram.i.jak.z.niego.korzyst
ac.Rzut.oka.na.najpopularniejsza.usluge.fotograficzno-spolecznosciowa,673 2018). W 2012 roku kupiony przez Facebooka, za, bagatela, 1
miliard USD, od tego roku jest również dostępny na pozostałych popularnych systemach operacyjnych znajdujących się na smartfonach
tj. Android i Windows Phone. Sama nazwa „Instagram” powstała z
połączenia słów „instant camera” i „telegram” (https://komorkomania.pl/35606,instagram-co-to-jest-i-jak-dziala 2018). Przez długi czas
charakterystyczną cechą portalu był kształt publikowanych zdjęć,
które mogły być wyłącznie kwadratowe. Było to tożsame z ikoną
Instagrama, która na pierwszy rzut oka przywodzi na myśl aparaty
firmy Polaroid i fotosy drukowane przez niego. W 2015 roku jednak
zostało umożliwione publikowanie zdjęć w innych formatach niż
1x1 (https://pl.wikipedia.org/wiki/Instagram 2018). Nieodłączną
cechą publikowania zdjęć na Instagramie są filtry, które pomagają
w szybki sposób dokonać podstawowej obróbki zdjęć, a także hasztagi, na których, poza możliwością obserwowania konkretnych
użytkowników, opiera się zasada działania portalu. Tagując (dodając hasztagi) zdjęcia, porządkujemy je wedle konkretnych kategorii,
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co umożliwia nam zyskanie większego spektrum obserwatorów,
a także odpowiednie zaszeregowanie wspomnień. Aplikacja umożliwia również równoległe opublikowanie zdjęcia w innych portalach społecznościowych takich jak np. Facebook, Twitter czy Tumblr. Popularność Instagrama niezmiennie rośnie. W grudniu 2010
roku portal dysponował 1 milionem aktywnych użytkowników,
w 2013 roku było to już około 150 mln, a obecnie – w roku 2018 jest
to już 1 miliard (https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/ 2018). Popularność
portalu była i jest widoczna w innych mediach społecznościowych,
a także tradycyjnych mass mediach, które bardzo chętnie i bardzo
często mówią o akcjach przeprowadzanych na Instagramie przez użytkowników pod konkretnymi hasztagami, takimi jak choćby popularne #freethenipple czy inne. Instagram jest też popularnym medium
umożliwiającym wgląd w prywatne życie osób publicznych, których
konta na portalu są obserwowane często przez setki milionów użytkowników. Przez popularność serwisu, od jakiegoś czasu obserwuje
się na Instagramie wzrost zainteresowania reklamodawców i liczby
lokowanych produktów przez ludzi dysponujących kontami z dużą
liczbą obserwatorów. Sukcesywnie zostają również wprowadzane
udoskonalenia mające zabrać „oręż” konkurentom Instagrama, takim
jak np. Snapchat – poprzez wprowadzenie „InstaStories” i, niestety,
filtrowania treści docierających do użytkownika, podobnych do algorytmów stosowanych na tablicy Faceooka, która za nas wybiera treści,
którymi powinniśmy być najbardziej zainteresowani czy reklamy, na
które będziemy zwyczajnie najbardziej podatni.

Statystyki dotyczące mediów społecznościowych
Liczba użytkowników mediów społecznościowych nieustannie
wzrasta i Instagram nie jest tutaj odosobnionym przypadkiem. Od
momentu popularyzacji internetu świat cały czas się komunikuje,
a właściwie każdy z nas nieustannie ma przy sobie smartfona zalogowanego do Facebooka, Instagrama, Twittera, YouTube, które zasypują nas coraz to nowymi powiadomieniami. Wedle raportu Digital in
2017 Global Overview (https://www.slideshare.net/wearesocialsg/
digital-in-2017-global-overview?ref=http://wearesocial.com/uk/
blog/2017/01/digital-in-2017-global-overview 2018) przeprowadzonego przez We Are Social i Hootsuite, liczba aktywnych użytkowników
social media na świecie – co widać na zdjęciu nr 1 – wynosi obecnie
2,789 miliarda, co daje około 40% całkowitej, światowej populacji, z
czego aż 2,549 miliarda korzysta z owych mediów za pomocą wcześniej wspomnianych urządzeń mobilnych.

W stosunku do roku poprzedniego został odnotowany wzrost
o 21%. Warto również zauważyć, że z mediów społecznościowych korzysta prawie 3/4 wszystkich użytkowników internetu,
a co za tym idzie, niewielkim nadużyciem będzie stwierdzenie, że
obecny internet to w znacznej części social media.
wAnalizując dalej przeprowadzone badania widoczne na zdjęciu 2 i zacieśniając krąg użytkowników tylko do Starego Kontynentu, dowiadujemy się, że w porównaniu do całkowitego, światowego
zestawienia, w Europie mianem aktywnych użytkowników mediów
społecznościowych może poszczycić się prawie 50% populacji, z
czego ponad 80% to użytkownicy korzystający ze swoich urządzeń
mobilnych.
Zdjęcie 2. Kluczowe wskaźniki statystyczne użytkowników internetu,
urządzeń mobilnych i mediów społecznościowych w Europie

Źródło: Digital in 2017 Global Overview 2018.

W Polsce liczba aktywnych użytkowników mediów społecznościowych wynosiła w 2016 roku 39%, co daje nam 26. miejsce
w rankingu państw i plasuje nieco powyżej średniej (zdjęcie 3).
Odnotowano również wzrost liczby aktywnych użytkowników,
w porównaniu z rokiem poprzednim o 7%.
Zdjęcie 3. Aktywność internetowa użytkowników wg krajów

Zdjęcie 1. Kluczowe wskaźniki statystyczne użytkowników internetu,
urządzeń mobilnych i mediów społecznościowych
Źródło: Digital in 2017 Global Overview 2018.

Źródło: Digital in 2017 Global Overview 2018.
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Liderem rankingu został Katar, którego mieszkańcy w 99%
korzystają z wymiany informacji za pomocą social media. Na
drugim biegunie znalazła się Korea Północna, w której z social media korzysta 16 tysięcy mieszkańców, co stanowi zaledwie 0,06% ogółu. Niezmiernie ważnym i nabierającym coraz większego znaczenia w świadomości użytkowników, jak
i samych twórców portali społecznościowych jest czas, jaki
spędzamy z nich korzystając. Najlepszym przykładem jest Fa-

Tomasz Łanowy, Oskar Kwasiński – Analiza regulaminów i polityki prywatności...

cebook, który wprowadza funkcję sprawdzającą czas spędzany przez nas na portalu. I w tej kategorii (zdjęcie 4), Polska
plasuje się w okolicy połowy stawki, a przeciętny polski użytkownik korzysta z social media poniżej 2 godzin dziennie, co
jest wynikiem prawie 2,5 raza „gorszym” od liderów rankingu
z Filipin, używających portali społecznościowych codziennie przez
ponad 4 godziny!
Zdjęcie 4. Czas spędzany na portalach iediów społcznościowych

Źródło: Digital in 2017 Global Overview 2018.

Dalszy zakres badań skupia się głównie na Facebooku, jako na
portalu zdecydowanie najpopularniejszym, z którego jednocześnie
korzysta najwięcej użytkowników. Warto jednak zauważyć, że każdy
z portali społecznościowych ma swoje indywidualne funkcje, które można wyodrębnić – i tak Instagram pozostaje portalem, który
poprzez swoją formułę może służyć do budowania marki, dzięki
wcześniej wspomnianemu lokowaniu produktów u tzw. influencerów, czyli osób, które zajmują się najczęściej jednolitym kontentem
i gromadzą na swoich profilach użytkowników nim zainteresowanych, czy nawet budowania marki osobistej np. wcześniej wspomnianego influencera, przez zamieszczanie interesującego materiału, który zgromadzi odpowiednią liczbę obserwatorów i skłoni
marki do podjęcia współpracy (https://socialpress.pl/2017/02/
ilu-uzytkownikow-na-swiecie-korzysta-z-mediow-spolecznosci
owych 2018).

Analiza regulaminu Instagrama
W niniejszym rozdziale postaramy się dokonać wyboru punktów regulaminu, które subiektywnie uważamy za ważne zaznaczenia. Znakiem naszych czasów jest akceptowanie setek regulaminów bez ich dokładnego przeczytania. W teorii – każdą umowę,
na której zawarcie wyrażamy zgodę, powinniśmy dokładnie przeczytać, jednak niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto rejestrując się na forum internetowym, czy zakładając konto w sklepie
online, „od deski do deski” przeczytał regulamin każdego z nich.
Warto jednak poświęcić chwilę na, przynajmniej pobieżną, analizę regulaminu, choćby ze względu na chęć uniknięcia faux pas
i nazwijmy to – „niekoniecznie przychylnej reakcji innych użytkowników”, kiedy przez brak znajomości regulaminu padniemy
ofiarą internetowego „łańcuszka”, który po opublikowaniu ma zapewnić nam rozszerzenie przysługujących uprawnień, a którego
wyłącznym efektem jest towarzyszące czytającemu zażenowanie.

Pierwszym i najważniejszym aspektem, z którym wiąże się zatwierdzenie przez nas regulaminu, jest konieczność stosowania się
do jego zapisów. Korzystanie z portali społecznościowych jest dobrowolne, więc mogą one z dość dużą swobodą kształtować swoje
regulaminy i przez to przysługujące im prawa czy obowiązki nakładane na użytkowników, ponieważ do zatwierdzenia ich nikt nas nie
zmusza. Jeżeli jakiś punkt regulaminu nam się nie podoba, możemy
po prostu zrezygnować z rejestracji. Regulamin jest to nic innego,
jak umowa zawierana przez właściciela portalu społecznościowego –
w tym wypadku Facebook Ireland Limited, a użytkownikiem. Warto
również wspomnieć, że samo utworzenie konta czy korzystanie z niego jest równoznaczne z jego akceptacją (https://web.facebook.com
/help/instagram/478745558852511/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Pomoc%20dotycząca%20Instagramu&bc[1]=Centrum%20prywatności%20i%20bezpieczeństwa&_rdc=1&_rdr 2018).
Oczywiście Instagram, a pośrednio także Facebook, jako dostawca usługi, również zobowiązuje się do przestrzegania pewnych
zasad – przede wszystkim zasad wypływających z obowiązującego prawa, netykiety czy zasad nienarzuconych przez podmioty
zewnętrzne, którymi kieruje lub powinien kierować się dostawca
usługi. Najczęściej jednak te ostatnie to zasady bardzo nieostre,
użyte raczej w znaczeniu zasad moralnych kierujących dostawcą
w rozwoju swojego produktu niż jako drogowskaz dla użytkowników
chcących wyciągnąć ewentualne konsekwencje z niewywiązywania
się z nich przez serwis.
Ważniejszymi, z punktu widzenia nas jako użytkowników,
są zobowiązania, na które zgadzamy się w zamian za możliwość
użytkowania serwisu. Z początku warto zwrócić uwagę na przepisy regulujące możliwość korzystania z Instagrama przez osoby,
które: ukończyły 13 rok życia, nie miały zablokowanej możliwości
korzystania z jakiejkolwiek funkcji serwisu, zablokowanego konta
z powodu naruszenia prawa czy przyjętych przez serwis zasad, czy
w końcu – nie były skazane za przestępstwa seksualne. W kolejnym
akapicie regulaminu dowiadujemy się o zakazach, które niestety są
bardzo często łamane. Instagram zabrania na przykład podawania
się za inną osobę, nie można też podejmować prób zakupu, sprzedaży czy przeniesienia jakiegokolwiek elementu swojego konta. Są
to tylko dwa z ośmiu wytłuszczonych przez dostawcę portalu zachowań, które są niepożądane, jednak wybrane zostały akurat te
dwa, ponieważ każdy aktywny użytkownik portalu spotkał się nie raz
z tak zwanymi „fake kontami”, czyli kontami, w ramach których jeden
z użytkowników podszywa się pod innego, najczęściej celem
zdobycia popularności profilu. Wiąże się to często z kradzieżą zdjęć użytkownika, pod którego się podszywa, co jednak zazwyczaj nie rodzi, choć mogłoby, poważniejszych konsekwencji prawnych poza zablokowaniem konta na portalu. Drugim z
wcześniej wymienionych niepożądanych zachowań są próby
zakupu, czy sprzedaży kont na portalu z odpowiednimi wynikami. Wydaje się, że prawdziwa plaga takich działań została już
zażegnana, jednak jeszcze parę lat temu istniała znaczna liczba kont, które służyły wyłącznie do sztucznego pozycjonowania
w serwisie (oczywiście za odpowiednią opłatą). Akceptując regulamin, zgadzamy się także na „udzielenie pewnych pozwoleń, wymaganych do tego aby udostępniać serwis”. Są to:
• udzielanie licencji na treści publikowane przez użytkownika
w serwisie;
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• pozwolenie na wykorzystanie nazwy użytkownika, jego
zdjęcia profilowego oraz informacji o jego powiązaniach
i działaniach podejmowanych w stosunku do kont, reklam
i treści sponsorowanych;
• pobieranie i instalowanie przez Instagram aktualizacji na
urządzeniach użytkownika.
Stosownego wyjaśnienia w tym akapicie wymaga prawdopodobnie najbardziej pierwszy punkt, można by rzec – nieco mityczny,
owiany wieloma nieścisłościami i będący przyczyną wielu dyskusji,
szczególnie przybierających formę tak zwanych „łańcuszków”, o
wątpliwej wartości merytorycznej. Instagram nie rości sobie praw
własności do treści publikowanych przez użytkowników, w związku
z tym zupełnie niecelowe jest publikowanie dodatkowych informacji na swoich profilach, która miałaby nas przed tym uchronić, tym
bardziej, że w związku z wcześniejszą akceptacją regulaminu – ścisłą,
lub dorozumianą, przez stworzenie czy używanie konta – taki zapis
jest zupełnie niewiążący, ponieważ w tym przypadku umowa nie
może zostać ograniczona wyłącznie przez naszą chęć. Korzystając z
serwisu zgadzamy się na udzielenie Instagramowi licencji, która jest
niewyłączna, bezpłatna, zbywalna, obejmująca prawo do udzielania sublicencji i globalna. Jest to zatem tylko umożliwienie Instagramowi korzystania z treści użytkowania w stopniu umożliwiającym
prowadzenie serwisu. Licencja taka, wedle zapisu w regulaminie,
może zostać przez użytkownika wycofana w każdym momencie poprzez usunięcie konkretnej treści lub konta. Co ważne jednak, treść
taka może dalej pojawiać się w serwisie, jeżeli została udostępniona
osobom trzecim, a one jej nie usunęły – co jest zapisem logicznym
i, naszym zdaniem, w żaden sposób nieograniczającym możliwości
rezygnacji z udzielonej licencji, ponieważ, jak się zdaje, powszechnie
wiadomo – „w internecie nic nie ginie”, a zatem publikując coś w
nim, musimy się liczyć z możliwą trudnością z całkowitym usunięciem danej treści.

Polityka prywatności serwisu
Wielokrotnie, odwiedzając wszelkiego rodzaju witryny internetowe, możemy natknąć się na coś, co określane jest mianem „polityki prywatności”. Jak pokazuje praktyka – standardowy użytkownik
jednak nie czyta ani regulaminu usługi online, z której ma zamiar
skorzystać np. zakładając konto na portalu społecznościowym, ani
tym bardziej tytułowej polityki prywatności. Co zatem oznacza otoczony tak enigmatyczną aurą termin? Otóż polityka prywatności jest
niczym innym, jak dokumentem instalowanym na płaszczyźnie strony WWW po to, aby użytkownicy witryny mieli dostęp do informacji
na temat tego, jakie dane osobowe o nich są magazynowane przez
właściciela portalu oraz w jaki sposób owe dane mogą zostać wykorzystane. Z reguły, oprócz informacji powyższych, osoba korzystająca
z określonej witryny, dzięki jej polityce prywatności, może zasięgnąć informacji o tym, czy jej dane mogą zostać przekazane jakimś
przedsiębiorstwom, jaką drogę komunikacji z użytkownikiem obrał
właściciel strony, w jaki sposób użytkownik może zmienić swoje
dane osobowe, gdyby zaistniała takowa konieczność, czy np. w
jaki sposób dane pobierane od użytkowników są zabezpieczane
(https://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_prywatno%C5%9Bci 2018).
Warto zwrócić uwagę na fakt, że polityka prywatności nie jest za-
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gadnieniem regulowanym ustawowo – nie odsyła do niej ani Ustawa
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2018 r. poz. 1000), ani też Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr. 171, poz. 1800 ze zm.). Co więcej – nie jest ona regulowana przez jakiekolwiek akty normatywne
w ogóle. Najprościej ujmując – polityka prywatności to nic innego,
jak dokument zwyczajowy, który na Stary Kontynent przywiedziony został ze Stanów Zjednoczonych, gdzie praktyka umieszczania
tego typu reguł była już dawniej powszechna. Oczywiście, idąc
tropem logiki – bez istnienia nakazu określonego zachowania (w
tym przypadku stworzenia polityki prywatności przez administratora strony) nie można nałożyć określonych sankcji za brak wypełnienia tego nakazu, ponieważ go nie ma. Jednak należy pamiętać,
że pomimo braku jasno wysłowionego obowiązku spoczywającego
na właścicielu, związanego z posiadaniem polityki prywatności
na swojej stronie, istnieją nałożone na niego imperatywy związane z obligatoryjnym poinformowaniem swoich odwiedzających
o określonym, przyjętym przez siebie, sposobie postępowania dotyczącym plików cookies (większość stron internetowych z takich
plików dziś już korzysta) oraz sposobie postępowania dotyczącego
samych danych osobowych. Za niedopełnienie wyżej wymienionych
obowiązków grożą przede wszystkim kary finansowe nałożone przez
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (https://legalgeek.pl/
czym-jest-polityka-prywatnosci-i-dlaczego-nie-trzeba-jej-posiadac/
2018).
Tak jak i Facebook – kupiony przez niego w 2012 roku za niebotyczną sumę miliarda dolarów Instagram, również posiada swoją
politykę prywatności (Stern 2012). W zasadzie jest to pojedynczy,
jednolity zbiór regulacji w tym zakresie dla każdej z aplikacji, której
właścicielem jest właśnie Facebook – czyli dla samego Facebooka,
Messengera, omawianego Instagramu i paru innych platform. Analizując początkową treść polityki prywatności Instagramu, dochodzimy do nieodpartego wniosku, że nie przedstawia ona, generalnie rzecz biorąc, żadnego novum, bowiem informowani zostajemy,
iż aplikacja gromadzi nasze dane, takie jak np. treści, wiadomości
i inne informacje otrzymywane od użytkownika podczas korzystania z funkcji serwisu – dane podawane przy rejestracji konta,
tworzeniu treści lub ich udostępnianiu oraz przy wymianie wiadomości i innego rodzaju komunikatów z innymi osobami. Marka
flagowa Facebooka zbiera także dane na temat naszych urządzeń
– stacjonarnych, czy też mobilnych, które używane są przez nas
do korzystania z aplikacji, a są to m.in. typ systemu operacyjnego, wersje sprzętu i oprogramowania, poziom zużycia baterii, siła
sygnału, dostępna pamięć, typ przeglądarki, nazwy i typy aplikacji i plików oraz wtyczki, nazwa Twojego operatora sieci komórkowej lub dostawcy internetu, język, strefa czasowa, numer telefonu komórkowego, adres IP, prędkość połączenia, a w niektórych
przypadkach informacje o innych urządzeniach znajdujących się
w pobliżu lub w Twojej sieci. Najbardziej jednak kontrowersyjną
w naszej opinii kwestię stanowi to, że partnerzy Facebooka, czyli
reklamodawcy, deweloperzy aplikacji i wydawcy, mogą przesyłać
Facebookowi informacje na temat działań użytkownika poza serwisem Facebook – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach dokonywanych za pośrednictwem sieci, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług powyższych
podmiotów. To jednak nie jest najbardziej zatrważające. Wszak
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podmioty komercyjne, o których mowa, mogą prowadzić swoją
działalność w wyżej opisanym zakresie niezależnie od tego, czy ktoś
ma konto na Facebooku i czy jest do niego zalogowany. Autorzy serwisu stoją na stanowisku, że wykorzystują posiadane informacje do
tego, by dostarczać swoje produkty, w tym do personalizacji funkcji
i treści oraz do tego, by wyświetlać sugestie np. na temat grup lub
wydarzeń, które mogą osobę korzystającą z narzędzi danego produktu zainteresować. Instagram wykorzystuje także informacje na
temat miejsca, w którym aktualnie znajduje się usługobiorca, jego
miejsca zamieszkania, miejsca, które odwiedza, aby „dostarczać,
personalizować i ulepszać swoje produkty” (https://help.instagram.
com/519522125107875?helpref=page_content 2018). Jak widać –
arsenał narzędzi, którymi dysponują giganci mediów społecznościowych jest ogromny i robi niebagatelne wrażenie. To zjawisko nie
tylko trudne do wyobrażenia (ilość danych, jakimi dysponuje np.
Facebook i to, co może z nimi zrobić), ale także, a może i przede
wszystkim, w naszej ocenie wywołujące prawdziwy niepokój. Odpowiadając niejako na pytanie tytułowe niniejszego opracowania
należy z pewnością rzec, że jednym, symbolicznym kliknięciem akceptujemy zbyt dużo. Należy więc dać wodze pogłębionej refleksji
nad tym, czy powierzenie tak cennych informacji podmiotom takim,
jak szeroko rozumiane media społecznościowe (w tym przypadku
Instagram) to dobry pomysł i czy nie prowadzi to powoli do ziszczenia się swoistej orwellowskiej antyutopii; świata, w którym władzę
quasi-totalitarną dzierżą podmioty gospodarcze, które za pomocą
wykorzystania globalnych trendów społecznych, kontrolują losy mas
(Goban-Klas, Sienkiewicz 1999: 66).

Zmiany w polityce prywatności w związku z RODO
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja br. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych) doszło do wielu zmian w politykach bezpieczeństwa, zasadach gromadzenia i przetwarzania danych
oraz regulaminach serwisów społecznościowych. RODO wymaga od
administratorów danych osobowych (a więc także od podmiotów
administrujących Instagramem) tego, aby proces przetwarzania danych spełniał 5 wytycznych – musi on bowiem gwarantować:
• prawo do wiedzy i informacji (artykuł 6 ustęp 3, artykuł 13 ustęp
12, artykuł 14, artykuł 15 litera d RODO) – obowiązek ten, zwany
obowiązkiem informacyjnym, najczęściej oznacza udostępnienie
podmiotom danych informacji w formach różnego rodzaju zapisów w serwisach lub dokumentach, albo wskazania im miejsca,
gdzie mogą zapoznać się z tymi informacjami;
• prawo dostępu do zebranych danych osobowych (artykuł 15
RODO) – chodzi tutaj o powołanie do życia swego rodzaju serwisu informatycznego, w którym (po odpowiednim potwierdzeniu swojej tożsamości) użytkownicy będą mogli zapoznać się z
danymi, które administrator danych przetwarza na ich temat;
• prawo do kopii danych (artykuł 15 ustęp 3 RODO) – osoba
uprawniona może wnioskować do administratora o kopię
wszystkich lub wskazanych danych osobowych w postaci elektronicznej lub papierowej;

• prawo do przeniesienia danych (artykuł 20 ustęp 1-2 RODO) –
zasada skupiająca się na fakcie, iż użytkownik jest osobą uprawnioną do powierzenia swoich danych osobowych innemu administratorowi;
• prawo do usunięcia danych wewnątrz struktur administratora
danych (artykuł 17 RODO) – to kluczowe i elementarnie ważne dla istoty ochrony danych osobowych prawo statuuje możliwość trwałego i bezpowrotnego usunięcia wszelkich danych
dotyczących konkretnej osoby z zasobów cyfrowych (systemy
informatyczne) i analogowych (dokumentacja papierowa) (Kołodziej 2018).
W związku z powyżej opisanymi zmianami – na Instagramie zaktualizowano zapisy dotyczące własności intelektualnej (ang. intelectual property), jednak klienci serwisu wciąż pozostają właścicielami
swoich multimediów. W tym miejscu wartym jest zasygnalizowania
i przypomnienia skandal, jaki wśród internautów wywołały zmiany w polityce prywatności Instagrama w 2012 roku, na podstawie których serwis wprowadził samoupoważnienie do wykorzystywania zdjęć swoich odbiorców w celach komercyjnych,
bez zgody samych autorów (https://www.fotopolis.pl/newsy-sprzetowe/mobile/14033-instagram-nowa-polityka-prywatno
sci 2018). Do Instagrama transportowane są z naszych urządzeń
także różne komunikaty – np. jak i gdzie dotykamy interfejsu i go
przewijamy. Funkcja ta ma pomóc w odróżnieniu jednostek żywych
(w tym przypadku, naturalnie, ludzi) od botów („oprogramowania,
którego działanie ma naśladować człowieka w zakresie prowadzenia
interaktywnej konwersacji przy użyciu języka naturalnego, tak aby
stworzyć u użytkownika złudzenie rozmowy z innym człowiekiem”)
(Pleban 2018). Następnym „ważnym punktem na trasie zmian polityki prywatności” Instagrama jest to, że informacje o usługobiorcach
są wykorzystywane i udostępniane do celów badawczych – to bardzo nieostre sformułowanie nastręcza jednakże rozlicznych wątpliwości, ponieważ nie jest wiadomym, w jaki sposób i kto dokładnie
miałby rzeczone informacje w celach badawczych wykorzystywać.
Niesamowicie znamienną zasadą oraz swoistą deklaracją w jednym
stało się to, iż Facebook (obecny właściciel Instagrama) nigdy nie
sprzedaje danych swoich użytkowników, co immanentnie związane jest z tzw. aferą Cambridge Analityca (https://www.wprost.pl/
swiat/10115625/facebook-skandal-cambridge-analytica-moze-dotyczyc-danych-nawet-87-mln-osob.html 2018). Niewątpliwej zmianie
uległo też to, iż nasz kontakt z reklamą będzie tak samo widoczny
dla innych użytkowników, jak nasza interakcja ze zwykłym postem
– jest to nic innego, jak tylko zabieg znów mający na celu zwiększenie zasięgu reklamodawców w celu dotarcia do odpowiedniej
grupy odbiorców (http://popielove.com/o-panie-rodo-na-instagramie/ 2018). Poza tym zarządca Instagrama gwarantuje swoim klientom prawo do wyrażania sprzeciwu wobec określonych sposobów
przetwarzania danych osobowych tj. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego (egzekwowalne za pomocą linku rezygnacji z subskrypcji
w wiadomościach marketingowych tego autoramentu) oraz uprawnienie do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
w obszarach, w których serwis działa z myślą o interesie publicznym,
uzasadnionym interesie własnym lub podmiotów zewnętrznych (wykonywane za pomocą bezpośrednio Instagrama lub Facebooka).
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Obraz samego siebie kształtowany poprzez środki masowego
przekazu oraz rodzinę jako czynniki predysponujące
do występowania zaburzeń odżywiania
Self-image formed by the mass media and family
as factors predisposing to the emergency of eating disorders
Magdalena Wasik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Studenckie Koło Naukowe „Medyk”

Wygląd jest to nieodłączny element tożsamości człowieka. Środowisko, w którym dorastają młodzi ludzie ma pewien wpływ na to,
jaki rodzaj osobowości rozwijają. Wygląd zewnętrzny jest tym elementem, który wyróżnia z otoczenia, ale również wpływa na kondycję psychiczną człowieka. Istnieje kilka czynników, które wpływają
na osobowość. Środki masowego przekazu odgrywają znaczącą rolę
w postrzeganiu siebie. Informacje przekazywane przez telewizję czy
Internet w szczególności wpływają na postawy młodych ludzi. Niestety nie zawsze ukazują one rzeczywisty obraz przedstawianych tam
osób. Jednym z czynników które mają istotny wpływ na funkcjonowanie człowieka jest również rodzina.

Appearance is an inseparable element of human identity. The
environment that young people grow up has some influence on what
type of personality they develop. The external appearance is the element that stands out from the environment but also affects the mental condition of a person. The human personality is the sum of several
factors. The mass media play a significant role in the perception of
themselves. Information provided by television or the Internet in particular affect the attitudes of young people. They begin to compare to
other peers as well as images that are created by the media. One of
the factors that have a significant impact on the functioning of people
is the family.

Słowa kluczowe: rodzina, osobowość, tożsamość, zaburzenia odżywiania, anoreksja.

Keywords: family, personality, identity, eating disorders, anorexia.

Wstęp
Wygląd jest nieodłącznym elementem tożsamości człowieka.
Jest tym czynnikiem, który wyróżnia z otoczenia, ale również wpływa na kondycję psychiczną człowieka. Nasze ciało we współczesnym
świecie jest nieustannie oceniane, zarówno przez inne osoby, jak
i przez nas samych. Wzory piękna, które są kreowane przez różnego
rodzaju media przekładają się na samoocenę jednostki. Pierwsza
ocena, z którą zmaga się człowiek przedstawiana jest przez rodziców, później rówieśników i każdą osobę, z którą spotykamy się
w dorosłym życiu. Istotne jest, by każdy miał ukształtowaną własną
tożsamość i poczucie wartości. Przyjmowanie krytyki jest równie
ważną umiejętnością. Bardzo często skłania ona do przemyśleń
i wprowadzenia zmian jeśli uważamy, iż jest to konieczne i wpłynie pozytywnie na nasz obraz. Biorąc pod uwagę fakt, że to rodzina
odgrywa fundamentalną rolę w kształtowaniu postaw, wzorców zachowań oraz przyzwyczajeń należy podkreślić ich rolę oraz znaczenie w powstawaniu prawidłowych postaw żywieniowych. Jest to nie
tylko ważne ze względu na zadowolenie z obrazu własnego ciała, ale
również dobrostan psychiczny (Jośko-Ochojska, Marcinkowska, Lau
2013). Bez wątpienia dom rodzinny jest miejscem, który wpływa na
postawy, ale również jest pierwszym miejscem, gdzie młodzi ludzie
uczą się radzić z problemami i stresem w codziennym życiu (Choundhury, Blakemore 2006).
Celem pracy jest przedstawienie tego, jak środowisko rodzinne,
środki masowego przekazu oraz osobowość wpływa na postrzeganie
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siebie oraz czy istnieje korelacja pomiędzy tymi czynnikami, a predyspozycją do wystąpienia zaburzeń odżywiania. W pracy posłużono
się metodą analizy piśmiennictwa.
Materiał wykorzystany w pracy pochodzi z publikacji wydanych
w formie zwartej oraz artykułów naukowych. Analizie opisowej poddano treści dotyczące rodzinny jako środowiska, które w znaczącym
stopniu wpływa na funkcjonowanie człowieka w świecie, środków
masowego przekazu oraz osobowości na postrzeganie siebie.

Wpływ mediów na samoocenę człowieka
Dużą rolę w kształtowaniu samooceny odgrywają mass media. Stały się one nieodłącznym elementem życia współczesnego
człowieka. Informacje przekazywane przez telewizję czy Internet
w szczególności wpływają na postawy młodych ludzi. W skuteczny
sposób wpływają na postawy odbiorców. Powszechny dostęp bez
wątpienia wpływa na poszerzenie możliwości komunikacyjnych
i rozwoju, ale można znaleźć również negatywne tego skutki. Bardzo
często jest to przeniesienie się w świat wirtualny, gdzie wszystko wydaje się być idealne. Ludzie powinni pamiętać, że należy korzystać
z postępu technologicznego w sposób rozsądny. Współczesne społeczeństwa często definiują innych, ale również i siebie, poprzez wygląd zewnętrzny. W znacznym stopniu wpływa to na kształtowanie
się tożsamości, szczególnie młodych osób. Bardzo duża waga przywiązywana jest do wyglądu zewnętrznego. Media przedstawiając
idealne kobiety i nie tylko wywierają wpływ na naszą samoocenę.
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Jeśli zauważamy, że nie pasujemy do ich wyznaczników piękna nasza
pewność siebie i wartość maleje. Bez wątpienia środki masowego
przekazu wpływają na kształtowanie osobowości. Media w sposób szczególny oddziałują na płeć żeńską. Kobiety choć zdają sobie
sprawę z nie zawsze rzeczywistego obrazu przedstawianego wyglądu
zewnętrznego przedstawicielek płci, jednocześnie są one dla nich
pewnego rodzaju wzorem, do którego dążą (Romanowska-Tołłoczko
2015).
Świat telewizji i Internetu poprzez obrazy, słowa, reklamy
kształtują obraz idealnego, często nierealnego do osiągnięcia ciała.
Reklamy produktów spożywczych, które zawierają wiele niezdrowych substancji, fastfoodów skutkują powstawaniem nadwagi,
natomiast przedstawiane obrazy idealnych sylwetek powodują, że
młodzi ludzie coraz częściej sięgają po preparaty odchudzające. Jeśli
takie działanie nie pomaga, niestety stosują tabletki przeczyszczające czy prowokują wymioty, chcąc tylko poczuć się lepiej i znaleźć
uznanie wśród rówieśników (Porycka, 2016).

Rodzina jako środowisko wychowawcze
Okres dzieciństwa jest niezwykle ważny. Rozwój dziecka kształtuje się nie tylko na podstawie predyspozycji wrodzonych, ale również podczas prezentowania i utrwalania prawidłowych nawyków.
Zasadniczą rolę odgrywają więc nauczyciele, którzy stanowią pewnego rodzaju wzór do naśladowania. Nawyki, które dzieci nabywają
w szkole, powinny być kontynuowane przez rodziców w domu. Kolejnym ważnym okresem jest dorastanie. Jest to czas pełen zmian
dla młodej osoby. Musi ona zmierzyć się z wieloma problemami,
zaakceptować zmieniające się ciało, a także uwagi rówieśników,
które nie zawsze korzystnie wpływają na samoocenę. Jest to okres
szczególnie predysponujący do zaburzeń odżywiania. Zmiany, które zachodzą w organizmie sprawiają, że nastolatkowie koncentrują
szczególną uwagę na własnym wyglądzie. Towarzyszą temu często
takie emocje jak niepokój, poczucie niepewności i atrakcyjności (Guglas, Cichy 2007).
Człowiek, aby dobrze funkcjonować we współczesnym świecie
musi żyć w zgodzie, utrzymywać dobre relacje zarówno z otoczeniem, jak i samym sobą. Jeśli człowiek akceptuje się takim jakim
jest i ma do siebie pozytywny stosunek, traktuje siebie z szacunkiem
i jest usatysfakcjonowany z tego co robi w życiu, jego zdrowie psychiczne jest w dobrej kondycji. Osoby, które są przeciwieństwem
wyżej opisanych cech, żyją w ciągłym lęku co zaburza ich wewnętrzny spokój. Niezwykle ważna jest rodzina, ponieważ to w okresie
dzieciństwa kształtowany jest stosunek do siebie. Odbywa się to na
podstawie naśladowania postaw dorosłych. Poprzez to jak rodzice
odnoszą się do młodej osoby, w jaki sposób się z nim komunikują uczy się ona jak traktować siebie. To jaki stosunek ma człowiek
do siebie jest więc składową tego, jakie bodźce docierają do niego
z otoczenia oraz jego wewnętrzny głos, który pozwala ze zdrowym
rozsądkiem przyjmować każdą uwagę czy krytykę. Obraz siebie można więc definiować jako zbiór cech, których osoba doświadczała
przez cały dotychczasowy okres życia i uznała je za własne. Według
M. Kurek to wiedza o sobie, poczucie tego, że jesteśmy ważni oraz
pewnego rodzaju ideał siebie, do którego dążymy. Na to, jak oceniamy siebie, ma wpływ wiele czynników. Negatywny obraz kształtowany jest poprzez krytyczne opinie najbliższych i ocenianie, często nie
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znając całej sytuacji, w której akurat znalazł się człowiek. Niezwykle ważną rolę odgrywa opinia rówieśników. Ciągłe krytykowanie,
a także brak pochwał sprzyja myśleniu o sobie w sposób negatywny.
Na to jak postrzegamy siebie duży wpływ ma wygląd zewnętrzny.
Wszystko jest właściwe, jeśli osoba jest z niego zadowolona i myśli
w sposób pozytywny, natomiast jeśli w sposobie myślenia o sobie
i wyrażaniu siebie dostrzega tylko negatywne cechy, może doprowadzić to do zaburzeń psychicznych oraz emocjonalnych. To jak postrzegamy swoje ciało jest szczególnie istotne w okresie adolescencji. Wpływa na to nie tylko dostrzeganie zmian w budowie sylwetki,
ale także poczucie pewności siebie, które powinno być kształtowane
już od najmłodszych lat, a odpowiedzialni za taką postawę wobec
siebie są przede wszystkim rodzice oraz opiekunowie (Koc-Kozłowiec 2015).
Okres dorastania to czas, kiedy młody człowiek odczuwa
wiele emocji. Jest to między innymi brak wiary w siebie, we własne siły, a także zwątpienie. Adolescencja jest więc tym okresem,
w którym mogą wystąpić zaburzenia związane z odżywaniem. Zmiany, jakie zachodzą zarówno w sferze psychicznej, biologicznej, a także związanej z kontaktami rówieśniczymi powodują wiele sytuacji
stresujących. Można powiedzieć, że dla młodej, dojrzewającej osoby
wkraczanie w dorosłe życie jest prawdziwym wyzwaniem. Wygląd
fizyczny, który zmienia się w szybkim tempie powoduje, że koncentracja skupia się właśnie wokół niego. Młodzi ludzie zaczynają się
porównywać do innych rówieśników, a także obrazów, które są kreowane przez media (Guglas, Cichy 2007).
Rodzina jest niezwykle ważnym środowiskiem wychowawczym. Zajmuje on niezwykle istotne miejsce. To obszar, gdzie uczy
się zasad, norm oraz wartości. Odpowiada on za potrzeby dziecka,
zarówno te podstawowe, jak i bardzie złożone. Każde dziecko chce
mieć zapewniony godne warunki. Chodzi tu o zapewnienie potrzeb
materialnych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania,
rozwijania się, ale równie ważne są też potrzeby takie jak zrozumienie, poczucie bezpieczeństwa i bliskość. Rodzice poprzez prawidłowe relacje z dzieckiem pokazują, jak ważna jest równowaga we
wszystkich sferach życia i jak wpływa ona na prawidłowe funkcjonowanie we współczesnym świecie. Rodzice są pierwszymi osobami,
które poprzez swoje działania wpływają na zachowania zdrowotne
dzieci. Poprzez działania potęgujące zdrowie, które są wykonywane systematycznie, każdego dnia pokazują, jak dbać o siebie. Jest
to przywiązywanie wagi do prawidłowego odżywiania się czy aktywności fizycznej. Dziecko widząc rodzica, który nie tylko mówi
o zdrowiu, ale również podejmuje w tym kierunku działania, będzie
go naśladować. Kształtowanie tych codziennych nawyków odbywa
się już od najmłodszych lat, więc bez wątpienia największy wpływ na
nie ma właśnie rodzina. Na to, jak oceniamy siebie ma wpływ wiele
czynników. Niezwykle ważną rolę odgrywa opinia rówieśników. Ciągłe krytykowanie, a także brak pozytywnych ocen sprzyja myśleniu
o sobie w sposób negatywny (Pocztarska-Dec 2011).
Według Brandena nie ma bowiem ważniejszej rzeczy dla człowieka, która decyduje o jego rozwoju psychicznym, jak szacunek do
samego siebie. Według autorów zajmujących się samooceną jest
to opinia na nasz temat pochodząca z dwóch źródeł. Pierwszym
z nich jest ocena uzyskana na bazie innych osób, drugim natomiast jest nasz własny pogląd na swój temat. Na podstawie tych
informacji człowiek buduje własną wartość. Samoocenę można
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podzielić na taką, podczas której człowiek bierze pod uwagę swoje
możliwości oraz umiejętności do wykonywania określonych zadań
i będąc świadomy swoich cech podejmuje tylko te zadania, które
są realne i mieszczą się w jego kompetencjach. Samoocena może
być również zaniżona lub zawyżona. Z zaniżoną mamy do czynienia,
kiedy osoba nie wierzy we własne siły i od początku każde działania
skazuje na straty. Związane jest to z brakiem motywacji do działania, odczuwaniem negatywnych emocji oraz nieradzeniem sobie
z przyjmowaniem krytyki. Ten typ osoby opiera swoją samoocenę
przede wszystkim na opiniach innych osób. Zawyżona polega na
bezkrytycznym podejściu do siebie, człowiek ma poczucie, że jest
w stanie wykonać każde powierzone jemu zadanie i wie, że zrobi to
dobrze, choć często nie jest to prawdą. Zbyt niska lub wysoka ocena
siebie często wynika z braku odpowiedniej oceny. Ważne jest więc
poznanie siebie, szczególnie dla młodych osób, ponieważ przez to
możliwe będzie określenie swoich mocnych i słabych stron, nad którymi należy pracować, by móc odnaleźć się we współczesnym świecie. Niskie poczucie wartości może bowiem wpływać negatywnie na
rozwój młodego człowieka. Osoba taka chcąc zmienić swoją sytuację
będzie poszukiwać różnych metod, jednak nie znając dobrze siebie
i swoich predyspozycji może to przynieść niekorzystne skutki (Góralewska-Słońska 2011).

Anoreksja jako przykład zaburzonego obrazu
postrzegania siebie

jest poważnym problemem medycznym. Szczególnie problem ten
dotyczy osób, których praca wymaga perfekcyjnej sylwetki. Mowa
tutaj o tancerkach, modelkach oraz aktorkach. W czasach, gdzie
media stanowią istotny element życia człowieka problem ten dotyka coraz częściej osób młodych, które ze względu na fazę rozwoju,
znacznie bardziej przywiązują wagę do swojego wyglądu niż pozostała część populacji.
Tabela 1. Wskaźniki predysponujące do zmienionego obrazu postrzegania siebie i wystąpienia zaburzeń odżywiania
Sfera
funkcjonowania
Samoocena
Emocje
Perfekcjonizm
Spożywanie
posiłków
Wymiary ciała
Relacje
w rodzinie
Wpływ reklamy

Wskaźnik
zaniżona, obwinianie się za każdą porażkę
czy niepowodzenie
ciągłe niezadowolenie z siebie, przygnębienie,
lęk i strach przed nowymi wyzwaniami
potrzeba kontrolowania każdej sfery życia
i wewnętrzny przymus robienia wszystkiego
najlepiej, w przeciwnym wypadku obwinianie się
traktowanie jedzenia jako pocieszenie,
stosowanie diet
nadmierne skupianie się masie ciała i wymiarach,
porównywanie się z innymi
zbyt duża kontrola rodziny nad życiem danej osoby
lub przeciwnie
porównywanie się do ideałów przedstawianych
w mediach, zwłaszcza modelek

Źródło: opracowanie własne na podstawie Nowak 2013.

Anoreksja, zwana również jadłowstrętem psychicznym, charakteryzuje się umyślną utratą masy ciała przez pacjenta. Spowodowane jest to nieprawidłowym obrazem swojego ciała. Rozwój
choroby może skutkować pojawieniem się objawów depresji (Bator
i inni 2011). W początkowym okresie choroba jest trudna do zdiagnozowania. U takich osób można zauważyć, że całą swoją uwagę
skupiają na wyglądzie zewnętrznym. Brak akceptacji oraz satysfakcji
z własnego ciała powoduje koncentrację na diecie, unikanie jedzenia oraz pogorszenie relacji z najbliższymi. Nieodpowiednie dostarczanie niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu
składników powoduje szereg zaburzeń. Długotrwałe niedożywianie wpływa na szereg narządów. Powoduje między innymi zmiany
w ośrodkowym układzie nerwowym. U osoby, której problemem
są zaburzenia odżywiania można zauważyć brak koncentracji, zainteresowania otaczającym światem i ogólne odosobnienie (Śmiech,
Rebe-Jabłońska 2006). Osoby z anoreksją mają zniekształcony rzeczywisty obraz swojego ciała. Bardzo często w okresach, gdzie ich
masa ciała jest bardzo niska i kwalifikuje się do niedowagi, nie przyjmują tego do wiadomości i robią wszystko, by zrzucić zbędne w ich
oczach kilogramy (Powers, Simpson, McCormic 2005).
Powikłania zaburzeń odżywania można podzielić na związane
z głodzeniem się lub z wymiotami. Do tych pierwszych zaliczamy:
zaniki mięśni, ospałość, złamania, drgawki, depresję, bezpłodność,
bóle brzucha, zaburzenia rytmu serca. Zaburzenia związane z wymiotami to: próchnica zębów, powiększenie ślinianek, pęknięcie
żołądka, pęknięcie przełyku. Nie można powiedzieć, że anoreksja
to problem, który jest wywoływany przez jednej konkretny czynnik,
ponieważ przyczyny mogą być bardzo różne, często ze sobą powiązane. Mogą to być czynniki, które są ściśle związane z cechami osobowości, ale także kulturowe oraz rodzinne. Jadłowstręt psychiczny

Badania ukazują, że anoreksja występuje częściej u kobiet,
a zwłaszcza, takich które wywodzą się z wyższych warstw społecznych. Charakterystyczne jest również nastawienie na sukces, ciągle
dążenie do perfekcji oraz krytyczne ocenianie każdego swojego błędu, początkowo w okresie szkolnym, później w pracy, a następnie
także w życiu prywatnym. Zaburzenia odżywiania są nie tylko związane z masą ciała, ale również z negatywnym obrazem siebie, trudnością w określeniu swojej tożsamości czy nieprawidłowym funkcjonowaniem rodziny. Osoby z anoreksją bardzo często w dzieciństwie
zwracały szczególną uwagę na swoje osiągnięcia, chciały być najlepsze we wszystkim, stawiały sobie cele, które wymagały dużej determinacji i wysiłku. Mimo iż osiągnęły wiele, wciąż są niezadowolone
z siebie, towarzyszy im niepewność i poczucie, że inni są lepsi. Ich
cechą charakterystyczną jest wrażliwość na opinie innych ludzi. Często działają nie dla zaspokojenia własnych potrzeb i satysfakcji, ale
by to w oczach innych ludzi być uważanym za osobę godną szacunku
i uznania. Brakuje im wiary we własne siły oraz towarzyszy lęk przed
jakimkolwiek niepowodzeniem. Skutkiem tego są również trudności w nawiązywaniu kontaktu z innymi. Często wycofują się, łatwo
ulegają presji. Specjaliści wyróżnili cechy rodzin osób z anoreksją.
Pierwsza z nich to usidlenie. Pojawia się wtedy, gdy członkowie rodziny z jednej strony są ze sobą związani bardzo silnie, a mimo to
każdy czuje się samotnie. Uważają, że ich głównym zadaniem będąc
członkiem rodziny jest troszczenie się o innych, zapominając o sobie,
o swoich potrzebach. Charakterystyczne jest również to, że rodzice
chcąc kontrolować dzieci w zbyt dużym stopniu angażują się w ich
sprawy, pozbawiając je prywatności oraz wolności wyboru. Sytuację
tę można przedstawić z drugiej strony, czyli kiedy to dzieci przyjmują
postawę opiekuńczą (Jośko, Kamecka-Krupa 2007). Kolejną cechą
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jest nadopiekuńczość. Członkowie takiej rodziny uważają, że najbezpieczniej jest przebywać razem, by nie dopuść do negatywnego
oddziaływania świata zewnętrznego. Unikanie konfliktu i sytuacji,
które wymagają wyjścia z opracowanych schematów jest głównym
celem. Nie pozwala to jednak na rozwijanie u dzieci umiejętności
radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, zaskakującymi. Takie postępowanie rodziców powoduje zahamowanie autonomii oraz budowanie
indywidualnej osobowości. Rozwiązywanie problemów nie jest więc
normą, a raczej uciekanie od nich. Czynnikiem, który może wpływać
na ryzyko wystąpienia zaburzeń odżywiania np. anoreksji u dziecka,
które dorasta jest też konflikt występujący między rodzicami (Romanowska-Tołłoczko 2015).

Podsumowanie
Działania zapobiegawcze w przypadku zaburzeń odżywiania są
bardzo istotne, szczególnie jeśli chodzi o młodych ludzi. Związane
jest to z tym, że konsekwencje nieodpowiednich zachowań niosą
za sobą znacznie poważniejsze skutki, w przeciwieństwie do dorosłych. Osoby, które dopiero wkraczają w dorosłe życie są zagubione
i często nieprzygotowane na zmiany, zwłaszcza zachodzące w ich
organizmie i wpływające na budowę ciała. Wygląd w tym okresie
jest dla nich szczególnie ważny i podlega ocenie nie tylko przez
nich samych, ale i rówieśników. Kształtowany obraz samego siebie
jest niezwykle ważny. Wpływa on na funkcjonowanie człowieka we
współczesnym świecie, na radzenie sobie z problemami. Właściwa
samoocena sprzyja prawidłowemu rozwojowi. Charakterystyczne
dla tego okresu jest branie pod uwagę opinii innych osób. Opinie
te nie zawsze są pozytywne. Osoby, które nie mają odpowiednio
ukształtowanego poczucia własnej wartości i pewności siebie mogą
zamknąć się w sobie i chcąc przypodobać innym zatracić swój prawdziwy obraz. Tym negatywnym działaniom sprzyjają współczesne
mass media, które są obecne w życiu każdego człowieka. Reklamy,
które są przedstawiane w telewizji czy też obecne w drodze do szkoły, czy pracy wpływają na samoocenę. Powinniśmy jednak pamiętać,
że obraz ten nie zawsze jest zgodny z rzeczywistością. Fundamentalną rolę powinno odgrywać środowisko rodzinne, gdzie kształtuje
się postawy i tożsamość. Rolą rodziny jest przekazywanie dziecku
norm postępowania, wartości, zapewnienie właściwego rozwoju
oraz przygotowanie do życia we współczesnym świecie, gdzie nie
zawsze spotykamy się z pozytywnymi opiniami na nasz temat.
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Narcyz we współczesnym świecie. Analiza pojęcia w kontekście
funkcjonowania społecznego osób narcystycznych
Narcissus in the modern world. Analysis of the concept
in the context of social functioning of narcissistic persons
Klaudia Wróblewska, Anna Kowalczyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny

Celem artykułu jest próba analizy zjawiska narcyzmu w szerszym
kontekście, w tym z perspektywy psychologicznej i społecznej. Istnieje niewiele prac zajmujących się szerszym spojrzeniem na to pojęcie.
W artykule położono nacisk na sposób funkcjonowania społecznego
osób z cechami narcystycznymi. Próbowano również spojrzeć na narcyzm poprzez konteksty kulturowe oraz funkcjonowanie w mediach
społecznościowych. Przykładem rozważań był Facebook, który jest
jednym z najpopularniejszych portali społecznościowych na świecie.
Dokonano również przeglądu teorii na temat narcyzmu oraz próbowano powiązać narcyzm z samooceną, pojęciem tożsamości oraz różnicami międzypłciowymi i znaczeniem tych pojęć dla funkcjonowania
społecznego osób narcystycznych.

The aim of the article is an attempt to analyze the phenomenon
of narcissism in a broader context, including from a psychological and
social perspective. There are few works dealing with a broader view
of this concept. The article emphasizes the social functioning of people with narcissistic features. Attempts have also been made to look
at narcissism through cultural contexts and functioning in social media. An example of reflections was Facebook, which is one of the most
popular social networking sites in the world. The theory of narcissism
was reviewed, and attempts were made to connect narcissism with
self-esteem, the concept of identity and gender differences, and the
meaning of these concepts for the social functioning of narcissistic
persons.

Słowa kluczowe: narcyzm, Facebook, osobowość, Internet.

Keywords: narcissism, Facebook, personality, Internet.

Wstęp
Celem prezentowanego artykułu jest próba szerszego niż dotychczas spojrzenia na „zjawisko narcyzmu”. Prezentowana praca
ma na celu analizę pojęcia narcyzmu z perspektywy psychologicznej, jak i społecznej. W szczególności ważny z perspektywy tej pracy jest sposób, w jaki osoby narcystyczne funkcjonują na portalach
społecznościowych. Aby dokonać analizy, należy zdefiniować czym
jest narcyzm. Termin „Narcyzm” wywodzi się z mitologii greckiej.
Zgodnie z zawartymi w niej zapisami, Narcyz był synem nimfy Liriope oraz boga rzeki Kefistosa. Słynął on z wielkiej urody, co skutkowało tym, że rozkochiwał w sobie wszystkie nimfy. W ramach kary
za odrzucenie uczucia nimfy Echo, Afrodyta obdarzyła młodzieńca
miłością do samego siebie. Po śmierci, Narcyz został zamieniony
w kwiat, będący symbolem nieczułości. Mit o Narcyzie funkcjonuje
w różnych formach, wplatane są w niego inne postaci, zmienia się
fabuła, jednak niezależnie od źródła przypowieści, postać Narcyza
kojarzona jest z miłością do samego siebie, egoizmem, niedojrzałością i brakiem czułości (Kopaliński 1985). Definiowanie narcyzmu jest
w dużej mierze zależne od orientacji teoretycznej, istnieją natomiast
trzy nadrzędne perspektywy, podejmujące problematykę rozumienia
tego konstruktu. Zgodnie z pierwszą, narcyzm definiowany jest w sensie genetycznym – jako normatywny etap rozwoju człowieka. Druga
trajektoria skupia się na ujęciu klinicznym, więc narcyzm ujmowany
jest w niej jako jednostka chorobowa. Trzecia natomiast definiuje
narcyzm w kategorii dominującej cechy charakteru, postawie przejawianej względem innych (Szpunar 2016). Początkowo narcyzm był
przedmiotem zainteresowania badaczy pracujących w nurcie psycho-
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analitycznym, którym jawił się on jako forma zaburzenia seksualnego.
Jako pierwszy, zjawisko narcyzmu opisał Alfred Binet w 1887 roku,
przedstawiając postać swojego pacjenta, osiągającego podniecenie
seksualne na widok białych fartuszków. Kilka lat później, Havelock
Ellis uznał narcyzm jako formę perwersji seksualnej, w ramach której osoba samą siebie postrzega jako obiekt seksualny. Twórca psychoanalizy, Zygmunt Freud, twierdził, że każdy człowiek przychodzi
na świat w stanie „całkowitego narcyzmu”, który pozwala jednostce
nabyć wzorce umożliwiające tworzenie późniejszych bliskich relacji.
Narcyzm w jego koncepcji jest bowiem fazą pośrednią między miłością do samego siebie, a miłością do drugiego człowieka. Heinz Kohut,
twórca teorii ja, wiązał pojęcie narcyzmu z dwoma elementami – idealizacją wyobrażenia rodziców oraz ekshibicjonistyczną wspaniałością.
Zgodnie z jego koncepcją, dziecko do około szóstego roku życia żyje
w przekonaniu, że stanowi centrum świata, a zadaniem wszystkich
bliskich mu osób jest zaspokajanie wszelkich jego potrzeb (ekshibicjonistyczna wspaniałość). Ponadto, przypisuje on rodzicom „niezwykłe
moce”, co sprzyja nieodczuwaniu bezradności oraz poczuciu bezpieczeństwa (idealizacja wyobrażenia rodziców). W zdrowo rozwijającej
się osobowości, oba te przekonania ulegają redukcji pod koniec średniego dzieciństwa, natomiast w osobowości narcystycznej funkcjonują
w niezmienionej, a w skrajnych przypadkach – we wzmocnionej formie, przez całe życie (Szpunar 2016).

Narcyzm w klasyfikacji ICD-10 oraz DSM-V
W kontekście klinicznym, narcyzm ujmowany jest w kategorii
zaburzenia osobowości. Jego dokładny opis znajduje się w uzna-
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nych klasyfikacjach chorób, takich jak ICD-10 czy DSM-V, w których
funkcjonuje pod nazwą narcystycznego zaburzenia osobowości. Występujące w nich kryteria diagnostyczne są bardzo zbliżone i zakładają, że do zdiagnozowania tej jednostki chorobowej konieczne jest
wykazywanie przez osobę minimum pięciu spośród następujących
cech (Starzomska 2015):
1. Nadmierne poczucie własnej wartości, pośrednio przejawiane
w oczekiwaniu uznania, mimo braku wymiernych osiągnięć;
2. Pogrążanie się w wyobrażeniach o swoim wielkim sukcesie,
wspaniałości, urodzie bądź nieskazitelnej miłości;
3. Przeświadczenie o swojej niezwykłości i oryginalności oraz
o możliwości bycia zrozumianym jedynie przez równie niezwykłe jednostki oraz chęć spędzania czasu jedynie w ich
towarzystwie;
4. Potrzeba nadmiernego podziwu ze strony społeczeństwa;
5. Przekonanie o byciu lepszym od innych, o posiadaniu szczególnych praw;
6. Wykorzystywanie innych osób w celu osiągnięcia własnych
korzyści;
7. Brak przejawów empatii;
8. Zazdrość przejawiana wobec innych osób oraz poczucie, że
inne osoby są zazdrosne o jednostkę, jej osiągnięcia;
9. Wyniosłość przejawiana w zachowaniach i postawach.
Narcyzm może być rozpatrywany również w kontekście społeczno-kulturowym. W takim rozumieniu odchodzi się od analizowania
tego zjawiska w odniesieniu do pojedynczej osoby, lecz skupia się na
badaniu całej kultury. W czasach, gdy kultura daje pewnego rodzaju przyzwolenie na demonstrowanie przez jej przedstawicieli cech
narcystycznych, czy to przez wszechobecne zjawisko autopromocji
na portalach społecznościowych, czy również poprzez wszczepianie
wśród jej członków przekonania, że niektóre cechy narcystyczne są
bardzo pożądane (choćby w praktyce zawodowej), pojawia się wątpliwość – co jeszcze jest normą, a co już narcystycznym zaburzeniem
osobowości. Inaczej mówiąc, ciężko jest jednoznacznie orzec, czy to
zaburzona jednostka w pewien sposób kreuje kulturę pod swoją wizję, czy to kultura, w którą osoba jest wdrukowana, wymaga dostosowania się do jej narcystycznych standardów (Szpunar 2016).

Narcystyczne schematy
Schemat jest pewnym wzorem psychicznym obejmującym wiedzę o świecie społecznym, na kształtowanie którego wpływ mają
uprzednie doświadczenia. Jest on zbiorem emocji, reakcji, przekonań na temat siebie, świata, innych ludzi, obiektów. Schematy
kształtowane są w dzieciństwie, w wyniku różnego rodzaju interakcji
z otoczeniem. Pełnią one wówczas funkcję typowo adaptacyjną, pomagają dziecku radzić sobie w konkretnych sytuacjach problemowych. W okresie dorosłości mogą jednak być destrukcyjne, gdyż
z uwagi na ich sztywny i nieuświadomiony charakter, ograniczają potrzebę kreowania nowych rozwiązań, co w dużym stopniu ogranicza
życie. W kontekście narcyzmu, najszerzej opisywanymi w literaturze
schematami są: – Roszczeniowość/Wielkościowość, – Wadliwość/
Wstyd, – Deprywacja emocjonalna. Tryby działania schematów to
inaczej strategie zaradcze, w momencie uaktywnienia się danego
schematu. Dla jednostek narcystycznych charakterystyczne są na-
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stępujące tryby:
1. Samotne dziecko – jest to najbardziej pierwotny tryb, pojawiający się w momencie poczucia odrzucenia. Narcyz wówczas stara się nie uaktywnić uczuć charakterystycznych dla
tego trybu, jakimi są: wrażliwość, kruchość, podatność na
zranienia. Jest to jednocześnie jedyny tryb, w którym u osób
narcystycznych przejawiana jest empatia;
2. Samoukoiciel – charakterystyczne dla tego trybu jest odwracanie uwagi od cierpienia, poprzez podejmowanie działań
kompulsyjnych, takich jak hazard, ryzykowny seks, zakupy;
3. Samouwielbiacz – tryb ten uaktywnia się najczęściej we
wszelkiego rodzaju relacjach interpersonalnych.
Rozpoznanie schematów i trybów ich działania u osób narcystycznych jest podstawowym zadaniem terapeuty, które pozwala
na ukierunkowanie dalszej formy pomocy. Jego rola sprowadza się
przede wszystkim do wykreowania u pacjenta umiejętności zastąpienia dysfunkcjonalnych schematów ich bardziej adaptacyjną, zdrową formą (Szczukiewicz 2016).

Narcyzm a samoocena
Na pierwszy rzut oka, osoba z nasileniem cech narcystycznych
sprawia wrażenie bardzo pewnej siebie, znającej swoją wartość. Jednakże wyniki wielu badań z zakresu samooceny osób narcystycznych
świadczą o tym, że pod tą maską kryje się całkiem inna percepcja
własnej osoby. Erin Myers i Virgil Zeigler-Hill (2012) przebadali 71
studentek Carolina University w celu sprawdzenia, czy deklarowana
samoocena osób narcystycznych jest zbieżna z tym, co naprawdę
myślą. W tym celu skonstruowali dwuetapowy plan eksperymentu. Na początku osoby badane wypełniały kwestionariusz mierzący
samoocenę, a w drugiej części zostały poinformowane, że zostaną
poddane badaniu wariografem, co rzecz jasna nie miało miejsca, aczkolwiek eksperymentatorzy założyli, że w warunku tym osoby badane odpowiedzą zgodnie z faktycznym stanem rzeczy, redukując tym
samym efekt autowaloryzacji. Jak podaje Górecka i Szuster (2011) za
przejaw efektu autowaloryzacji można uznać efekt bycia lepszym niż
przeciętnie. Efekt ten jest również znany pod pojęciem efektu trzeciej
osoby (Skarżyńska 2002). Służy on utrzymaniu pozytywnego obrazu
własnej osoby. Wyniki przytoczonego badania dowodzą, iż deklarowana samoocena osób narcystycznych była istotnie wyższa od tej, którą
w rzeczywistości posiadają (Myers, Zeigler-Hill 2012).
Warto tutaj wspomnieć również o pojęciu wysokiej, ale „kruchej samooceny” (np. Kernis 2003). Osoba cechująca się taką samooceną nieustannie potrzebuje potwierdzania własnej wartości.
Tym samym można przypuszczać, że poczucie własnej wartości jest
niestabilne. Ta ciągła potrzeba dowartościowywania się poprzez
oczekiwanie pochwał, uznania jest szczególnie zauważalna w świecie wirtualnym. Świat wirtualny daje jednostkom narcystycznym
pewne przyzwolenie na demonstrowanie nie tyle sytuacji rzeczywistej, co odzwierciedlenia swojego ja idealnego. Narcyzm przejawia
się w chęci pokazania innym rzekomej wyjątkowości, dobrobytu,
a to właśnie Internet stanowi przestrzeń, gdzie takie postawy są
szczególnie akceptowalne. Ta skłonność osób narcystycznych do
udowadniania światu swojej pozycji znajduje swój wyraz również
w miłości do luksusu, przepychu. Jak podaje Szpunar (2016), to właśnie tego typu praktyki, jak nadmierne skupienie na tworzeniu ideal-
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nej wersji siebie w mediach społecznościowych czy zamiłowanie do
luksusowych produktów są formą kompensowania niskiej pewności
siebie. Ponadto, podwójna natura samooceny u osób narcystycznych
skutkuje niejednokrotnie takimi negatywnymi konsekwencjami jak
agresja, wrogie postawy wobec innych czy wykazywanie różnego rodzaju strategii obronnych (Łaguna, Lachowicz-Tabaczek, Dzwonkowska 2007). Osoby te nie mają bowiem skrupułów, by kosztem innych
– chociażby przez dewaluowanie ich wartości – poczuć się podziwianym, lepszym od innych. Te wszelkie stosowane strategie wydają się
być w zgodzie z tezą, że wysoka, jawna samoocena osób o cechach
narcystycznych łączy się z niskim poziomem samooceny utajonej.

Narcyzm a różnice międzypłciowe
Obecnie na świecie osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości stanowią od 1% (Millon i inni 2004) do 5% (Pinsky, Young,
Stern 2009). Przeważającą część z nich stanowią mężczyźni (Grijalva
i inni 2015). Jednak częstość występowania to nie jedyna różnica międzypłciowa. Rozbieżności zauważalne są także w sposobie ujawniania
cech narcystycznych. Badacze z Uniwersytetu w Buffalo przebadali
niemal pół miliona osób i na podstawie wyników doszli do wniosku, że
narcystyczni mężczyźni istotnie częściej niż kobiety wykazują pragnienie posiadania władzy oraz potrzebę uprzywilejowania (Grijalva i inni
2015). W odniesieniu do treści zamieszczonych na portalach społecznościowych, różnice również są obserwowalne. Mężczyźni podkreślają
swoją atrakcyjność głównie poprzez dzielenie się informacjami o swoich sukcesach, natomiast kobiety wykorzystują w tym celu fotografie
(Szpunar 2016). Ponadto, Sorokowski wraz ze współpracownikami
(2015) w badaniu dotyczącym związku między płcią osób narcystycznych a umieszczaniem zdjęć samego siebie na portalach społecznościowych wykazał, że chociaż to kobiety przodują pod względem ilości
materiałów tego typu, to tylko u mężczyzn działania te mają charakter
narcystyczny. Jak wykazali Reinhard, Konrath, Lopez i Cameron (2012),
obserwowalne wskaźniki to nie jedyna sfera ujawniająca rozbieżności
międzypłciowe wśród osób z narcystycznym zaburzeniem osobowości. Ich badania dowiodły, że w obrębie tej grupy, wyłącznie mężczyźni wykazują podwyższony poziom hormonu stresu – kortyzolu, co
w perspektywie może zwiastować szereg problemów kardiologicznych. Badacze tłumaczą to zjawisko oczekiwaniami społecznymi
nakładanymi na płeć męską. Jak twierdzą, od mężczyzn wymaga się
w pewnym stopniu dominacji i arogancji, a te cechy zwiększają ich podatność fizjologiczną. Ponadto, przyczyną podwyższonego kortyzolu
mogą być także nieadaptacyjne strategie radzenia sobie ze stresem,
w postaci odrzucania pomocy innych osób.

Narcyzm, tożsamość i Facebook
Pojęcie tożsamości występuje nie tylko w psychologii, ale wszędzie, gdzie w polu zainteresowania znajduje się człowiek. Jak podaje
Gałdowa (2000) pojęcie tożsamości można traktować jako stosunek
wobec siebie samego, stosunek wobec innych osób, a tym samym
stosunek do kultury i tradycji. Tożsamość można również ująć podmiotowo, a zatem można mówić o poczuciu własnej tożsamości indywidualnej (Gałdowa 2000). Rozwój tożsamości może być jednym
z kluczowych elementów dla pojęcia narcyzmu. W dobie Internetu
czy portali społecznościowych „wyrażanie siebie” staje się niezwykle

proste. Jak podaje Melosik (2013) Facebookowi zarzucano propagowanie narcyzmu. Wiązano to z ciągłą „idealizacją własnego Ja”.
Można przypuszczać, że wyrażanie siebie na portalach społecznościowych może sprzyjać chęci podniesienia swojej atrakcyjności. „Mogę
stwierdzić, że na Facebooku narcyz przegląda się w narcyzie, jak
w zwierciadle, a prawdziwą tragedią może być dla niego negatywne
komentowanie jego wizerunku lub ignorowanie jego profilu” (Melosik
2013: 104). Portale społecznościowe dają możliwość kreowania swojego wizerunku. Szczególnie osoby z cechami narcystycznymi mogą
w ten sposób wpływać na sposób postrzegania swojej osoby przez
innych a tym samym mogą wpływać „na formowanie własnego Ja”.
Jak podaje Kotyśko, Izdebski, Michalak, Andryszak i Pluto-Prądzyńska
(2014) narcyzm jest jedną z najczęstszych cech, które charakteryzują
ludzi korzystających z portali społecznościowych. Osoby z cechami
narcystycznymi to często osoby lubiące prezentować „swoje walory”. Jak się okazało, jednym z motywów skłaniających do korzystania
z portali społecznościowych jest autoprezentacja (Kotyśko i inni 2014).
Prezentowanie własnych zdjęć lub informacji o osiągnięciach stało się
niezwykle proste w dobie Internetu, a w szczególności w dobie portali społecznościowych. Zatem osoba z cechami narcystycznymi może
w stosunkowo prosty sposób wpływać na to, co zobaczą inni ludzie.
Może się okazać, że ten wizerunek będzie zafałszowany, ale nie ma to
znaczenia, jeśli narcyz otrzyma potwierdzenie swojej doskonałości.
Purton wraz ze współpracownikami (2018) przeprowadził
badanie nad związkiem podtypów narcyzmu a niezadowoleniem
z ciała u młodych kobiet i mężczyzn. W badaniu kontrolowano również poziom samooceny uczestników. Badacze (Putron i inni 2018)
wyróżnili dwa podtypy narcyzmu. Narcyzm wrażliwy (ang. vulnerable
narcissism), dla którego charakterystyczny jest niepokój i lęk w kontaktach społecznych oraz narcyzm, który nie posiada charakterystyk
wymienionych poprzednio. Autorzy (Putron i inni 2018) uzyskali pozytywną korelację między wrażliwym narcyzmem a niezadowoleniem
z własnego ciała. Wrażliwy narcyzm był również ujemnie skorelowany
z poziomem samooceny. Natomiast narcyzm bez cech neurotycznych był skorelowany dodatnio z poziomem samooceny u kobiet.
Samoocena okazała się być moderatorem między wrażliwym narcyzmem a niezadowoleniem z własnego ciała. Powyższe badanie
pokazało, że dla narcyzów wizerunek własnego ciała jest ważny.
W szczególności osoby, które były bardziej lękowe, były też bardziej
niezadowolone z własnego ciała. Być może poziom lęku był powiązany z poziomem samooceny uczestników badania. Osoby bardziej
niepewne w kontaktach społecznych były takie z powodu niskiego
poczucia własnej wartości. Są to jedynie przypuszczenia, ponieważ nie
ma informacji na ten temat w prezentowanym badaniu.
Portale społecznościowe mogą wtórnie oddziaływać na jego
użytkownika. Mogą wpływać na postrzeganie siebie poprzez informacje zwrotne od innych użytkowników. Dla narcyza efekt taki może
wpływać na poziom jego samooceny. Jak wspomniano wcześniej istnieje pojęcie wysokiej, ale „kruchej samooceny” (np. Kernis 2003),
w której to osoba potrzebuje nieustannego potwierdzania jej wartości. Być może osoby cechujące się tak zwanym narcyzmem wrażliwym
będą bardziej wrażliwe na krytykę ze strony innych użytkowników danego portalu społecznościowego. Może to napędzać ich niepewność
dotyczącą ich własnej wartości. Tym samym „narcyz wrażliwy” może
umacniać w sobie poczucie niepewności. W dobie Internetu łatwiej
jest się komunikować i „wpływać na inne osoby”. Można to porów-
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nać do wpływu społecznego. Wpływem społecznym (ang. social influence) można nazwać zmianę zachowania, opinii, postaw czy też
uczuć danej osoby za sprawą tego co robią, myślą albo czują inni
ludzie. Przejawem wpływu społecznego może być naśladownictwo
(Strelau, Doliński 2008). Naśladownictwo może być świadome, jak
i nieświadome. Możemy przykładowo świadomie naśladować kogoś
znanego z mediów, dostosowywać wygląd, a także naśladować „sposób bycia takiej osoby”. Z pojęciem naśladownictwa można wiązać
modelowanie (Strelau, Doliński 2008), za pomocą którego można
uczyć się różnych zachowań. Za model można uznać chociażby znane
postacie medialne, które dana osoba może naśladować. Portale społecznościowe mogą wpływać na rozwój poczucia własnej tożsamości,
w tym poczucia tego kim jestem lub dokąd zmierzam. Dziać się to
może przykładowo za pośrednictwem kontaktów z innymi osobami,
wrzucaniu własnych selfie („zdjęcie zrobione samemu sobie, zwykle
smartfonem, umieszczane na portalu społecznościowym”; https://sjp.
pwn.pl/sjp/selfie;5579322.html 2018). Oczywiście wpływ na poczucie
tożsamości może być widoczny u osób nie posiadających cech narcystycznych, jednakże w kontekście narcyzmu wydaje się to być ważne.
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About the application of new technologies in family life
Paulina Niedopytalska, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Socjologii

Artykuł prezentuje zarys przemian sfery komunikacji pomiędzy
członkami rodziny, które dokonały się w ostatnich latach, a także
wyniki badań dotyczących zastosowania nowych technologii w życiu
rodzinnym. Kwerenda teoretyczna pozwoliła ukazać, ewolucję komunikacji w ramach rodziny, zaś badania przeprowadzone metodą kwestionariusza ankiety internetowej – jak komunikacja ta wygląda na
co dzień. W badaniu wzięło udział 54 respondentów zróżnicowanych
pod względem płci, wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania oraz
sytuacji rodzinnej. Wyniki pokazały, że nowe technologie służą zarówno do kontaktu członków rodziny zamieszkujących osobne gospodarstwa domowe, jak i do codziennego kontaktu osób zamieszkujących
w jednym gospodarstwie. Ponadto, nawet wobec coraz większej powszechności komunikatorów typu Messenger, to telefon, za pomocą
którego członkowie rodziny rozmawiają i wymieniają wiadomości,
jest najczęściej wykorzystywanym narzędziem do kontaktu z bliskimi.

The article presents the outline of family changes that have occurred in recent years regarding the communication sphere of family
members, as well as the results of research on the application of new
technologies in family life. The theoretical query allowed to show how
the communication within the family has evolved, and the research
carried out using the online survey questionnaire, how this communication looks like every day. 54 respondents were diversified in terms
of sex, age, education, place of residence and family situation. The
results showed that new technologies are not only used to contact
family members living in separate households, but are also used for
everyday contact of people living on one farm. In addition, even with
the growing popularity of application like for example Messenger, the
phone with which family members talk and exchange messages is the
most frequently used tool for contact with relatives.

Słowa kluczowe: nowe technologie, życie rodzinne, przemiany rodziny.

Keywords: new technologies, family life, family changes.

Wstęp
Przemiany, które dokonały się w rzeczywistości społecznej
w ostatnich dekadach, w dużym stopniu dotknęły również bszar rodziny. Potrzeba dużej elastyczności i mobilności wymuszana nie tylko
przez rynek pracy (Jadamus-Hacura, Melich-Iwanek 2015), ale również styl życia (Peret-Drążewska 2014) sprawiła, że narzędzia, służące
pierwotnie głównie celom rozrywkowym np. Facebook, zaczęły pełnić także funkcje odmienne. Rodzina, której członkowie zamieszkują
osobne gospodarstwa domowe, podejmuje rozmaite próby podtrzymania ze sobą kontaktu, tak by możliwie najbardziej uczestniczyć nawzajem w swoim życiu. Można zadać sobie pytanie – czy zjawisko to
jest nowe? Czy już wcześniej istniała potrzeba tak nasilonego kontaktu członków rodziny oddalonych od siebie? Odpowiedź jest dość złożona. Oczywiście zjawisko rozdzielenia małżonków, rodziców i dzieci
czy członków rodziny w innej konfiguracji było obecne, jednak nie
tak powszechne jak współcześnie i zazwyczaj nie wiązało się z taką
permanentnością jak ma to miejsce w czasach teraźniejszych (Biernat 2014). Potrzeba kontaktu – zapewne była nie mniej nasilona niż
w dniu dzisiejszym, jednak nie istniały ku temu możliwości – zwyczajnie brak było narzędzi sprzyjających stałemu kontaktowi bliskich
sobie osób. Komunikacja była możliwa przy pomocy listów, telegramów, później przez telefon (Goban-Klas 2005), jednak ze względu na
małą powszechność dostępu zwłaszcza do rozmów telefonicznych
(do czasów upowszechnienia telefonów stacjonarnych w domach,
a później telefonów komórkowych) była dość czasochłonna i uzyskanie czy udzielenie odpowiedzi niejednokrotnie spotykało się
z przedawnieniem sprawy, która była powodem próby kontaktu. Lata
90. XX wieku stanowiły pewien przełom w tym zakresie. Właściwie
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w każdym gospodarstwie domowym pojawił się telefon stacjonarny, później – przynajmniej jeden – telefon komórkowy, co następnie
spowodowało, że każdy z członków rodziny (dziś już nawet dzieci
w wieku 6-7 lat) posiada przynajmniej jedną „komórkę” na własność
(Diagnoza Społeczna 2000 i 2015). Drugim przełomem, który na zawsze odmienił kształt relacji i komunikacji w rodzinach żyjących na
odległość było upowszechnienie Internetu. Początkowo dość ograniczony transfer danych oraz tosunkowo mała prędkość przesyłania
danych ograniczała kontakt do formy pisanej, za pomocą komunikatorów typu Gadu-Gadu czy Tlen. Później wiadomości tekstowe zostały wzbogacone o kontakt głosowy, a wkrótce potem – o kontakt
video (Juszczyk 2011). Listy i okazyjny kontakt telefoniczny zostały
w dużej mierze nie tyle zastąpione sms’ami, kontaktem przez Skype’a
czy popularną aplikację Messenger wprowadzoną przez Facebook’a,
co przez nie wspomożone.
Narzędzia typu Skype czy Facebook, komunikatory typu Viber,
WhatsApp i inne podobne służą bardzo często jako narzędzia do komunikacji członków rodziny, którzy znajdują się w innych miastach,
państwach, czasem po drugiej stronie globu. Sposób i natężenie tej
komunikacji zmienia się w zależności od czasu rozłąki. Jak pokazują
wyniki badań Agnieszki Pawlak, początkowo kontakt jest częsty, rozmowy są długie. Podczas dłuższej lub też kolejnej rozłąki następuje
przyzwyczajenie do zaistniałej sytuacji i wypracowanie swoistej strategii komunikacyjnej obydwu stron. Kontakt staje się rzadszy, nasila
się jedynie przy sytuacjach wyjątkowych, problematycznych lub ważnych dla rodziny (Pawlak 2014). Czasem mimo chęci kontaktu, mimo
oddalenia, przeszkodą jest niemożność pogodzenia terminu kontaktu
z uwagi na odmienny tryb życia na emigracji i w kraju lub też czasem
różnic stref czasowych. Większość rozmów dotyczy codzienności,
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aktualnych spraw. Ich „referowanie” niejednokrotnie przez dziecko
daje rodzicowi poczucie „bycia na bieżąco”, a dziecku – poczucie, że
rodzic uczestniczy w jego życiu (Stańczyk 2015).
Odległość między członkami rodziny jest sporym argumentem
na rzecz używania rozmaitych komunikatorów, mediów i innych
narzędzi, by więź i bliskość była bardziej odczuwalna, okazuje się
jednak, że członkowie rodziny nie muszą zamieszkiwać osobnych
gospodarstw domowych, by potrzebować kontaktu za pośrednictwem tych narzędzi, aby uzupełnić kontakt bezpośredni. Z wyników
badań, które zrealizowała Dorota Majewicz nasuwa się wniosek, iż
telefon stosowany do rozmów i wysyłania wiadomości tekstowych
jest narzędziem wykorzystywanym codziennie do komunikowana się
z bliskimi. Szybkie tempo życia i „mijanie się” wzajemne członków
rodziny sprawia, że rozmowa telefoniczna lub wymiana sms-ów jest
często jedyną, codzienną formą kontaktu osób zamieszkujących nie
tylko osobne, ale i jedno gospodarstwo domowe (Majewicz 2009).
Szczególnie wrażliwą na częstotliwość i sposób kontaktu kategorią wiekową, zdaje się być młodzież. Analiza wypowiedzi młodych
rozmówców wskazuje, że w tym wieku szczególnie potrzebna jest
akceptacja i poczucie bliskości, dlatego tak łatwo ulegają pokusie
budowania więzi wirtualnych, które mogą stać się pułapką, rozczarowywać i pogłębiać osamotnienie (Pater 2015).
Wszystkie narzędzia opisane czy wspomniane powyżej sprzyjają bieżącemu kontaktowi i wspomagają wzajemne „uczestniczenie”
członków rodziny w swojej codzienności, jeśli nie mają oni okazji
robić tego bezpośrednio ze względu na zamieszkiwanie w innym
gospodarstwie domowym lub też małą ilość czasu wynikającą np.
z obowiązków zawodowych dorosłych (Kuczamer-Kłopotowska
2016).

Wyniki badań własnych
By lepiej zobrazować wykorzystanie nowych technologii w życiu
rodziny – niezależnie od konfiguracji (związek sformalizowany, związek niesformalizowany, brak związku, z dziećmi, bez dzieci) zostały
przez autorkę zrealizowane badania wśród zbiorowości zróżnicowanej pod względem różnych kryteriów. Badania te zostały przeprowadzone w dniach 12-19.12.2017 roku metodą ankiety internetowej.
Zbiorowość badaną stanowiło 54 respondentów. Badani dobierani
byli w sposób celowy, tak by możliwie najbardziej zróżnicować ich
pod względem wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania, ale również pod względem ich sytuacji jeśli chodzi o posiadanie partnera
i zamieszkiwanie z nim lub też prowadzenie osobnych gospodarstw
domowych. Ostatnia zmienna została ustalona jako jedna z ważniejszych – takie założenie miało na celu ukazać zależność lub brak
zależności pomiędzy wykorzystywanymi nowymi technologiami
a sytuacją uczuciową i mieszkaniową.
Wśród 54 przebadanych osób 43 to kobiety, 11 – mężczyźni.
Najczęściej badani byli w wieku 26-33 lat (18 osób), 18-25 lat (15
osób), rzadziej w wieku 50 lat i więcej (8 osób), 42-49 lat (7 osób)
i 34-41 (6 osób). Respondenci posiadali najczęściej wykształcenie
wyższe magisterskie (19 osób), średnie z maturą (12 osób), wyższe licencjackie (11 osób), rzadziej – średnie (8 osób), doktorat oraz
zasadnicze zawodowe (po 2 osoby). Badani zapytani o aktualne
miejsce zamieszkania wskazywali najczęściej miasto powyżej 500
tysięcy mieszkańców (19 osób), miasto do 50 tysięcy mieszkańców
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(14 osób), rzadziej wieś i miasto od 50 do 300 tysięcy mieszkańców
(po 10 osób), tylko jeden badany wskazał, że zamieszkuje obecnie
w mieście liczącym pomiędzy 300 a 500 tysięcy mieszkańców. Połowa respondentów wskazała, że zamieszkuje wraz z partnerem/
partnerką wspólne gospodarstwo domowe, następnie wskazywali
na to, że nie mają partnera/partnerki (9 osób), partner/ka mieszka
w innej miejscowości (8 osób) bądź za granicą (7 osób) lub mieszka
w tym samym mieście ale partnerzy prowadzą osobne gospodarstwa domowe (3 osoby).
Jak pokazują dane z tabeli 1 to, jakie narzędzia związane
z nową technologią są wykorzystywane i jak często, zależy od tego,
z kim chcemy się skontaktować.
Tabela 1. Wykorzystywanie nowych technologii w kontakcie z partnerem1
Narzędzie

N

Telefon (rozmowy, smsy)

42

40,0%

Procent
obserwacji
97,7%

Facebook

10

9,5%

23,3%

Messenger

20

19,0%

46,5%

Skype

10

9,5%

23,3%

Procent

Viber

2

1,9%

4,7%

WhatsApp

16

15,2%

37,2%

Snapchat

4

3,8%

9,3%

Inne

1
Ogółem

105

1,0%

2,3%

100,0%

244,2%

Źródło: badania własne.

W kontakcie z partnerem/partnerką badani najczęściej wykorzystują telefon komórkowy, które stanowi narzędzie do prowadzenia rozmów lub pisania wiadomości tekstowych. Drugim najczęściej
wykorzystywanym narzędziem jest Messenger, który jest ściśle
powiązany z popularnym portalem społecznościowym – Facebookiem. Dość często używany jest podobnie działający WhatsApp.
Najrzadziej badani wskazywali na korzystanie ze Snapchata. Osoby,
których partner/ka mieszka za granicą najczęściej w komunikacji
z nim/nią korzystają z telefonu (wszyscy), Skype’a (5 na 6 osób) oraz
WhatsApp’a (4 na 6 osoby). W przypadku osób, które mieszkają
w innym mieście niż partner, ale w jednym kraju, również telefon
jest najczęściej wykorzystywanym narzędziem (korzystają z niego
wszyscy badani). Drugim co do częstości wykorzystania jest Messenger (7 na 8 osób). Dokładnie tak samo przedstawia się sytuacja
partnerów mieszkających w tym samym mieście, ale prowadzących
osobne gospodarstwa domowe – wszyscy korzystają z telefonu, a 2
na 3 osoby – także z Messengera. Jak pokazuje tabela 2. w kontakcie
z dziećmi badani również najczęściej wykorzystują telefon (ponad
połowa z nich). Pozostałe narzędzia są wykorzystywane dość rzadko
– z Messengera do kontaktu z dziećmi korzysta 7 na 30 badanych.
Jeden z badanych wskazał, że nie korzysta z żadnego z tych narzędzi
do kontaktu z dzieckiem/dziećmi. Dane prezentowane przez tabelę
3 wskazują, że największą różnorodność wykorzystywanych narzędzi do kontaktu mamy okazję zaobserwować w kontakcie badanych
z innymi krewnymi – przykładowo z rodzicami czy dziadkami. NajW przypadku pytania o wszystkie narzędzia wykorzystywane do kontaktu
z poszczególnymi osobami respondenci mogli wybrać dowolną liczbę
pasujących odpowiedzi, stąd N nie równa się wielkości badanej populacji.
Dodatkowo 9 respondentów wskazało na brak partnera stąd liczba osób,
które odpowiadały na to pytanie to 45.
1
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częściej, tak jak to miało miejsce w przypadku komunikowania się
z partnerem czy dziećmi, do komunikacji jest wykorzystywany telefon. Często respondenci wskazywali na kontakt z użyciem Messengera lub Facebooka, a także WhatsApp’a. Najrzadziej wykorzystywanymi są Viber oraz Snapchat.
Tabela 2. Wykorzystywanie nowych technologii w kontakcie z dziećmi2

48,6%

Procent
obserwacji
89,5%

2

5,7%

10,5%

7

20,0%

36,8%

Skype

3

8,6%

15,8%

Viber

5

14,3%

26,3%

WhatsApp

1

2,9%

5,3%

Nie używam żadnego z nich
w kontakcie z tą osobą/
osobami

35

100,0%

184,2%

Inne

1

1,0%

2,3%

100,0%

184,2%

Narzędzie

N

Telefon (rozmowy, smsy)

17

Facebook
Messenger

Ogółem

105

Procent

Źródło: badania własne.
Tabela 3. Wykorzystywanie nowych technologii w kontakcie z innymi

np. sprzątania, ustalania zakupów itp. (w 74% przypadków) i do
załatwienia spraw związanych z wypełnianiem obowiązków zawodowych (w 72% przypadków). Nieco rzadziej służy do dzielenia się
problemami i w jego ramach następuje próba ich rozwiązania (56%),
do bieżącego kontaktu i swobodnych rozmów bez określonego tematu (43%) oraz dzielenia się wrażeniami np. po przeczytaniu książki, obejrzeniu filmu (37%). Jedynym tematem/aspektem relacji, przy
którym telefon nie jest najczęściej używany jest poznawanie nowych
osób. Najczęściej badani deklarowani, że nie korzystają w tym celu
z żadnego z narzędzi, podejmują takie działania tylko bezpośrednio,
„twarzą w twarz” (w 52% przypadków). Badani w drugiej kolejności
deklarowali, że danego tematu nie poruszają komunikując się za pomocą któregokolwiek z narzędzi, a czynią to tylko w bezpośrednim
kontakcie. Tak było w przypadku dzielenia się problemami (31%),
dzielenia się wrażeniami np. po przeczytaniu książki (również 31%),
wypełniania obowiązków domowych (17%) i wypełniania codziennych obowiązków domowych (13%). Respondenci, jeśli nie telefonicznie, najczęściej umawiają się na spotkania za pomocą Messengera (w 17% przypadków), a jeśli nie poznają nowych osób bezpośrednio to czynią to najczęściej za pośrednictwem Facebook’a (22%).
Badani zostali również zapytani, które z narzędzi wybraliby,
gdyby mogli zdecydować się na tylko jedno z nich i korzystać tylko
z niego w komunikacji z bliskimi.

krewnymi (rodzicami, dziadkami itp.)
Narzędzie

N

Telefon (rozmowy, smsy)

47

35,1%

Procent
obserwacji
94,0%

Facebook

22

16,4%

44,0%

Telefon (rozmowy, smsy)

40

74,1%

Messenger

25

18,7%

50,0%

Facebook

1

1,9%

Skype

13

9,7%

26,0%

Messenger

4

7,4%

Viber

3

2,2%

6,0%

Skype

1

1,9%

WhatsApp

20

14,9%

40,0%

WhatsApp

3

5,6%

Snapchat

2

1,5%

4,0%

Inne

2

3,7%

Inne

2

1,5%

4,0%

Żadnego

3

5,6%

54

100,0%

Ogółem

134

Procent

100,0%

268,0%

Źródło: badania własne.

Badani zapytani o jedno narzędzie, które najczęściej wykorzystują do kontaktu z konkretnymi osobami, wskazywali najczęściej
telefon (75% badanych posiadających partnera najczęściej korzysta
w kontakcie z nim z telefonu, 70% respondentów mających dzieci
najczęściej korzysta z tego narzędzia w kontakcie z nimi, 83% wskazuje na najczęstsze wykorzystywanie go do kontaktu z innymi krewnymi). Drugim najczęściej wykorzystywanym w każdym przypadku
jest Messenger (18% korzysta z niego w kontakcie z partnerem, 10%
w kontakcie z dziećmi i 6% w kontakcie z innymi bliskimi).
Używanie konkretnych narzędzi w kontakcie z członkami rodziny jest również różnicowane przez to, jakiego tematu dotyczy
komunikat przesyłany za pomocą danego komunikatora. Spośród 7
tematów rozmów wymienionych w kwestionariuszu ankiety, badani
wskazali, że aż w wypadku sześciu tematów korzystają najczęściej
z telefonu, by przekazać wiadomość jego dotyczącą. Najczęściej
służy on do umówienia się na spotkanie (w 78% przypadków), do
wypełniania codziennych obowiązków domowych i ich dzielenia
Spośród 54 respondentów 24 badanych wskazało, że nie posiada dzieci.
W przypadku tego pytania N=30.
2

Tabela 4. Wybór jednego z narzędzi do komunikowania
Narzędzie

Ogółem

N

Procent

Źródło: badania własne.

Dane zawarte w tabeli 4 wskazują, że blisko ¾ badanych
stwierdziło, że zdecydowałoby się na wybór telefonu jako narzędzia komunikacji. Dużo rzadziej respondenci wybraliby korzystanie
z Messengera lub WhatsApp’a. Trójka badanych wskazała, że nie
zdecydowałaby się na wybór żadnego z nich. Zapytani o uzasadnienie dokonanego wyboru, respondenci, którzy zdecydowali się na
wybór telefonu komórkowego, wskazywali na jego powszechność
„Praktycznie wszyscy posiadają telefon komórkowy i dlatego kontakt
jest ułatwiony”, jak również jego podręczność i ciągłe posiadanie go
przy sobie „Ponieważ mam go zawsze pod ręką i szybko, bez problemu mogę skontaktować się z osobami”, brak zakłóceń w korzystaniu
z niego i brak dodatkowych wymagań np. związanych z dostępem do
Internetu: „Ponieważ można przez telefon porozmawiać bez większych zakłóceń czy szumów, a także jest możliwość napisania wiadomości do odbiorcy. Nie wymaga też dostępu do Internetu”, a także
większą możliwość odczytania kontekstu rozmowy i emocji jej towarzyszących, których nie ma np. w przypadku komunikatorów tekstowych „Daje możliwość usłyszenia rozmówcy, tembru głosu, można
wyczuć emocje towarzyszące rozmowie”. W przypadku Messengera
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wskazywano głównie na duże grono jego użytkowników „Duża liczba
osób posiadająca, łatwy i szybki kontakt z osobami bliskimi” oraz
możliwość podjęcia wideokonferencji „Rozmowa. Wolę rozmawiać
i widzieć”. Osoby wskazujące, że nie wybrałyby żadnego z tych
narzędzi wskazywały na to, że bezpośrednie załatwianie pewnych
spraw jest lepsze dla nich „Wolałabym załatwiać rzeczy twarzą
w twarz”.
Stosunek do nowych technologii i ich zastosowania w życiu rodzinnym to kolejna kwestia, o którą zostali zapytani respondenci.
Zdecydowana większość z nich (blisko 93%) pochwala ich zastosowanie, uważa, że są użyteczne. Tylko 4 badanych wskazało, że są
przeciwni i uważają, że są one zbędne.
Tabela 5. Dlaczego jest Pan/i za używaniem nowych technologii w życiu
rodzinnym?
Czynnik

N

Procent

Procent
obserwacji

Ułatwiają codzienne wykonywanie
i organizowanie obowiązków domowych

38

28,6%

77,6%

Pomagają szybko wyjaśnić problemy
i sprostać bieżącym sprawom

35

26,3%

71,4%

Pozwalają członkom rodziny być w ciągłym
kontakcie

42

31,6%

85,7%

Zbliżają członków rodziny, którzy
niejednokrotnie nie mają dla siebie czasu

18

13,5%

36,7%

133

100,0%

271,4%

Ogółem

Źródło: badania własne. N – pytanie wielokrotnego wyboru, zarówno
respondenci wskazujący na powody swojego poparcia jak i sprzeciwu dla nowych technologii w życiu rodzinnym mogli wybrać więcej niż jeden wariant
odpowiedzi, stąd liczba odpowiedzi nie sumuje się do 54.

Zapytani o powody, które sprawiają, że pochwalają oni wykorzystanie nowych technologii w życiu rodzinnym respondenci najczęściej wskazywali na to, co pokazuje tabela 5, że pozwalają one
członkom rodziny być w ciągłym kontakcie, a także na to, że ułatwiają oni codzienną organizację życia. Co warte zauważenia, wszyscy respondenci, których partnerzy mieszkają za granicą wskazali, że nowe
technologie pozwalają być członkom rodziny w ciągłym kontakcie.
Był to również aspekt, na który najczęściej zwracali uwagę badani,
których partnerzy mieszkali w innym mieście (83%). Na aspekt ułatwiania codziennej organizacji obowiązków domowych często wskazywali badani, którzy dzielili z partnerem to samo gospodarstwo
domowe (88%). Respondenci nie posiadający partnera właściwie
w równym stopniu (63%) wskazywali na większość powodów, prócz
zbliżania członków rodziny, którzy nie mają dla siebie czasu (50%).
Mieszkańcy wsi i małych miast wskazywali najczęściej na pomoc
technologii w wyjaśnianiu bieżącym problemów (odpowiednio 89%
i 93%) oraz możliwość ciągłego kontaktu (odpowiednio 89% i 93%),
zaś mieszkańcy dużego miasta na ułatwienie w organizacji wykonania codziennych obowiązków domowych (83%).
Jak pokazuje tabela 6, wśród czterech osób, które wskazały, że
są przeciwne nowym technologiom w życiu rodziny, wszyscy wskazali, że sprawiają one, że podczas spotkań rodzinnych członkowie
rodziny wolą korzystać z nich, niż rozmawiać bezpośrednio. Pozostałe odpowiedzi były wybierane bardzo rzadko. Wśród osób, które
przeciwne były nowym technologiom w życiu rodzinnym w większości były kobiety (3 na 4 osoby, które zaznaczyły tą odpowiedź)
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oraz osoby mające od 18 do 33 lat. Brak było zależności pomiędzy
odpowiedzią na to pytanie a miejscem zamieszkania i wykształceniem respondenta.
Tabela 6. Dlaczego jest Pan/i przeciwko stosowaniu nowych technologii
w życiu rodzinnym?
Czynnik

N

Procent

Procent
obserwacji

Sprawia, że bliscy nie dążą tak bardzo do
bezpośredniego kontaktu

2

25,0%

50,0%

Członkowie rodziny podczas rodzinnych
spotkań wolą korzystać np. z telefonu niż
ze sobą rozmawiać

4

50,0%

100,0%

Ciągły kontakt nie pozwala się stęsknić za
bliską osobą

1

12,5%

25,0%

Ciągły kontakt sprawia, że wyczerpują się
tematy, które można by poruszyć podczas
rozmowy twarzą w twarz

1

12,5%

25,0%

8

100,0%

200,0%

Ogółem
Źródło: badania własne.

Ostatnim pytaniem zamykającym ankietę, była prośba skierowana do respondentów, by opisali w maksimum trzech zdaniach swoje wykorzystanie nowych technologii w życiu rodzinnym
z uwzględnieniem osób, z którymi się kontaktują, narzędzia, za pomocą którego to robią i natężeniem tego kontaktu. Badani często
wskazywali na korzystanie z telefonu jako narzędzia najbardziej
rozpowszechnionego i najbardziej „pod ręką” do załatwiania codziennych spraw. „Najczęściej rozmawiam z rodziną przez telefon.
Umożliwia on szybki, codzienny kontakt z mamą. Kontakt z braćmi jest rzadszy, ale również przez telefon”. Respondenci odwoływali się również do barier technologicznych jeśli chodzi o kontakty
międzypokoleniowe, w których telefon okazuje się być medium
łączącym członków rodziny o różnym wieku i pojęciu o technologii: „Moja komunikacja z członkami rodziny odbywa się głównie
przez telefon – za pomocą rozmów, ponieważ na co dzień nie mam
z nimi bezpośredniego kontaktu, mieszkam w innym mieście. Korzystałabym z Vibera, ale ani rodzice, ani moja babcia nie korzystają
z tego narzędzia i nie sposób ich do tego przekonać. Nie posiadają
w tym momencie telefonu, który obsługuje to narzędzie.”
Osoby zamieszkujące poza gospodarstwem domowym, w którym przebywa ich rodzina wskazywały na korzyści płynące z możliwości codziennego kontaktu z rodziną: „Dzięki tej technologii mogę
widzieć moją kochaną rodzinę. Mimo to, że jestem od nich daleko,
widzę i słyszę ich. I to pomaga mi w mojej pracy”, „Jestem daleko
od mojej rodziny, dzięki technologii mogę ich widzieć i rozmawiać
jakby byli ze mną. Codzienne rozmowy z moimi bliskimi pomagają
mi przetrwać za granicą.”
Co warto zauważyć, często badani deklarowali dość duże zróżnicowanie narzędzi komunikacji wskazując, że telefon służy im głównie do kontaktu z rodziną, zaś by kontaktować się ze znajomymi –
korzystają częściej z innych narzędzi np. Messengera czy Facebooka:
„Najczęściej rozmawiam przez telefon z członkami najbliższej rodziny (raz na tydzień/ 2 tygodnie), którzy mieszkają w innych miejscowościach. Umawiam się na spotkanie i pytam o bieżące wydarzenia
w ich życiu. Jeżeli chodzi o znajomych, to co parę dni rozmawiam
z nimi na Facebooku.”
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Podsumowanie
Rozkwit technologii przyczynił się znacznie do zmiany częstotliwości i sposobu komunikowania rozdzielonych ze sobą członków
rodziny. Zwiększyła się ilość kanałów komunikacji, które mogą zostać
wykorzystane do tego celu, a co za tym idzie reorganizacji uległy
również kody komunikacyjne. Na pewno pozytywną stroną takiego
rozwoju jest możliwość zwiększonego odczuwania poczucia bliskości
z osobami, które są oddalone od nas, codziennego kontaktu i dzielenia się zwyczajnymi sprawami życia codziennego. Jest to próba
zbudowania namiastki fizycznego i bezpośredniego kontaktu. Udogodnienia te jednak mają również drugą, mniej korzystną stronę.
Ograniczony niegdyś kontakt mógł być jednym z czynników motywujących członków rodziny, którzy musieli wyjechać, do powrotu na
jej łono. Brak możliwości codziennego uczestnictwa w życiu rodziny
niejednokrotnie zmieniał plany małżonków czy partnerów tak – by
możliwie najszybciej znajdować się obok bliskich osób. Wobec coraz większego wachlarza dostępnych narzędzi zakładających kontakt
głosowy, ale również wizualny, technologia zdaje się nieco motywację tą osłabiać. Oczywiście aspekt ten wymagałby weryfikacji empirycznej, niemniej jednak należy wziąć to pod uwagę. Należy również
rozważyć sytuację, kiedy członkowie rodziny zamieszkują jedno gospodarstwo domowe. Wydawać by się mogło, że takie okoliczności
sprzyjają mniejszemu wykorzystaniu nowych technologii do kontaktu z bliskimi. Nie jest to zgodne z rzeczywistością. W związku ze
zmianą rytmu i stylu życia – codziennym „mijaniem się” małżonków,
dzieci itp. nowe technologie mają coraz szersze zastosowanie przy
bieżącym kontakcie i organizowaniu rodzinnego życia. Przedstawione powyżej wyniki badań (oczywiście niereprezentatywnych, jednak
będących niewątpliwie przyczynkiem do dalszych analiz) pokazują,
że zamieszkiwanie z dala od bliskich nie determinuje częstości kontaktu z nimi i wykorzystywania do tego celu nowych technologii.
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Uzależnienie najczęściej postrzegane jest jako nadużywanie
konkretnej substancji np. alkoholu, papierosów czy narkotyków.
Z upływem czasu zaczęto dostrzegać, że uzależnieniem może stać
się każda czynność. Obecnie jedynie patologiczny hazard widnieje
w klasyfikacji ICD-10. W pracy zostały przedstawione trzy rodzaje
zaburzeń. Pierwszym z nich jest hazard. Drugie to kompulsywne
kupowanie, ostatnim jest pracoholizm. Na pozór każda z tych dysfunkcji jest inna, jednak wiele je łączy. Często czynnikiem je warunkującym jest mała pewność siebie. Jednak osoby nadmiernie
dążące do osiągnięcia swoich celów również są narażone na szereg
zaburzeń. Na świecie istnieją środki farmakologiczne, które jedynie
mogą wspomóc proces leczenia. Najskuteczniejsza jest całkowita
izolacja od konkretnego czynnika. O ile w przypadku hazardu jest to
możliwe, jeśli chodzi o zakupy już mniej. Dlatego bardzo ważne jest
aby przede wszystkim uświadomić sobie, że ma się problem, znaleźć
motywację i chcieć zerwać z nałogiem, który rujnuje całe życie.

Addiction is most often perceived as the abuse of a specific
substance, for example alcohol, cigarettes or drugs. With the passage of time people began to see that any activity could become an
addiction. Currently, only pathological gambling appears in the ICD10 classification. This article shows three types of disorders. The
first of these is gambling. The second is compulsive buying, while
the worst is workaholism. Seemingly, each of these dysfunctions is
different, however many connect them. Often the factor conditioning them is small self-confidence. Persons who are excessively striving to achieve their goals are also exposed to a number of disorders. In the world are pharmacological agents that can only support
the treatment proces. The most effective is complete isolation from
a specific factor. While in the case of gambling it is possible so when
it comes to shopping already less. Therefore, it is very important to
first of all realize that you have a problem, find motivation and want
to break with the addiction that ruins your whole life.

Słowa kluczowe: fuzależnienia behawioralne, hazard, kupowanie

Keywords: behavioral addictions, gambling, compulsive shopping,
workaholism.

kompulsywne, pracoholizm

Wstęp
Niniejszy artykuł poświęcony jest wybranym zaburzeniom behawioralnym. Jego celem jest uświadomienie społeczeństwu skali
problemu, zaprezentowanie czynników mogących warunkować
konkretne zaburzenie oraz przedstawienie w jaki sposób zaburzenia te mogą wpływać na własną samoocenę oraz relacje z innymi
ludźmi. W pracy zostały zastosowane przede wszystkim przegląd
literatury przedmiotu i danych statystycznych. Miało to na celu
zobrazowanie szeroko rozpowszechnionego zjawiska zaburzeń behawioralnych. Zaburzenia behawioralne jest to grupa uzależnień
odnosząca się do wykonywania pewnych określonych czynności.
Wraz z postępem technologicznym zaczynamy wyodrębniać wiele nowych uzależnień i zaburzeń, co do których jeszcze kilka lat
wcześniej podchodzono z dystansem i traktowano jako pojedyncze
przypadki. Dzisiaj uzależnienie od Internetu, zakupów, seksu czy
pozorne zaburzenia snu dotyczą wielu coraz młodszych osób.
Należy więc szerzej przyjrzeć się temu problemowi, aby
uświadomić ludziom, że nawet codzienna czynność wykonywana bez umiaru może doprowadzić do ciężkich zaburzeń.
W chwili obecnej jedynie uzależnienie od hazardu można formalnie uznać jako zaburzenie behawioralne. Jednak tak na prawdę
jest to ogół zaburzeń, w których wykonywanie pewnych czynno-
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ści zaczyna się przejawiać jako obsesja, zachowania patologiczne
i mają one swoje negatywne konsekwencje. Postrzegając właśnie w ten sposób zaburzenia behawioralne możemy wyróżnić
wiele oddzielnych zaburzeń mieszczących się w tym terminie. Do
takich zaburzeń zaliczamy m.in. uzależnienie od stosowania kart
kredytowych, zdrowego odżywiania się, kompulsywne mycie rąk,
niechęć do przebywania z ludźmi, nadmierne uprawianie ćwiczeń
fizycznych, pracoholizm i wiele innych (Rowicka 2015). Stosunkowo niedawno, bo dopiero w 2013 roku, Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne włączyło uzależnienie od hazardu jako
nałóg oraz zaburzenie. Jednocześnie starano się wyróżnić symptomy świadczące o przejściu sporadycznie stosowanych czynności
w uzależnienie. Trudno jest precyzyjnie określić moment przejścia
z życia codziennego do obsesyjnego stosowania danych zachowań,
dlatego należy brać pod uwagę wiele czynników w tym związanych
(Griffiths 2005).

Czynniki wpływające na uzależnienie od hazardu
oraz jego konsekwencje
Pierwotne znaczenie słowa „hazard“ oznaczało kostkę lub grę
w kości. Obecnie hazard są to różnego rodzaju gry pieniężne,
w których z reguły o tym kto wygra decyduje los. Najbardziej rozpo-
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wszechnionymi grami hazardowymi na świecie są: gry w karty, gra
w ruletkę, gry na automatach, gry liczbowe, zakłady na wyścigach
rożnych zwierząt np. koni, a także szeroko rozpowszechniony hazard
online (Tucholska 2008).
Niestety coraz częściej ludzie zaczynają traktować gry hazardowe jako sens swojego życia. Tracą cały majątek, rodzinę nie
dostrzegając rzeczywistej skali dotyczącego ich problemu. Problem ten z roku na rok dotyczy coraz młodszych osób, a nawet
dzieci dlatego ważne jest, aby dogłębnie go zbadać. Szacuje się, że
w chwili obecnej (2018 rok) uzależnienie to dotyczy częściej młodzieży niż osób dorosłych (Carson i inni 2003). Jednak, aby móc mówić o hazardzie patologicznym należy przenikliwie przeanalizować
czy u danej osoby występuje co najmniej pięć z dziesięciu symptomów wyżej wymienionego zaburzenia. Zachowaniami, jakie do
nich zaliczamy są (http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/hazard/
diagnoza-patologicznego-hazardu/ 2018):
• zaabsorbowanie hazardem, oznacza to, że osoba grająca
planuje w jaki sposób rozegra kolejne gry, skąd będzie czerpała na nie środki oraz nadmiernie przeżywa te gry, które
już się odbyły;
• przeznaczanie coraz większych sum oraz czasu, często kosztem codziennych obowiązków, aby zyskać wcześniej osiąganą satysfakcję;
• irytacja w przypadku usiłowania odsunięcia danej osoby od
gier hazardowych;
• niekonsekwentne próby zaprzestania hazardu;
• stosowanie gry jako ratunku od poczucia winy, lęku i codziennych niepowodzeń;
• okłamywanie najbliższego otoczenia, aby ukryć jak duży jest
to problem dla danej osoby;
• próbowanie odzyskania utraconych pieniędzy podczas kolejnych gier;
• ryzykowanie dobra rodzinnego, zawodowego na rzecz hazardu;
• przedsiębranie przestępczych zachowań np. kradzieży, aby
uzyskać pieniądze, które będzie można wykorzystać podczas
gier hazardowych;
• staranie się o uzyskanie pomocy od innych osób alby poprawić swoją sytuację finansową.
Zaburzenie to jest niezwykle niebezpieczne, jednak jak każda
inna choroba czy też zaburzenie posiada konkretne czynniki ryzyka
sprzyjające rozwojowi oraz powstawaniu. Uwzględniając i łącząc
dwa podziały czynników powstał trzeci, który okazał się najtrafniejszym. Według tego podziału czynniki ryzyka powstania u konkretnej
osoby zaburzeń związanych z patologicznym hazardem są zaburzenia: socjodemograficzne i społeczne, rodzinne, osobowe oraz
duchowe. Te cztery grupy często współistnieją ze sobą, gdyż jeden
z czynników może wpływać na powstawanie innego należącego do
kolejnej grupy. Powiązania te są czasami ścisłe bądź bardzo nikłe jednak najczęściej, chociaż w niewielkim stopniu, występują one u każdej
z osób z problemem hazardu patologicznego (Tucholska 2008).
Głównym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi hazardu jest
jego szeroka dostępność. Dotyczy ona najczęściej prostych gier liczbowych lub automatów. Bardziej ograniczony dostęp np. do kasyn
w mniejszych miejscowościach niestety nie powoduje mniejszej

możliwości uzależnienia się nawet od prostych gier. Hazard to pewnego rodzaju forma ucieczki od problemów i negatywnych emocji.
Szukanie poczucia, że jest się w czymś najlepszym. Do rozpoczęcia
gier hazardowych popycha wielu ludzi także poczucie osamotnienia,
realny brak rodziny. Gracz chce początkowo być w kręgu zainteresowania, jednak z czasem coraz bardziej alienuje się od otoczenia. Pozwolenie na to, aby dzieci były choćby biernymi uczestnikami tego
typu rozrywki może diametralnie zmienić ich życie. Istnieje ogólne
przyzwolenie na takie zachowania jak nauka gry w karty już przez
rodziców. Nauczyciele często milczą widząc grę wśród najmłodszych,
nawet na pieniądze, przez co dzieci i młodzież nie są świadome przyszłych konsekwencji takiego zachowania. Hazard jest również często
określany jako rozrywka tylko dla elitarnych grup osób, przez co nabiera powagi i ludzie jeszcze chętniej po niego sięgają (www.kbpn.
gov.pl/portal?id=15&res_id=2264442 2018).
Poza czynnikami sprzyjającymi powstawaniu tego zaburzenia
ważne jest, aby pochylić się również nad konsekwencjami uprawiania hazardu. Początkowo jest to zwykła przyjemność, jednak
z upływem czasu osoby te tracą coraz większe środki, jak również
kontrolę nad swoim życiem. Utrata pieniędzy i czasu to na pozór jedna z najłagodniejszych konsekwencji. Dużo poważniejsza jest utrata
prawidłowych relacji z innymi ludźmi. Osoba uzależniona zaczyna
się stopniowo izolować od otaczającej go rzeczywistości. Zaniedbuje
relacje rodzinne, zawodowe oraz przyjacielskie. Hazardzista swoją
izolacją stara się ukryć pogłębiające się problemy finansowe, zaciąga długi, których nie jest w stanie spłacić przez co dopuszcza się
również kradzieży wśród rodziny, przyjaciół a także obcych osób.
Trudności w nauce oraz pracy często prowadzą do jej utraty a następnie niskiej samooceny, powodując ocenianie siebie jako osoby
niepotrzebnej i zbędnej, nie umiejącej poradzić sobie samodzielnie
z problemami. Trudności te przeradzają się w zaburzenia nie tylko
psychologiczne ale też fizyczne i społeczne, co często prowadzi do
innych uzależnień np. od papierosów lub alkoholu (Ustok, Hughes
2012).

Podstawowe pojęcia
oraz zakres postrzegania zakupoholizmu
Do tej pory naukowcy nie określili konkretnej definicji zakupoholizmu. Najczęściej ten rodzaj zaburzenia jest to reakcja na niemiłe
oraz przykre wydarzenia i określa się go mianem przewlekłego kupowania. W zależności od źródeł podających informację na ten temat,
termin zakupoholizm stosowany jest zamiennie z takimi określeniami jak: kupowanie nadmierne, zakupomania, kupowanie dysfunkcyjne czy też równie popularne co zakupoholizm – kupowanie kompulsywne (Ogińska-Bulik 2010). Istnieje wiele motywacji do ciągłego
kupowania nowych produktów, jednak najczęściej dzielone są one
na dwie podstawowe grupy (Markiewicz i inni 2012): 1 – motywacja
wewnętrzna – wynika głównie z ogromnych i długotrwałych zaburzeń osobowości spowodowanych nierzadko naciskiem ze strony
najbliższych oraz brakiem równowagi psychicznej. Przejawia się
długimi okresami kupowania; 2 – motywacja zewnętrzna – oznacza epizodyczne kupowanie, które jest przede wszystkim związane
z okresowym złym samopoczuciem psychicznym.
Jednym z pierwszych badaczy opisujących to zjawisko była
McElroy, która w 1994 roku stworzyła definicję kompulsywnego
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kupowania. Jednak nie tylko ona miała duży wkład w odkryciu tego
rodzaju uzależnienia behawioralnego. Na podstawie badań wielu
naukowców stworzono listę determinantów kompulsywnego kupowania. Jednym z nich są czynniki indywidualne, które można podzielić na trzy podgrupy. Czynniki neurologiczne wskazują, że osoby
ze stwierdzoną depresją, stanami lękowymi oraz w przypadkach,
gdy w rodzinach tych osób dochodziło do dużo częstszych zakupów
niż powinny się odbywać, to są oni bardziej podatni na zmaganie
się w późniejszym okresie z kompulsywnym kupowaniem. Osoby
te również znacznie częściej chorują na zaburzenia łaknienia bądź
są uzależnione od alkoholu czy papierosów. Równie ważna jest
samoocena osoby chorej. Niska samoocena znacznie przyspiesza
rozwój zakupoholizmu. Zakupy w tym przypadku mają za zadanie
dowartościowanie oraz podniesienie poziomu zadowolenia z samego siebie u osoby kupującej. Podczas zakupów istnieje możliwość
dowartościowania się również poprzez zwykłą rozmowę z innymi kupującymi, z ekspedientką w sklepie bądź dzięki kupowaniu podczas
przecen, co powoduje poczucie chluby z umiejętności znalezienia
korzystnych ofert. Ostatnim z czynników indywidualnych jest fantazjowanie. Polega ono głównie na ucieczce w świat fantazji, gdzie
kupujący zasługuje na pochwały i szacunek. Fantazje dotyczą życia
osobistego, społecznego i zawodowego, do których można uciec
podczas robienia zakupów (Zadka, Olajossy 2016).
Kolejną ważną grupą czynników są czynniki społeczne, do których zaliczamy model socjalizacji, materializm, postrzeganie oraz
faktyczny status społeczno-ekonomiczny, telewizję, grupę odniesienia, formę pieniądza używanego podczas zakupów, a także postawę
wobec pieniędzy. Już od najmłodszych lat przez określenie właśnie
takiej roli społecznej, dziewczynki bawią się w dom oraz sklep. Są
one przyzwyczajane do kupowania, przez co staje się to często ich
jedną z najważniejszych ról życiowych. W obecnej chwili coraz częściej osoba szczęśliwa posiada otoczkę tej, która ma jak najwięcej
różnorodnych dóbr. Masmedia, w tym telewizja, starają się napędzić
rynek poprzez podkreślenie wartości kupowanych produktów. Obecnym miejscem spotkań często stają się centra handlowe, w których
ludzie czują się bezpiecznie oraz komfortowo. Często po obejrzeniu
reklamy w telewizji, nawet nieświadomie, kupujemy pewne dobra
zastanawiając się potem, po co tak naprawdę były nam one potrzebne. Istotne jest wykorzystywanie podczas reklam wizerunków
osób sławnych, co może powodować chęć podwyższenia swojego
statusu społeczno-ekonomicznego posiadaniem konkretnego produktu. Jednak tak naprawdę nie ma między tymi czynnikami żadnej
zależności (www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=2264442 2018).
Zwłaszcza wśród młodych ludzi istotne znaczenie ma grupa
osób, wśród których przebywają. Często chęć posiadania czegoś
nowego wynika z posiadania tego samego przedmiotu przez innych
członków grupy. Mimo iż początkowo osoby te są świadome braku
ich użyteczności, stopniowo tracą kontrolę nad swoim zachowaniem. Wskazuje się również, że dużo częściej do kompulsywnego
kupowania dochodzi u osób z rozbitych rodzin, w porównaniu do
tych wychowujących się w rodzinach pełnych. Osoby kupujące kompulsywnie także znacznie częściej postrzegają pieniądze jako sposób
na rozwiązywanie swoich problemów. Tendencji tej sprzyjają płatności bezgotówkowe. Płaczący kartą kupujący często nie mają do
końca świadomości, jak dużo pieniędzy wydają oraz nie kontrolują
na co przeznaczają pieniądze. Osoby te z reguły posiadają kilka kart
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kredytowych, co sprawia znaczne pogłębienie nieracjonalnego gospodarowania swoim funduszem (Marino i inni 2011).
Trzecią grupę stanowią czynniki związane z sytuacją zakupu.
Osoby uzależnione od kupowania dużo częściej postrzegają reklamę jako działający na emocje impuls do kupienia danego produktu.
Znaczenie ma również sposób dokonywania zakupów, czy jest to
bezpośrednie spotkanie z ekspedientem oraz innymi kupującymi,
czy zakupy dokonywane są poprzez Internet bądź telemarketing
(www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=2264442 2018).
Jako ostatnie wymieniane są wiek oraz płeć, czyli czynniki natury demograficznej. Badania wskazują, że kompulsywne kupowanie
dotyczy dużo częściej kobiet niż mężczyzn. Kobiety istotnie częściej
starają się radzić z sytuacjami stresowymi w sposób emocjonalny,
w porównaniu do mężczyzn częściej sięgających po alkohol. Jednak
należy zwrócić uwagę, iż kobiety również znacznie bardziej skłonne
są do opowiadania o swoich emocjach i odczuciach, z czego mogą
wynikać duże dysproporcje pomiędzy określeniem tego problemu
wśród kobiet oraz mężczyzn w ogólnodostępnej literaturze. Również
młode osoby dużo częściej są skłonne do kompulsywnego kupowania. Może to być spowodowane między innymi tym, że wśród młodego pokolenia sklepy i galerie handlowe stają się środowiskiem naturalnym. To tam często spotykają się w dni wolne, podczas przerw
szkolnych, chodzą nie tylko zrobić podstawowe zakupy ale po prostu
spędzić czas. Oznacza to, że zakupoholizmu bardzo szybko może stać
się chorobą XXI wieku (Gąsiorowska 2001).

Pracoholizm – jego motywacje i skutki
Kolejnym z przedstawianych zaburzeń behawiolanych jest pracoholizm. Jest to nadmierna potrzeba pracowania, która niesie za
sobą pogorszenie funkcjonowania w społeczeństwie, regres kondycji
zdrowotnej, a także utratę zadowolenia z życia (Hazpaz, Snir 2003).
Często zamiennie stosowane są również następujące określenia:
miłość do pracy, uzależnienie od pracy, opętanie pracą lub nerwica
niedzielna (Szostek 2016). Niestety pracoholizm przez wiele osób
postrzegany jest jako coś pozytywnego. Często pracoholicy są postrzegani po prostu jako osoby pracowite i sumienne, dążące do
jak najlepszych wyników i osiągnięć w pracy. Jednak ludzie zazwyczaj nie są świadomi, w jaki sposób takie postępowanie wpływa
na funkcjonowanie zarówno fizyczne, jak i psychiczne danej osoby
(Wachowiak 2011).
Nie istnieje jedna, powszechnie znana teoria mówiąca w jaki
sposób człowiek zostaje pracoholikiem. W pierwszej z nich początkowo praca stanowi środek osiągania określonych korzyści, również
finansowych. Chęć ich osiągnięcia z czasem zanika, a w jej miejsce
wchodzi przymus pracy, mimo iż człowiek często jest świadomy jakie
może nieść to za sobą negatywne skutki. Pracoholizm może też być
spowodowany chęcią jak najszybszego awansu, podniesienia swoich
zarobków, odnoszenia kolejnych sukcesów. Pracownik czuje wtedy,
że ma kontrolę nad tym co się wokół niego dzieje, że ma wpływ na
wszystkie wydarzenia związane z pracą. Te właśnie elementy postępowania najczęściej występują wśród kadry kierowniczej, dlatego
uważa się, że to właśnie a grupa jest bardziej narażona na wystąpienie u niej pracoholizmu. Uważa się również, że poza wyżej wymienionymi, pewne cechy osobowości także warunkują występowanie
tego zaburzenia. Teorie te łączą się i często można zaobserwować
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dominację jednej z nich, jednak pozostałe jej współtowarzyszą
(Dudek 2008). Należy jednak pamiętać, że nie każda osoba przesadnie zaangażowana w wykonywanie swoich obowiązków zawodowych jest pracoholikiem. Z tej właśnie przyczyny powstała klasyfikacja typologii pracoholików. Dzieli się ich na pięć następujących
grup (Rowicka 2015):
• pracoholicy „do szpiku kości” są to osoby perfekcyjne, często
zanadto zaangażowane w swoją pracę, irytuje ich brak kompetencji u swoich współpracowników oraz u siebie samych;
• pracoholicy nawróceni – to osoby, które wyszły z nałogu,
starają się dbać i pielęgnować czas spędzany poza pracą, nie
dopuszczają możliwości, aby w jego czasie wykonywać obowiązki zawodowe;
• pseudopracoholicy – zaangażowanie, którym się kierują podczas wykonywanej pracy jest spowodowane chęcią awansu
lub podwyżki, jednak na pozór są to osoby przypominające
prawdziwych pracoholików;
• pracoholicy sytuacyjni – ich osobowość nie jest typowa dla
pracoholika, jednak dzięki pracy odczuwają poczucie bezpieczeństwa;
• pracoholicy eskapiści – są to osoby, które dzięki pracy starają się uciec od problemów i trudności towarzyszących
w życiu codziennym, np. problemów w relacjach rodzinnych
lub rówieśniczych.
Początkowo może się wydawać, że pracoholizm posiada jedynie
swoje skutki pozytywne, jednak nic bardziej mylnego. Zwracając uwagę na jego negatywne skutki zazwyczaj dzielimy je na cztery grupy:
funkcjonowanie zawodowe, rodzinne, budowanie nieodpowiednich
relacji z ludźmi oraz zdrowie psychiczne i fizyczne (Dudek 2008).
Pracoholicy wymagają od samych siebie dużo więcej niż od innych osób, przez co ich stres w pracy diametralnie wzrasta. Z reguły
pracują znacznie dłużej, przez co sami kształtują coraz większe i liczniejsze problemy w życiu zawodowym. Nadmierne zaangażowanie
w pracę sprzyja także rozluźnianiu więzi rodzinnych. Pracoholik dużo
rzadziej przebywa w domu, a jeśli nawet się w nim znajduje myśli
o pracy i często się nią zajmuje. W wyniku tego relacje małżeńskie
stopniowo zanikają, a stosunek dzieci do rodzica staje się obojętny
(Robinson i inni 2001). U osób z tym zaburzeniem oprócz obojętności w sprawach domowych występuje zupełne przeciwieństwo
w sprawach zawodowych. Pracownik stara się kontrolować pozostałych współpracowników, przez co często traci z nimi właściwe
relacje. Uważa, że wszystko wie najlepiej nakładając na siebie kolejne obowiązki, tym samym kwestionując kompetencje innych osób.
Osoby pracujące ponad swoje siły często nie zwracają uwagi na
pierwsze objawy złego samopoczucia. Uważają, że to tylko chwilowy
stan, który przeminie. Pracoholizm może prowadzić do wyczerpania
psychosomatycznego, ale także do wielu chorób współtowarzyszących, takich jak: nerwica, problemy z trawieniem, choroba wieńcowa, duszności lub nawet niepozorna bezsenność (Szostek 2016).

się z konkretnym zaburzeniem oraz jego konsekwencjami. Jednak
szybki rozwój technologii nie ułatwia tego zadania. W chwili rozpoznania jednego z zaburzeń na jego miejsce rodzi się już następne.
Przedstawione w niniejszej pracy uzależnienia od hazardu, zakupów
oraz pracy to jedynie wierzchołek góry lodowej. Mimo że nie są one
jeszcze do końca sprecyzowane, to świadomość populacji o ich istnieniu jest dużo większa niż w przypadku występowania zaburzeń
odżywiania, takich jak ortoreksja, alkoreksja, pregoreksja. Do tej
grupy zaliczamy również obsesyjne mycie rąk, które pozornie nie
powinno stanowić żadnego problemu, jednak konsekwencje i tego
zjawiska mogą być zatrważające. Wiele osób czerpie nieprawidłowe
informacje z Internetu oraz innych środków masowego przekazu.
Często starają się żyć zdrowo, popadając z jednej skrajności w kolejną. Uzależnienia behawioralne to problem całego społeczeństwa.
Dotykają coraz młodszych osób. Powodują nie tylko bezpośrednie,
ale i pośrednie skutki konkretnego postępowania. Każde z tych zaburzeń może doprowadzić do pogorszenia relacji rodzinnych, społecznych, złego samopoczucia zarówno psychicznego, jak i fizycznego. Mogą one zaburzać dobrostan biopsychospołeczny, który jest
tak ważny w codziennym życiu każdego człowieka.
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Ustawienie uwagi a postrzeganie świata
Setting of attention and the perception of the world
Urszula Opyrchał, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny
Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorki.

Celem artykułu jest analiza zależności między ustawieniem uwagi
(rozumianej zgodnie z filozofią Abhidharmy) a postrzeganiem otaczającego świata. Uwaga skierowana na konkretny przedmiot (zjawisko czy
zagadnienie) sprawia, że rzeczywistość jest postrzegana i interpretowana zgodnie z tym przedmiotem, co z kolei powoduje, że podejmowane
działania są zdeterminowane przez ten przedmiot. To ten przedmiot
staje się obecny dla świadomości, a reszta rzeczywistości może stać się
nieważna i „niewidzialna”. Zjawisko to ma miejsce zarówno w stosunku do przedmiotów zewnętrznych, czyli fizycznych odbieranych przez
zmysły, jak również do przedmiotów wewnętrznych, czyli mentalnych,
które są ujmowane przez umysł. W pierwszym przypadku będzie
mowa o takich zjawiskach jak ślepota pozauwagowa oraz zawężanie
pola obserwacji i konceptualizacja, natomiast w drugim przypadku będzie rozważany związek między ustawieniem uwagi a przedmiotami
wewnętrznymi takimi jak koncepcje dotyczące funkcjonowania świata.

The aim of the article is to analyze the relation between setting the attention (understood in accordance with the philosophy of
Abhidhamma) and the perception of the surrounding world. Attention directed at a specific subject (phenomenon or issue) makes the
reality is perceived and interpreted in accordance with this subject,
which in turn makes the actions are determined by this subject. This
object becomes present to consciousness, and the rest of reality can
become unimportant and “invisible”. This phenomenon takes place
both in relation to external objects, i.e. physical, as well as internal
objects, i.e. mental, which are apprehended by the mind. In the first
case, we will talk about such phenomena as inattentional blindness
and the narrowing of the field of observation and conceptualization,
while in the second case we will consider the relation of the setting of
attention and internal objects such as concepts concerning the functioning of the world.

Słowa kluczowe: Abhidharma, uwaga, epistemologia, percepcja, kognitywistyka.

Keywords: Abhidhamma, attention, epistemology, perception, co-

Wstęp
To, w jaki sposób człowiek postrzega świat, jest związane nie
tylko z władzami zmysłowymi, ale także z mentalnymi. Według filozofii Abhidharmy jednym z istotnych elementów wpływających na
postrzeganie świata są pierwotne świadomości (citta) oraz czynniki
mentalne (cetasika). Artykuł ma na celu analizę zależności między
ustawieniem czynnika mentalnego uwagi a obserwacją, a poprzez
to także postrzeganiem świata. W ramach rozważań uwzględnione
zostaną takie zjawiska jak ślepota pozauwagowa, zawężanie pola
obserwacji i konceptualizacja oraz ustawienie uwagi a przedmioty
wewnętrzne.

Uwaga w filozofii Abhidharmy
W filozofii Abhidharmy uwaga uznawana jest za jeden z pięćdziesięciu dwóch czynników mentalnych. Należy pamiętać, że jest
to inne rozumienie tego terminu niż w naukach psychologicznych
i tylko częściowo ich znaczenia się pokrywają. Czynniki mentalne
w Abhidharmie dzieli się na takie, które są etycznie zmienne (13
sztuk), niezdrowe (14) oraz piękne (25). Uwaga zaklasyfikowana jest
do pierwszej kategorii czynników etycznie zmiennych, a dokonując
dalszych rozróżnień – do czynników uniwersalnych. Wyróżnia się siedem uniwersalnych czynników mentalnych, a ich charakterystyką
jest to, że są one stale obecne, czyli że są ciągle aktywne (Dhamma,
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Bodhi 2000; Nord 2017). Zatem człowiek bez przerwy zwraca na
coś uwagę, a czynnik ten może wspierać zarówno etyczne, jak i nieetyczne działania, choć sam przedmiot, na który zwróciło się uwagę,
może pozostawać neutralny. To, czy uwaga zostanie zaabsorbowana
do działania godnego pochwały czy nagany zależy z jednej strony
od innego uniwersalnego czynnika mentalnego, jakim są impulsy
wolicjonalne, a z drugiej strony od tego, czy jednocześnie występują
czynniki niezdrowe, czy też piękne (Opyrchał 2017).
U Rewata Dhamma i Bhikkhu Bodhi we wprowadzeniu do filozofii Abhidharmy wyjaśniają ten czynnik w następujący sposób:
„Uwaga jest czynnikiem mentalnym odpowiedzialnym za nawiązanie
umysłu do przedmiotu, na mocy którego przedmiot staje się obecny
dla świadomości. (…) Uwaga jest jak ster okrętu, który kieruje go do
celu, albo jak woźnica rydwanu, który wysyła do celu (przedmiotu)
dobrze wyszkolone konie (np. skojarzone stany)” (Dhamma, Bodhi
2000: 81). Uwaga skierowana na konkretny przedmiot (zjawisko czy
zagadnienie) powoduje, że rzeczywistość jest postrzegana i interpretowana zgodnie z tym przedmiotem. To z kolei sprawia, że podjęte działania są zdeterminowane przez ten przedmiot, gdyż uwaga
wyznacza to, jaki kierunek działań jest możliwy i pozostaje zgodny
z postrzeżonym przedmiotem. To ten przedmiot staje się obecny dla
świadomości i może być podstawą podjętych działań, a reszta rzeczywistości może stać się nieważna i „niewidzialna”. Zjawisko to ma
miejsce zarówno w stosunku do przedmiotów zewnętrznych, czyli
fizycznych, jak również przedmiotów wewnętrznych, czyli mentalnych. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z przedmiotami,
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które są postrzegane przez narządy zmysłów i możemy wtedy mówić o błędach percepcji, natomiast w drugim przypadku mamy do
czynienia z wewnętrznymi przedmiotami, ujmowanymi przez umysł,
które – jeśli są ujęte nieprawidłowo – w mniej oczywisty sposób
ograniczają działanie danej osoby wyznaczając, co jest, a co nie jest
możliwe do realizacji, jak również to, co istnieje, a co nie. Takim
przedmiotem mentalnym może być na przykład koncepcja miłości
– czyli jaki rodzaj miłości istnieje, a jaki nie istnieje i co w związku
z tym można zrealizować, a czego nie.

Ślepota pozauwagowa
W internecie można obejrzeć wiele krótkich filmów, które często noszą tytuły Test na spostrzegawczość. W filmach tych uwaga
zostaje skierowana na konkretny przedmiot (wykonanie określonego zadania), a testowane jest to, czy realizując wyznaczone zadanie, widzowie zobaczą na filmie coś nietypowego. Okazuje się,
że wielu ludzi wykonując zadanie, na które została skierowana ich
uwaga, nie widzi nietypowych czy wręcz dziwacznych zjawisk, które
miały miejsce na oglądanym filmie. Jako pierwsi tego typu badania
nad zarządzaniem uwagą i błędami percepcji przeprowadzili Daniel
J. Simons i Christopher Chabris (obecnie profesorowie psychologii
kognitywnej) pod koniec lat dziewięćdziesiątych, a wykorzystany
przez nich film pt. Selective attention test (Simons, Chabris 1999)
dostępny jest w internecie. Instrukcja podana przed rozpoczęciem
transmisji filmu brzmi następująco: „Ile podań wykonają gracze noszący białe koszulki?”. Podanie owej instrukcji sprawia, że uwaga
widzów zostaje skierowana na realizację określonego zadania, czyli
zostaje wyznaczone, które elementy transmisji są istotne i czego nie
należy pomijać. Na końcu testu na ekranie ukazuje się pytanie dotyczące zadanej wcześniej instrukcji, jak również prawidłowa odpowiedź. Natomiast jeszcze później zostaje zadane dodatkowe pytanie
o to, czy widziało się goryla. Wyniki badań wspomnianych psychologów okazały się zaskakujące, gdyż większość widzów nie dostrzegła
na filmie goryla. Badania były wielokrotnie powtarzane, a uzyskane
wyniki okazywały się podobne, co zmniejszyło ryzyko błędnie przeprowadzonego pierwszego eksperymentu (Chabris, Simons 2011).
Wskazuje się, że winę za taki rezultat eksperymentu ponosi błąd
percepcji, który obecnie nazwany jest ślepotą pozauwagową (ang.
inattentional blindness). Zdaniem prekursorów badania tego zagadnienia w obszarze psychologii polega on na tym, że: „kiedy człowiek kieruje swoją uwagę na jeden, szczególny obszar lub aspekt
widzialnego świata, ma tendencję do niezauważania pojawiających
się niespodziewanie obiektów, nawet kiedy są one wyraźnie widoczne, potencjalnie istotne oraz pojawiają się dokładnie w miejscu, na
które się właśnie patrzy” (Chabris, Simons 2011: 18).
W 2010 roku Simons przeprowadził inny eksperyment wykorzystując nowy film. Około połowy widzów, którzy nie oglądali
wcześniej pierwszego filmu ani nie słyszeli o podobnym badaniu
(grupa pierwsza), nie dostrzegali goryla w nowym filmie. Natomiast
wszystkie osoby, które znały poprzedni eksperyment (grupa druga),
zauważyły przechodzącą osobę przebraną za zwierzę. Co ciekawe
nie dostrzegły one innych zaskakujący elementów. Jedynie 17% drugiej grupy zauważyło co najmniej jedno z dwóch nowych, niespodziewanych zdarzeń: zmianę koloru kurtyny lub/i odejście jednego
z członków drużyny w czarnych koszulkach. W pierwszej grupie na-

tomiast 29% widzów deklarowała zauważenie jednej ze wspomnianych zmian (Błońska 2010). Taki wynik eksperymentu z 2010 roku
może sugerować, że większość jego uczestników zaklasyfikowanych
do drugiej grupy zarządzało swoją uwagą w taki sposób, że byli
w stanie wykonywać polecone zadanie, a jednocześnie wyszukiwać
goryla, pamiętając, że jest to dodatkowe zadanie, o które będą pytani na końcu eksperymentu. Nie spodziewali się jednak dodatkowych
zmian, więc nadal pozostałe elementy pozostawały wyłączone z ich
pola obserwacji, więc ich percepcja tych elementów była niższa niż
w pierwszej grupie.

Pole obserwacji a konceptualizacja
Rozważania dotyczące fenomenu ślepoty pozauwagowej prowadzą do postawienia pytania o to, jak funkcjonuje odbiór rzeczywistości, kiedy uwaga jest skierowana na określony przedmiot.
Navis Nord wskazuje, że zazwyczaj osoby, które nie ćwiczyły
zarządzania uwagą, mają połączony mentalny czynnik uwagi z funkcją obserwacji, a wtedy pole obserwacji zostaje zawężone. Efekt
ten sprawia, że widziane jest to, na co została skierowana uwaga,
a wiele innych szczegółów nie jest dostrzeganych (Nord 2017).
Mimo że zmysł wzroku jest sprawny, a bodźce świetlne padają na
siatkówkę oka, to „obserwowana” rzeczywistość nie jest odbierana
jako widziana, ponieważ na poziomie mentalnym uzyskiwane informacje zostają zaklasyfikowane jako nieważne (gdyż są niezgodne
z przedmiotem, na którym jest ustawiona uwaga) i nie dochodzi
do ich świadomego przetworzenia. To z kolei uniemożliwia ich wykorzystanie. Skutek jest taki, że dana osoba ma wrażenie, że nie
widziała danego przedmiotu, nawet jeśli na poziomie zmysłów odebrała niezbędne do tego informacje. Jako przykład można podać sytuację, kiedy osoba X poszukuje książki. Zapamiętała, że okładka jest
niebieska, więc uwaga zostaje skierowana na ten kolor. W związku
z tym rozglądając się, osoba X zwraca uwagę tylko na przedmioty
niebieskie, gdyż inne bodźce wizualne są sortowane i odrzucane
jako nieistotne. Kiedy nie może znaleźć książki, zmienia aktywność
na inną, przykładowo idzie zjeść obiad, a wtedy uwaga zostaje przestawiona. Później osoba X znów wchodzi do pokoju i okazuje się, że
książka leży na środku stołu, ale okładka jest szara a nie niebieska,
więc z powodu sortowania związanego z ustawieniem uwagi, obiekt
nie został poprzednio zarejestrowany, a przez to osoba X go nie spostrzegła, nawet jeśli wielokrotnie wodziła wzrokiem po blacie stołu.
Jeśli pole obserwacji zostaje zawężone, to widziany jest niewielki fragment rzeczywistości, a reszta, która w danym momencie
nie jest przetwarzana jako coś postrzeganego, albo zostaje pominięta (uznaje się, że nic tam nie ma istotnego), albo zostaje dorysowana przez umysł (uznaje się, że jest tam to, co jest istotne w związku
z przedmiotem, na którym jest uwaga). To powoduje, że bez względu na to, jakie inne przedmioty znajdują się w otoczeniu tego, na
czym jest uwaga, zostają one tak zinterpretowane, by pozostać
w zgodzie z fragmentem postrzeżonego zjawiska.
Jako ilustracja może tu posłużyć przykład przytoczony przez Roberta Cialdiniego. Otóż w okresie godowym samiec drozda atakuje
innego samca drozda, co uznawane jest za normalne i zrozumiałe
zachowanie ze względu na biologiczne dążenie do przekazania swoich genów. Jednak okazuje się, że jeśli jednemu samcowi drozda
obetnie się czerwone pióra, to inny samiec go nie zaatakuje, na-
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tomiast jeśli pokaże się ptakowi same odcięte czerwone pióra, to
zostaną one zaatakowane (Cialdini 1994). Opisane przez Cialdiniego zachowanie drozda pozornie może wydawać się niezrozumiałe
czy wręcz absurdalne, jeśli jednak rozważy się zaburzenia percepcji
związane z brakiem odpowiedniego zarządzania uwagą, to zaobserwowane zjawisko stanie się bardziej jasne.
W kontekście omawianego zagadnienia warto posłużyć się
terminem „podstawa postrzegania”. Nord wskazuje, że: „Na jakiejś
podstawie rozpoznajemy, że coś jest A, czyli tak naprawdę dostrzegamy jedynie podstawę do nazwania przedmiotu, umysł zaś dorysowuje konceptualizację, czyli tę część, której naprawdę nie widzimy
i której po prostu w ogóle nie ma!” (Nord 2017: 50). Dla omawianego drozda podstawą postrzegania innego samca drozda był kłębek
czerwonych piór. Nawet jeśli zostały one odcięte, to najistotniejszy
element pozostał, a w związku z tym reszta rzeczywistości została
dorysowana. Podobnie mogą zachowywać się ludzie szczególnie
wtedy, gdy nie zdają sobie sprawy, w jaki sposób funkcjonuje ich
uwaga.

sposób pokazują, jak to, o czym poszczególni bohaterowie myśleli, wpływało na ich odbiór rzeczywistości, a zatem ocenę zeznań
(w przypadku pierwszego filmu) lub własne zeznania (w przypadku
drugiego filmu).
Istnieją takie pojęcia, które determinują życie człowieka. Są
nimi przykładowo miłość, szczęście, sprawiedliwość, zdrowie, piękno, dobro. Nie zawsze człowiek podejmuje systematyczną refleksję
nad tymi zagadnieniami, czasami pozostając na poziomie refleksji
z okresu młodzieńczego, a nawet z dzieciństwa. Koncepcje, które się
przyjmuje w związku z tymi egzystencjalnie istotnymi tematami są
wewnętrznymi przedmiotami, które mogą pomagać lub utrudniać
realizowanie w życiu pożądanych celów i doskonalenie się. Dlatego
Nord mówi: „albo myślisz sam, albo zostajesz przez innych pomyślany. Możesz zostać przez innych pomyślany, kiedy kupujesz obce dla
ciebie i niezgodne z twoimi celami konceptualizacje” (Nord 2017:
60). Dlatego warto badać nie tylko to, na jakich przedmiotach wewnętrznych spoczywa uwaga, ale także w jaki sposób te koncepcje
zostały stworzone lub nabyte.

Uwaga a przedmioty wewnętrzne

Zarządzanie uwagą jako krok w stronę wolności

Uwaga może być skierowana nie tylko na przedmioty zewnętrzne, ale także na wewnętrzne, a wtedy zwykle znacznie ciężej nią
zarządzać, jak również trudniej rozpoznać przedmiot, na którym
jest w danej chwili umieszczona. Nie zmienia to jednak faktu, że jej
umiejscowienie na danym wewnętrznym przedmiocie ostatecznie
wpływa na podejmowane działania. Jednym z istotnych dla wielu
ludzi wewnętrznych przedmiotów jest koncepcja związku – taki wewnętrzny przedmiot sprawia, że w życiu dana osoba realizuje taki
związek, który odpowiada (często bezwiednemu) ustawieniu uwagi
na określonym przedmiocie.
Przykładem mogą być wyniki badań z zakresu psychologii narracyjnej. Robert Sternberg wyróżnił najczęściej powtarzające się
opowieści, które osoby realizują w swoich związkach (Sternberg
2001). Część z opisanych przez niego opowieści może wskazywać
na to, na jakim elemencie w związku dana osoba ma ustawioną
uwagę i co zatem faktycznie jest realizowane pod przykrywką kultywowania miłości. Widoczne może to być na przykład w opowieści
o dziele sztuki, która to narracja polega na tym, że jedna strona w
związku traktowana jest jak przedmiot podnoszący wartość jej czy
jego właściciela, czegoś, czym można się pochwalić przed znajomymi itp. Inną narracją, która może sugerować, na jakim przedmiocie
wewnętrznym jest ustawiona uwaga, jest opowieść wojenna, która
polega na utrzymywaniu konfliktu (choć scenariusz może przewidywać różną częstotliwość i natężenie potyczek) (Sternberg 2001;
Nord 2014). Niestety odgrywanie pewnego rodzaju narracji w związku uniemożliwia zobaczenie innych możliwości realizowania danego
związku, które byłyby dla owej pary dostępne, gdyby osoby uczestniczące w opowieści nie były uwarunkowane przez wewnętrzne
przedmioty powiązane z określoną narracją. Może to być związane
z brakiem umiejętności zarządzania uwagą.
Innymi przykładami zależności między ustawieniem uwagi na
przedmiotach wewnętrznych, postrzeganiem rzeczywistości i działaniem mogą być dwa dramaty o tematyce sądowej: Dwunastu
gniewnych ludzi w reżyserii Sidney’a Lumeta (1957) oraz Naoczny
świadek (1964) w reżyserii Alfreda Hitchcocka. Oba w doskonały

Navis Nord, omawiając problemy związane z funkcjonowaniem
czynnika mentalnego uwagi, jak również powstających błędów percepcji i interpretacji rzeczywistości, wskazuje pola pracy, których
celem jest uwolnienie osoby od mechanicznego i bezrefleksyjnego
działania. Zwraca on uwagę na to, że zwykle uwagą zarządzają przypadkowe bodźce i że osoba nie wie, na jakim przedmiocie zewnętrznym czy wewnętrznym spoczywa jej uwaga. Ludzie, przekaz medialny, a nawet zupełnie przypadkowe sytuacje mogą nieświadomie lub
w sposób celowy ściągać uwagę danej osoby na określone przedmioty, a przez to determinować postrzegany przez nią świat. Dlatego
Nord zaleca uwzględnienie bardzo wielu obszarów, jeśli podejmuje
się pracę z uwagą. Oto niektóre z nich (Nord 2016; Nord 2017):
• oddzielanie uwagi i obserwacji oraz oddzielanie uwagi od
oczu;
• trzymanie uwagi w wyznaczonym punkcie, niedopuszczanie,
by przypadkowe bodźce ściągały uwagę;
• badanie, w jaki sposób i w jakich sytuacjach ściąga się na
siebie uwagę innych;
• demontaż konceptualizacji i ćwiczenie świeżości patrzenia;
• rozwijanie percepcji;
• porzucanie podglądania na rzecz widzenia.
Jeśli nie podejmuje się pracy z zarządzeniem uwagą, to może
się okazać, że jest się zależnym od bodźców jak wspomniany samiec
drozda oraz że jest się w podobny stopniu jak on nieprecyzyjnym
w odbiorze rzeczywistości. W przypadku podobnie błędnego odbioru rzeczywistości, ciężko czyjeś działanie nazwać wolnym i w pełni
świadomym. Dlatego warto zgłębiać zagadnienie zarządzania uwagą
nie tylko w perspektywie teoretycznej, ale także praktycznej.

Podsumowanie
Zdolność do intencjonalnego zarządzania uwagą nie jest umiejętnością powszechną. Wręcz przeciwnie, większość ludzi podlega
zjawisku ślepoty pozauwagowej. To sprawia, że osoby te nie wiedzą,
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w jaki sposób ich własny czynnik mentalny wywołuje selekcjonowanie odbieranych bodźców, a przez to błędne postrzeganie świata,
a nawet jego kreowanie poprzez tworzenie konceptualizacji niepostrzeżonych treści. Nieumiejętność zarządzania uwagą w stosunku
do przedmiotów wewnętrznych może powodować niezdolność do
uchwycenia tego, co jest w życiu naprawdę istotne, jak również
utrudniać realizację tego. Uwaga przestawiana poprzez przypadkowe bodźce jest pewnego rodzaju niewolą człowieka, który chciałaby,
by jego działania zależały tylko i wyłącznie od niego, od tej jego
części, która jest zdolna do dążenia do doskonałości. Zatem podejmowanie wysiłków w celu nauczenia się zarządzania uwagą jest
jednym z ważnych elementów ścieżki zmierzającej do niezależności
od niepożądanych wpływów i do działania z horyzontu wolności.
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Celem niniejszej pracy jest próba ustalenia zakresu podobieństw oraz różnic pomiędzy epistemologicznymi doktrynami Arystotelesa oraz Kanta. Osiągnięcie celu pracy jest możliwe dzięki przybliżeniu myśli obydwu filozofów oraz zestawieniu ich poglądów pod
kątem wyznaczonego celu badawczego. Praca została podzielona na
trzy główne części. Najpierw zaprezentowano doktrynę Arystotelesa. Następnie przybliżono naukę Kanta. Wreszcie w ostatniej części
pracy porównano obie propozycje. W świetle przeprowadzonych zestawień należy stwierdzić, że spory stopień podobieństwa występuje
jedynie na globalnym poziomie refleksji obydwu filozofów. Znaczące
różnice są już natomiast możliwe do zaobserwowania na poziomie
szczegółowym. Różnice te w znacznym stopniu można wytłumaczyć
innym punktem wyjścia refleksji obydwu filozofów.

The main purpose of the paper is an attempt of finding out
similarity and difference range between Aristotle’s and Kant’s epistemological doctrines. The aim paper realization is possible thanks
to presentation and juxtaposition of both philosophers’ doctrines.
The paper was divided into three main parts. In the first one Aristotle’s ideas were presented. In the second one Kant’s ideas were
presented. Finally in the third one both doctrines were compared.
On the basis of the analysis it could be claimed that we can see a big
similarity range on global level of philosophical doctrines. Important
differences can be seen on detailed level.

Słowa kluczowe: Arystoteles, Kant, epistemologia, poznanie, filozofa.

Keywords: Aristotle, Kant, epistemology, knowledge, philosophy.

Wstęp
Problematyka poznania już od czasów starożytnych była tematyką chętnie podejmowaną przez kolejne pokolenia filozofów. Poszczególni myśliciele starali się podać własne, w ich mniemaniu prawdziwe,
propozycje dotyczące tego, jak przebiega ludzkie poznanie oraz jakie
komponenty biorą w nim udział. Swoistego rodzaju novum do tych
refleksji wprowadziła epoka nowożytna, kiedy wskutek znaczącego
postępu w rozwoju nauk ścisłych refleksja epistemologiczna mogła zostać wzbogacona o zupełnie nowe, nieznane dotąd, spojrzenie. Nowe
podejście wywarło tak silny wpływ na naukę o poznaniu, że obecnie
uprawianie filozoficznego namysłu epistemologicznego bez uwzględnienia osiągnięć nauk ścisłych wydaje się niekompletne. Na tle wielu
interesujących propozycji w zakresie epistemologii do jednych z najważniejszych można zapewne zaliczyć refleksję Arystotelesowską oraz
Kantowską. Stosunkowo duża różnica czasowa dzieląca obydwu filozofów w tym przypadku stanowi intrygujący punkt wyjścia pod kwestię ewentualnych zbieżności w myśli Stagiryty i niemieckiego filozofa.
Szukanie wspomnianych podobieństw jest dodatkowo interesujące
w obliczu faktu, że obydwaj myśliciele reprezentują dwie zupełnie różne epoki pod względem przyjmowanych aksjomatów filozoficznych.
O ile Arystoteles mógł bazować jedynie na własnych obserwacjach,
przemyśleniach i nikłej (ze współczesnego punktu widzenia) wiedzy
z zakresu szeroko rozumianych nauk ścisłych, o tyle Kant był świadkiem stopniowego rozkwitu nauk ścisłych i mógł czerpać pełnymi
garściami z ich osiągnięć1. Jednocześnie jednak niemiecki filozof żył
Niektórzy badacze mówią nawet o „rewolucji kopernikańskiej” w związku
z refleksją epistemologiczną Kanta. Zob. Rubinstein 2014: 91.
1
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w czasach, gdy nowe dyscypliny dopiero zaczynały zdobywać stopniową przewagę nad filozofią w zakresie różnych odkryć i dokonań.
Z tego powodu, chociaż Kant mógł czerpać z nowych dyscyplin, to
jednak ciągle musiał w znacznej mierze opierać się na refleksji filozoficznej (Sgarbi 2016: 68-69; Kim 2015: XIX). W tym kontekście zatem
porównanie epistemologicznego namysłu obydwu filozofów tym bardziej wydaje się intrygujące i cenne.
Celem niniejszego opracowania będzie próba wskazania różnic i podobieństw pomiędzy myślą Arystotelesa i Kanta. Osiągnięcie
celu pracy będzie możliwe dzięki przybliżeniu oraz zestawieniu myśli
obydwu filozofów w zakresie wyznaczonym przez temat niniejszego
opracowania. Praca zostanie ustrukturyzowana w trzech głównych
częściach. Najpierw będzie miało miejsce przybliżenie Arystotelesowskiej epistemologii. W dalszej kolejności badania zostaną zogniskowane wokół epistemologicznej wizji Kanta. Wreszcie w części trzeciej
zostanie dokonane porównanie obydwu koncepcji.

Arystotelesowska wizja ludzkiego poznania
Ponieważ epistemologia Stagiryty jest ściśle powiązania z jego
założeniami antropologicznymi, istotne wydaje się uprzednie przybliżenie kluczowych elementów antropologii Arystotelesa, by na
tej podstawie dobrze osadzić jego epistemologię. Z tego powodu
w pierwszej kolejności analizy zostaną poświęcone Arystotelesowskiej
wizji człowieka. Następnie badania zostaną zogniskowane wokół właściwego tematu niniejszego opracowania, a więc epistemologii, która
w systemie Stagiryty funkcjonuje w dwóch obszarach: poznania zmysłowego i rozumowego.
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Antropologia Stagiryty
W ujęciu Stagiryty człowiek jest bytem składającym się z dwóch
podstawowych komponentów go konstytuujących. Jednym z nich
jest sfera materialna, a więc ciało, drugim zaś – sfera duchowa,
a więc dusza2. Dopiero koegzystencja tych dwóch elementów warunkuje powstanie bytu ludzkiego, a pominięcie jednego z nich tę możliwość niweczy (Krąpiec 2006: 350)3. Szczególną rolę Arystoteles przypisuje ludzkiej duszy, która, w jego ujęciu, nie tylko jest odpowiedzialna za najbardziej doniosłe funkcje przysługujące człowiekowi, ale
również jest podstawą jego tożsamości substancjalnej. Podczas gdy
ciało daje duszy możliwość wyrażania się, to właśnie dusza je ożywia
i daje mu możliwość poruszania się.
Sama dusza w opinii Arystotelesa nie jest rzeczywistością
jednorodną, ale pełni w człowieku kilka różnych funkcji. Właśnie
w tym kontekście Stagiryta wyróżnia trzy właściwe funkcje duszy
ludzkiej: wegetatywną, sensytywną (zmysłowo-motoryczną) i rozumową. Funkcja wegetatywna jest odpowiedzialna za kierowanie
takimi działaniami ludzkimi, jak rodzenie, odżywianie się i wzrost.
Druga z przywołanych funkcji duszy (sensytywna) umożliwia człowiekowi poruszanie się, rządzi sferą pożądania oraz daje możliwość
odbierania wrażeń. Najistotniejszą funkcją duszy ludzkiej jednak
jest tzw. funkcja rozumna. To właśnie jej są podporządkowane takie czynności, jak podejmowanie decyzji czy myślenie (Miller 2002:
187; Marietta 1998: 104-105). O doniosłym znaczeniu ostatniej
z wymienionych funkcji duszy ludzkiej świadczy również to, że sam
filozof przypisał jej nieśmiertelność przejawiającą się w zdolności
przetrwania rozpadu ciała, czego nie uczynił w przypadku innych
funkcji duszy (wegetatywnej i sensytywnej).

Poznanie zmysłowe
Specyficzna struktura ludzkiego bytu złożona z trzech różnych
funkcji duszy umożliwia człowiekowi poznanie na różnych poziomach. Z jednej strony bowiem może on odbierać dane przez pośrednictwo zmysłów, z drugiej zaś strony może w tym celu posługiwać się rozumem (Kuniński 2012: 310). W każdym razie istotne
jest to, że poszczególne sposoby poznania (zmysłowy, rozumowy)
mają swoje zakotwiczenie w różnych funkcjach duszy: za poznanie
zmysłowe będzie odpowiedzialna funkcja sensytywna, za poznanie
rozumowe natomiast – rozumowa. Dopiero łączne ujęcie tych władz
umożliwia człowiekowi pełne poznanie na poziomie umysłowo-zmysłowym. Chociaż bardziej istotne w systemie Stagiryty jest poznanie
rozumowe, to jednak chronologicznie pierwsze jest poznanie zmysłowe, ponieważ to ono przekazuje rozumowi przedmioty poznania
niezbędne do przeprowadzenia procesu poznawczego na poziomie
rozumowym4. Poznanie zmysłowe, jak już zauważono, w ujęciu Arystotelesa jest związane z sensytywną funkcją duszy ludzkiej. Wśród
W kontekście tej uwagi można zatem stwierdzić, że człowiek jest tzw.
bytem hylemorficznym.
3
Ta uwaga ma zastosowanie w odniesieniu do człowieka, ponieważ
w filozofii Arystotelesa mogą istnieć realnie byty pozbawione materialnej
sfery.
4
Właśnie w tym kontekście pojawiła się słynna łacińska sentencja nihil est
in intelectu quod non primus fuerit in sensu ('nie ma niczego w intelekcie,
czego wpierw nie byłoby w zmysłach') oraz koncepcja niezapisanej księgi
zapisywanej przez doświadczenia (łac. tabula rasa). Zob. Dąbrowski 2017:
67-68. Por. Cross 2014: 18.
2

różnych możliwości zapewnianych człowiekowi przez tę funkcję
zdolność do doznawania wrażeń zmysłowych jest spośród nich najważniejsza. Odbiór poszczególnych wrażeń zmysłowych jest możliwy
dzięki temu, że odpowiednie władze zmysłowe znajdują się w stanie
tzw. możności do ich odbioru (Arystoteles 1992: 86). Owa możność
zachowuje zdolność do odbioru poznawanego przedmiotu nawet
wtedy, gdy w danej chwili nie nawiąże ona kontaktu poznawczego
z poznawanym przedmiotem. Aktualizacja tej możności następuje natomiast w momencie, gdy dochodzi do kontaktu przedmiotu
poznawanego z władzą duszy sensytywnej, a więc gdy przedmiot
znajduje się w zasięgu oddziaływania tej zdolności duszy (Krokos
2013: 69).
Kontakt odpowiedniej władzy z właściwym jej przedmiotem
poznania jest kluczowym momentem całego procesu poznawczego
(Arystoteles 1992: 89-90). Owocem owego zetknięcia się władzy
i przedmiotu jest wrażenie zmysłowe właśnie poznanej rzeczy, które
zostaje utworzone w podmiocie ludzkim (Sady 2013: 24). To wrażenie zmysłowe jest podobieństwem przedmiotu, który znalazł się
w zasięgu oddziaływania zmysłowej władzy poznawczej. Arystoteles
uściśla, że faktycznie dochodzi do przyswojenia formy poznawanej
rzeczy bez jej materii5. W celu lepszego zobrazowania swojej myśli
Stagiryta sięga po obraz sygnetu odciśniętego na wosku. Kiedy następuje kontakt tych dwóch rzeczy, sygnet przekazuje swój kształt
(a więc formę) woskowi. Wosk zatem w pewnym sensie przyswaja
sobie pewien element należący do sygnetu.
Arystoteles wskazał na istnienie pięciu zmysłów zewnętrznych
odbierających dane pochodzące z zewnątrz. W jego ujęciu są to
następujące zmysły: słuch, węch, wzrok, smak i dotyk. Każdy ze
zmysłów jest niejako odpowiedzialny za poszczególny rodzaj przedmiotu, który odbiera. W związku z tym kiedy dochodzi do kontaktu
słuchu z właściwym mu przedmiotem (np. z muzyką), uaktualnia
on swoją możność, podczas gdy inne zmysły (np. węch) tego nie
robią. Co więcej, Stagiryta okazywał bardzo duże zaufanie wobec
zmysłów ludzkich, i to do tego stopnia, że według niego podczas
kontaktu danego zmysłu z właściwym mu przedmiotem zmysłowym
(np. jakiegoś obrazu ze wzrokiem) zmysł odbierający wrażenie nie
może popaść w błąd (Arystoteles 1992: 90)6.

Poznanie rozumowe
Jak już zauważono na poprzednim etapie analiz, poznanie rozumowe Stagiryta związał z rozumną funkcją duszy ludzkiej. Z drugiej
strony, ponieważ ta funkcja przysługuje jedynie człowiekowi, na tej
podstawie można stwierdzić, że w filozofii greckiego myśliciela jest
to rodzaj poznania właściwy jedynie ludziom. W tym przypadku
przedmiotem poznania nie jest już jednak materialny przedmiot
zewnętrzny, ale forma ujęta w sposób intelektualny, a zatem całkowicie pozbawiona materii (Arystoteles 1992: 123). Co więcej,
w przypadku tego rodzaju poznania Stagiryta opowie się również za
brakiem udziału jakiegokolwiek czynnika cielesnego. Poznanie rozumowe jest możliwe głównie dzięki rozumowi ludzkiemu, który trwa
w stanie możności do przyswojenia właściwego sobie przedmiotu.
Kluczowe w Arystotelesowskiej filozofii rozróżnienie na materię i formę nie
zostało przybliżone w niniejszym opracowaniu.
6
W epistemologii Arystotelesa pewną rolę pełni również tzw. zmysł wspólny,
ale ze względu na specyfikę pracy ten temat nie zostanie rozwinięty
w niniejszym opracowaniu.
5
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Kiedy taki przedmiot pojawi się w zasięgu jego oddziaływania, ma
miejsce interakcja, w wyniku której dochodzi do wytworzenia pojęcia (Krokos 2013: 70). Nie trudno zauważyć, że struktura aktu poznawczego w przypadku poznania rozumowego jest podobna do tej,
która została zaprezentowana w odniesieniu do poznania zmysłowego. Zasadnicza różnica opiera się właściwie na innym przedmiocie
poznania.
W związku z zagadnieniem sposobu przyswajania przedmiotu
przez rozum i sposobu jego formowania w procesie poznawczym
Arystoteles wprowadza bardzo ważne rozróżnienie na tzw. intelekt
czynny i tzw. intelekt bierny (Arystoteles 1992: 126-128). Rolę tego
drugiego można rozumieć na zasadzie pewnego wstępnego przygotowania poznawanego przedmiotu pod jego dalszą „obróbkę”
przez intelekt czynny. Wydaje się, że intelekt bierny można rozumieć
jako rodzaj niematerialnej materii, w którą zostaje wcielony każdy
z przedmiotów poznania rozumowego. W odniesieniu do intelektu
czynnego zaś można stwierdzić, że to właśnie on doprowadza do
zaktualizowania możności poznania rozumowego wskutek wyraźniejszego ukazania form poznawanych przedmiotów rozumowych.
O wyjątkowej roli intelektu czynnego świadczy fakt, że w ujęciu Arystotelesa ten komponent nie przynależy w sensie ścisłym do ludzkiej duszy, ponieważ przychodzi do człowieka z zewnątrz (Morawiec
2014: 30-31).

Kantowska nauka o poznaniu
Przedstawiając nauczanie Immanuela Kanta na temat sposobu
ludzkiego poznania, należy mieć świadomość stosunkowo dużego
stopnia złożoności jego teorii7. Stąd, żeby prawidłowo zrozumieć
myśl niemieckiego filozofa, warto poprzedzić właściwą część analiz
przybliżeniem sposobu rozumienia najważniejszych pojęć epistemologicznych przez Kanta. Będzie to stanowiło pierwszą część tego
fragmentu opracowania. W dalszej kolejności zostaną przybliżone
dwa główne obszary poznawcze wyróżnione przez filozofa: świat
zmysłów oraz intelektu.

Kluczowe pojęcia w epistemologii Kanta
Do terminów odgrywających w filozoficznym namyśle epistemologicznym Kanta kluczową rolę można zaliczyć następujące
pojęcia: ogląd, pobudzenie, wrażenie, przedstawienie, zjawisko,
zmysłowość, fenomen, przedmiot transcendentalny, noumen, kategorie, estetyka transcendentalna, logika transcendentalna8. Chociaż
poszczególne pojęcia mają swoją właściwą treść i ściśle określone
znaczenie w filozofii niemieckiego myśliciela, to jednak warto zwrócić uwagę na to, że sam filozof nie zawsze korzysta ze wszystkich
pojęć precyzyjnie, zgodnie ze znaczeniem, jakie sam im nadał.
Ogląd i pobudzenie są pojęciami, które można rozpatrywać
w kategoriach pewnych epistemicznych zdolności ludzkich. Przez
Ten fakt uzasadnia większą objętość tej części opracowania względem
wcześniejszych analiz poświęconych problematyce poznania u Arystotelesa.
8
Co prawda w dalszej części opracowania nastąpi bardziej szczegółowe
wyłożenie owych pojęć w konkretnych kontekstach poznawczych, niemniej
wprowadzenie i przynajmniej częściowe przybliżenie tych kluczowych dla
filozofa pojęć wydaje się o tyle potrzebne, że refleksja epistemologiczna
Kanta jest stosunkowo trudna do właściwego zrozumienia. Uprzednie
uporządkowanie najważniejszych kwestii może przysłużyć się zatem lepszej
recepcji myśli filozofa.
7
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ogląd Kant rozumie tę potencjalność, która umożliwia podmiotowi
poznającemu odniesienie się do przedmiotu poznania, a zatem nawiązanie z nim relacji poznawczej. Pobudzenie z kolei wskazuje na
możność uzyskiwania przedstawień poznawanych przez człowieka
przedmiotów (Copleston 2005: 210). Wrażenie i przedstawienie
z kolei, będące wyrazami bliskoznacznymi, należy wiązać ze skutkiem zetknięcia się zdolności poznawczych człowieka z poznawanym
przedmiotem. Są one zatem owocem nawiązania relacji pomiędzy
podmiotem poznającym a poznawaną rzeczą (Kant 2001: 74). Zjawisko z kolei jest dostępną dla człowieka stroną poznawanego przez
niego przedmiotu jeszcze nieuporządkowaną. Zmysłowość natomiast można rozumieć jako proces uzyskiwania przedstawień poznawanych przedmiotów przez podmiot poznający (Kant 2001: 73-74).
Fenomen jest pojęciem zbliżonym do zjawiska z tą różnicą, że
fenomen określa już uporządkowane dla ludzkiego odbioru zjawisko. Przez przedmiot transcendentalny filozof rozumie wyabstrahowaną z kategorii rzecz samą w sobie, przez noumen zaś – intelektualny ogląd, w którym przedmiot transcendentalny może być
oddany (Copleston 2005: 238). Wspomniane kategorie wskazują na
aprioryczne pojęcia intelektu lub zmysłów, porządkujące odbierane
przez człowieka przedstawienie poznawanego przedmiotu. Wreszcie
estetyka transcendentalna i logika transcendentalna są rodzajami
dziedzin badającymi kolejno zmysłową sferę podmiotu poznającego
oraz aprioryczne zasady intelektu ludzkiego.

Świat zmysłów
Według Kanta człowiek może odbierać dane pochodzące
z wnętrza osoby ludzkiej albo spoza niego (Bird 2006: 328; Schmalfeldt 2011: 133). W pierwszym przypadku przedmiotem poznania
będą różnego rodzaju stany wewnętrzne człowieka, a zatem jego
emocje, uczucia czy dolegliwości psychiczne lub fizyczne, w drugim
przypadku przedmiotem poznania będzie natomiast to wszystko, co
znajduje się poza podmiotem poznającym (Copleston 2005: 213).
W odniesieniu do poznawania stanów wewnętrznych Kant stwierdził, że ich recepcja w „czystej” formie, a zatem dokładnie w takiej
postaci, w jakiej one występują, jest niemożliwa. Dzieje się tak dlatego, że zdolności poznawcze człowieka mają narzucony swoistego
rodzaju filtr, przez który przepuszczają wszystkie poznawane stany
wewnętrzne. Przejście przez ów filtr zakłada odpowiednie przystosowanie poznawanego stanu wewnętrznego do zdolności poznawczych człowieka. W terminologii Kanta ów filtr nosi miano tzw.
kategorii scharakteryzowanych w poprzedniej części opracowania
jako aprioryczne (a zatem uprzednie) pojęcia intelektu lub zmysłu9.
Ponieważ ów filtr (kategorie) jest z góry narzucony podmiotowi poznającemu, człowiek z konieczności musi poznawać jedynie to, co
przejdzie przez ów wspomniany filtr.
W przypadku stanów wewnętrznych filtrem, przez który owe
stany wewnętrzne przechodzą, jest kategoria czasu (Kant 2001:
76). Zdaniem niemieckiego filozofa wskutek przefiltrowania docieranych przez człowieka stanów wewnętrznych przez kategorię
czasu podmiot poznający postrzega własne stany wewnętrzne
w ściśle określony sposób. W tym konkretnym przypadku kategoria
czasu narzuca odbieranym przez człowieka stanom wewnętrznym
9
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umiejscowienie czasowe, a zatem pozwala na stosowanie do odbieranych wrażeń takich kategorii, jak równoczesność, uprzedniość,
następczość. Oznacza to, że podmiot poznający rozpoznaje swoje
poszczególne stany wewnętrzne jako dziejące się równocześnie
bądź następujące po sobie w określonym porządku czasowym (Kant
2001: 81). W każdym razie istotny w epistemologicznym namyśle
Kanta pozostaje fakt, że jest to jedynie wrażenie. Faktycznie owe
stany wewnętrzne rozpatrywane w oderwaniu od kategorii czasu,
przez które zostały przefiltrowane, nie mogą zostać określone ani
jako równoczesne, ani jako następujące po sobie.
W przypadku drugiego z wyróżnionych rodzajów danych dochodzących do człowieka, a zatem danych pochodzących z zewnątrz,
proces poznawczy jest bardziej skomplikowany. W każdym razie,
żeby był możliwy ogląd zewnętrznego przedmiotu, koniecznym
warunkiem zaistnienia relacji poznawczej pomiędzy człowiekiem
a poznawanym przedmiotem jest istnienie owego przedmiotu (Kant
2001: 73; Wendland 2011: 87). Bez tego, zdaniem niemieckiego filozofa, nawiązanie relacji poznawczej byłoby niemożliwe – poznanie
bowiem dokonuje się wskutek pobudzenia zdolności poznawczych
człowieka przez poznawany przedmiot, a to pobudzenie nie mogłoby zaistnieć w przypadku braku poznawanego przedmiotu10. Dzięki
odpowiednio przysposobionym zdolnościom poznawczym człowieka
(ogląd, pobudzenie) oraz istnieniu niezależnych od człowieka przedmiotów podmiot poznawczy, wskutek nawiązania relacji z poznawanym przedmiotem, w wyniku procesu zmysłowości otrzymuje
subiektywne przedstawienie (wrażenie) tego przedmiotu, z którym
wszedł w relację poznawczą.
Zdaniem Kanta jednak istnieje zasadnicza różnica pomiędzy
wspomnianym przedstawieniem przedmiotu poznawanego, a więc
wrażeniem dostępnym człowiekowi, a faktycznym przedmiotem
poznawanym. Według niemieckiego filozofa faktyczna tożsamość
przedmiotu, a zatem jego stan „sam w sobie” pozostaje dla człowieka niedostępny. Tym, co dociera do podmiotu poznającego, jest
natomiast zjawisko11. Faktycznie nie można postawić znaku równości pomiędzy stanem przedmiotu samym w sobie (a więc przedmiotem transcendentalnym) oraz zjawiskiem. Z tego twierdzenia wynika
bardzo istotny dla epistemologii Kanta wniosek, że człowiek nie jest
w stanie poznać rzeczy takich, jakie one faktycznie są. Jedyne, do
czego jest zdolny, to poznać przedmioty w taki sposób, w jaki mu
się one jawią (Kant 2001: 89). To z kolei implikuje konkluzję, że świat
jest tak naprawdę niepoznawalny.
W dostępnym człowiekowi zjawisku niemiecki filozof dopatruje się dwóch zasadniczych składowych go tworzących: materii
oraz formy (Kant 2001: 74). Przez materię Kant rozumie tę stronę
zjawiska, która odpowiada zaistniałemu wrażeniu, przez formę
natomiast – rodzaj reguł odpowiedzialnych za uporządkowanie
wrażenia według określonych kryteriów. W epistemologii Kanta bowiem istnieje zasadnicza różnica pomiędzy docierającym do podmiotu ludzkiego wrażeniem poznawanego przedmiotu a tym, w jaki
sposób człowiek to wrażenie faktycznie spostrzega. Rzeczywiście
w procesie poznania aktywną rolę pełni nie tylko przedmiot, z którym podmiot nawiązuje relację poznawczą i który dostarcza podTrochę inaczej, zdaniem Kanta, wygląda sytuacja w przypadku Boga.
Stwórca nie musi być pobudzany przez poznawane przedmioty dlatego, że
On poznawane przez siebie przedmioty stwarza.
11
Zjawisko, jeżeli rozpatrujemy je w formie jeszcze nieuporządkowanej, lub
fenomen, jeżeli zostało już przefiltrowane przez odpowiednie kategorie.
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miotowi poznającemu wrażenie, ale również sam podmiot, który
posiada wspomniane kryteria porządkujące docierające do niego
wrażenie. W tym ujęciu można stwierdzić, że w epistemologii niemieckiego myśliciela materia zjawiska dana jest człowiekowi aposteriori, forma zaś – apriori (Copleston 2005: 211).
Z tego twierdzenia wynikają kolejne istotne wnioski. Skoro bowiem aktywne współdziałanie przedmiotu i podmiotu jest koniecznym warunkiem zaistnienia poznania, a materia i forma posiadają
różny punkt wyjścia (aposterioryczny, aprioryczny), to w takim razie każde ludzkie poznanie zmysłowe jest z konieczności obciążone
elementem apriorycznym. To z kolei prowadzi do konkluzji, że nie
istnieje tak naprawdę poznanie czysto zmysłowe, pozbawione jakiegokolwiek związku z poznaniem rozumowym. W kontekście powyższych uwag łatwiej jest zrozumieć istotne w epistemologii Kanta
rozróżnienie na zjawisko i fenomen. Zjawiskiem jest to wrażenie,
które nie zostało jeszcze przefiltrowane przez przywołane kryteria
rozumowe. Ponieważ jednak do człowieka takie wrażenia nie docierają, stąd też w sensie ścisłym podmiot poznający zjawisko przedmiotów nie ogląda. Ogląda natomiast ich fenomeny, a zatem wrażenia już przepuszczone przez odpowiednie filtry intelektu i stosownie
uporządkowane według odpowiednich zasad (Copleston 2005: 211).
W kontekście tej uwagi można zatem stwierdzić, że uporządkowanie
docierającego do człowieka wrażenia jest koniecznym warunkiem
jego odbioru przez podmiot poznający.
W kontekście tych obserwacji łatwiej jest już również zrozumieć wprowadzone przez Kanta opozycyjne pojęcia fenomenu i noumenu oraz przedmiotu transcendentalnego (Drozdowicz 2010: 81;
Kuźmicz 2009: 50). Fenomen, jak już zauważono, określa tę stronę
przedmiotu, którą podmiot poznający faktycznie spostrzega, noumen natomiast charakteryzuje tę drugą, niedostępną ludzkiemu
poznaniu stronę przedmiotu określaną niekiedy jako rzecz sama
w sobie (Urbanowska 2015: 34). Noumen jednak, w odróżnieniu od
przedmiotu transcendentalnego, ma to do siebie, że może zostać
oddany jakimś intelektualnym oglądem, a więc dostępnymi człowiekowi kategoriami. Przedmiot transcendentalny tymczasem jest wykorzystywany do nazwania rzeczy samej w sobie wyabstrahowanej
z wszelkich dostępnych człowiekowi kategorii, a zatem całkowicie
dla niego nieokreślonej i niedostępnej.
Na poprzednim etapie analiz zauważono, że filtrem, przez który przechodzą poznawane stany wewnętrzne, jest kategoria czasu
pozwalająca na przedstawienie poszczególnych stanów w porządku
czasowym. W przypadku wrażeń pochodzących z zewnątrz podmiotu poznającego ta kategoria również jest wykorzystywana przez intelekt, co sprawia, że człowiek poszczególne fenomeny przedmiotów
jest w stanie odpowiednio uporządkować w czasie. Niemniej czas
nie jest jedyną kategorią wykorzystywaną do porządkowania danych
zewnętrznych. Według Kanta równie ważną rolę w tym przypadku
pełni kategoria miejsca, która odpowiada za umiejscowienie dochodzących do przedmiotu poznającego fenomenów (Kant 2001: 76;
Srzednicki 1983: 88). To właśnie dzięki aktywnej roli tej kategorii
w procesie poznawczym człowiek jest w stanie spostrzegać poszczególne fenomeny w określonych relacjach przestrzennych (Sady
2013: 24). W kontekście epistemologii Kanta można pokusić się
o postawienie pytania, czy kategorie czasu i przestrzeni mogą zostać
wyabstrahowane i ujęte niezależnie od ich roli w procesie poznawczym. Według Kanta na tak postawione pytanie należy udzielić od-
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powiedzi pozytywnej. Dzieje się tak wtedy, gdy podmiot poznający
usunie wszystkie poznawane stany wewnętrzne oraz dochodzące
do niego zjawiska.
W oparciu o poczynione obserwacje może zostać postawiony
pewien istotny problem: skoro czas i przestrzeń są jedynie kategoriami porządkującymi dane zewnętrzne, to czy istnieją one realnie?
(Blum 2006: 51). Z jednej strony na tak postawione pytanie można
by udzielić odpowiedzi pozytywnej. Nie można bowiem postrzegać
zjawisk zewnętrznych inaczej, jak właśnie przez pryzmat kategorii
czasowo-przestrzennych – każda rzecz oglądana przez człowieka
musi być uczasowiona i uprzestrzenniona. W tym więc znaczeniu
czas i przestrzeń mają istnienie realne. Z drugiej jednak strony na to
samo pytanie można udzielić odpowiedzi przeczącej. Istota uzasadnienia takiego stanowiska opierałaby się na obserwacji, że kategorie
czasu i przestrzeni są nijako pochodnymi intelektu i dotyczą jedynie
zjawiskowej strony przedmiotu. Tymczasem przedmiot rozpatrywany jako byt sam w sobie pozostaje dla podmiotu niepoznawalny
między innymi dlatego, że nie podlega on nałożeniu na siebie kategorii czasu i przestrzeni (Leszczyński 2013: 26). A zatem tak rozpatrywany przedmiot jest poza czasem i przestrzenią, co oznacza, że
dla niego te kategorie nie istnieją. W tym znaczeniu można by zatem
przyjąć, że czas i przestrzeń nie mają realnego istnienia (Copleston
2005: 215-216).

Świat intelektu
Obok zdolności odbierania wrażeń za pomocą zmysłów (zarówno tych dotyczących stanów wewnętrznych człowieka, jak również
danych pochodzących z zewnątrz) człowiek ma również zdolność do
myślenia danych przy wykorzystaniu pojęć, a zatem do wytwarzania
przedstawień. Chociaż są to dwie różne władze ludzkie, to jednak
faktycznie ściśle one ze sobą współpracują, i to do tego stopnia, że
poznanie jest warunkowane przez kooperację obu tych władz (Kant
2001: 109). Zdolność do odbierania wrażeń za pomocą zmysłów bowiem dostarcza człowiekowi odpowiednie zjawiska poznawanych
przedmiotów, zdolność do myślenia danych natomiast pozwala na
ich pomyślenie. Bez pomyślenia zaś nie byłoby możliwe poznanie
przedmiotów.
Do świata intelektu i drugiej z wymienionych władz należą
aprioryczne zasady, które pełnią rolę kilkukrotnie wspomnianych już
filtrów, przed które przedostaje się wspomniana rzecz (Urbanowska 2015: 34). Do tej pory wskazane zostały dwa takie filtry – czas
i miejsce, które były kategoriami porządkującymi dane pochodzące
z wnętrza człowieka oraz z zewnątrz12. W przypadku intelektu niemiecki filozof wskazuje na dodatkowe kategorie będące tym razem
filtrami, przez które przechodzą ludzkie myśli (Zirk-Sadowski 2011:
35; Sady 2013: 25.). W celu wyodrębnienia poszczególnych kategorii odpowiedzialnych za porządkowanie danych intelektu należy,
zdaniem Kanta, oddzielić aprioryczne formy intelektu od jego form
aposteriorycznych.
Kryterium, które ma pomóc w dokonaniu wspomnianego wyodrębnienia, jest zdolność wydawania sądów, będąca odpowiednikiem władzy myślenia (Kant 2001: 110). Przez władzę sądzenia
W przypadku stanów wewnętrznych kategorią porządkującą jest tylko
czas, który porządkuje przychodzące dane w sposób bezpośredni – na dane
zewnętrzne natomiast oddziałuje pośrednio.
12
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(myślenia) niemiecki filozof rozumie jednoczenie różnego rodzaju
przedstawień dostępnych człowiekowi w taki sposób, żeby za pomocą wykorzystanych pojęć utworzyły jedno poznanie. W praktyce w celu wyodrębnienia kategorii intelektu wystarczy wskazać
poszczególne sposoby syntezowania. W ten sposób każdemu wyróżnionemu rodzajowi sądu będzie odpowiadać właściwa mu kategoria intelektu. Sam Kant wskazał dwanaście kategorii intelektu
pogrupowane w cztery zasadnicze obszary (ilość, jakość, stosunek,
modalność) po trzy kategorie13: jedność, mnogość, wszystkość, realność, przeczenie, ograniczenie, substancja, przyczyna, wspólność,
możliwość, istnienie, konieczność (Kant 2001: 111). Dla samego filozofa najważniejsze pozostawały kategorie stosunku, a zwłaszcza
substancji i przyczynowości.
Należy również zauważyć, że Kant nie ograniczał kategorii intelektu tylko do wymienionych dwunastu komponentów. Chociaż
w opinii niemieckiego myśliciela owe dwanaście kategorii stanowi absolutny fundament filtrów intelektu, to jednak jest zasadne
wskazywanie innych jeszcze kategorii, które również pełnią aktywną
rolę w procesie ludzkiego poznania, a jednak nie są żadnym z tych
dwunastu elementów. Sam Kant na oznaczenie tych drugorzędnych
kategorii posługuje się pojęciem predykabilia. Odmienna nomenklatura (względem kategorii) ma również na celu pokazanie wtórnego ich charakteru. Dodatkowo o mniejszej randze predykabiliów
świadczy również fakt, że sam filozof nie poświęcił im zbyt wiele
miejsca ani nie zatroszczył się nawet o ich wymienienie, co uczynił
w odniesieniu do kategorii (Kant 2001: 119).
Problemem, który może zostać postawiony w kontekście dotychczasowych analiz, jest pytanie o sposób doboru poszczególnych
kategorii do konkretnego poznania ludzkiego. Co decyduje i na jakiej
podstawie, że do porządkowania danego doświadczenia wykorzystywane są właśnie takie, a nie inne kategorie? Ustosunkowując
się do tego problemu, niemiecki filozof odwołuje się do wyobraźni,
która w jego ocenie pełni funkcję pośredniczącą pomiędzy intelektem a sferą zmysłową. To właśnie wyobraźnia ma odpowiadać za
wytworzenie odpowiednich schematów, będących rodzajem metod
wytwarzania obrazów. Rolą wspomianej wyobraźni jest ograniczenie stosowania poszczególnych kategorii do konkretnych zjawisk
(Copleston 2005: 228).

Zestawienie myśli Arystotelesa i Kanta
Dokonując zestawienia myśli Arystotelesa i Kanta w odniesieniu do problematyki epistemologicznej, na samym początku warto
zauważyć, że obydwaj filozofowie wyróżniają dwa rodzaje poznania
w postaci poznania związanego ze sferą zmysłową oraz rozumową.
W tym miejscu należy jednak zwrócić uwagę na dwie istotne kwestie. Po pierwsze, to Arystoteles wprowadza wyraźne rozróżnienie
pomiędzy tymi dwoma sferami. Po drugie, chociaż w filozofii niemieckiego myśliciela wprowadzenie takiego rozróżnienia jest zasadne, to jednak ciągle należy mieć świadomość tego, że poznanie
zmysłowe jest tak naprawdę w pewien sposób sprzężone z poznaniem rozumowym do tego stopnia, że proces poznawczy bez udziału
któregokolwiek z tych czynników (zmysłowego, rozumowego) byłby
niemożliwy. Tymczasem u Arystotelesa, chociaż poznanie rozumowe
Poszczególne kategorie zostały pogrupowane według kolejności
wymienionych wcześniej działów.
13
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dostarcza rozumowi przedmiotu jego poznania, to jednak proces
poznania rozumowego spokojnie może przebiegać bez udziału czynnika zmysłowego (wyjąwszy wspomniane dostarczenie przedmiotu poznania). Tym samym w epistemologii Stagiryty wspomniane
sprzężenie dwóch sfer poznawczych nie występuje. W odniesieniu
do stopnia złożoności problematyki poznawczej należy stwierdzić,
że jest ona bardziej skomplikowana w systemie Kanta. Ów większy
stopień złożenia wynika z jednej strony z dość precyzyjnego zakresu
znaczeniowego wykorzystywanych terminów14, z drugiej zaś strony
– z ilości poszczególnych komponentów pojęciowych tworzących
epistemiczną wizję niemieckiego myśliciela15.
W odniesieniu do problematyki poznania zmysłowego, podobieństwa w myśli obydwu filozofów wydają się znaczące, przynajmniej w tych najogólniejszych kwestiach. Do elementów wspólnych
filozoficznemu namysłowi Arystotelesa i Kanta na pewno należy zaliczyć konsekwentne uzależnienie możliwości poznania od występowania trzech komponentów: przedmiotu poznania znajdującego
się poza podmiotem poznającym, możności poznawczych tkwiących
w człowieku oraz relacji, która zawiązuje się pomiędzy tymi dwoma
elementami. Co więcej, obydwaj myśliciele utrzymują, że owocem
poznania jest wrażenie (zjawisko) niebędące w rzeczywistości całkowicie tożsame z przedmiotem poznania. Pomiędzy filozofami będzie
jednak istnieć zasadnicza różnica w kwestii zdefiniowania zależności
wrażenia od przedmiotu poznania. Według Arystotelesa powstałe
w człowieku wrażenie jest formą poznawanego przedmiotu, a przy
uwzględnieniu, że forma jest zasadą tożsamości bytu, to jednocześnie powstałe wrażenie jest dokładnym odzwierciedleniem poznawanego przedmiotu. Taką interpretację potwierdza dodatkowo
wprowadzona przez Stagirytę nieomylność poznania w przypadku
odbierania przez poszczególne zmysły właściwych im przedmiotów
poznania. Zupełnie inaczej funkcjonuje to w interpretacji Kanta. Po
pierwsze, do człowieka dociera jedynie fenomen niebędący przedmiotem samym w sobie, gdyż do istoty rzeczy podmiot poznający
dostępu nie ma (Evans 2014: XVIII). Oznacza to, że poznanie ludzkie jest omylne i uzależnione od narzuconych filtrów poznawczych
(miejsca i czasu). Po drugie, o ile Arystoteles przypisał poszczególne przedmioty poznania do właściwych im zmysłów, o tyle Kant
wszystkie przedmioty poznania przypisuje do tych samych kategorii porządkujących. Wszystko zatem przechodzi przez ten sam filtr,
a nie, jak u Arystotelesa, do poszczególnych zmysłów. Warto wreszcie przypomnieć, że w ujęciu niemieckiego myśliciela wrażenie nie
składa się tylko z formy (jak u Arystotelesa), ale również z materii16.
W przypadku poznania rozumowego warto podkreślić zwłaszcza jeden element konsekwentnie eksponowany przez obydwu
myślicieli – żeby poznanie rozumowe mogło zaistnieć, musi istnieć
przedmiot tego poznania. Ten z kolei dostarczany jest podmiotowi
poznającemu przez pośrednictwo zmysłów. W związku z tym dla

obydwu filozofów poznanie rozumowe jest chronologicznie wtórne
wobec poznania zmysłowego. Znacząca różnica będzie natomiast
zachodzić w odniesieniu do kwestii autonomii tego rodzaju poznania. Jak już kilkukrotnie zauważono, Kant wiąże ściśle obydwa rodzaje poznania (zmysłowe, rozumowe), uzależniając je wzajemnie
od siebie, podczas gdy Arystoteles postuluje oderwanie poznania
rozumowego i przypisanie mu samodzielności poznawczej. Kolejną
różnicą będą występujące u niemieckiego filozofa kategorie filtrujące poszczególne wrażenia, których to kategorii w filozoficznym
namyśle Stagiryty nie ma17.

Podsumowanie
Celem niniejszego opracowania była próba wskazania podobieństw oraz różnic w zakresie epistemologii dwóch wielkich myślicieli: Arystotelesa oraz Kanta. Osiągnięcie celu pracy było możliwe
dzięki prezentacji myśli obydwu filozofów oraz zestawieniu ich koncepcji pod kątem wyznaczonego w niniejszym opracowaniu celu.
Praca została podzielona na trzy zasadnicze części. W pierwszej
kolejności zaprezentowano Arystotelesowską koncepcję poznania.
Następnie analizy zostały zogniskowane wokół rozwiązań zaproponowanych przez Kanta. Wreszcie w części trzeciej porównano obie
propozycje.
W świetle przeprowadzonych analiz stosunkowo niemały stopień podobieństwa pomiędzy poglądami obydwu myślicieli jest
zauważalny jedynie na poziomie globalnym (wyróżnienie poznania
zmysłowego i rozumowego, wskazanie wspólnych komponentów
poznania, chronologiczne pierwszeństwo poznania zmysłowego).
Wejście na poziom szczegółowy jednak ukazuje znaczące różnice
w myśli Stagiryty i Kanta, które w znacznej mierze wynikają z rozbudowanego systemu poznawczego u niemieckiego filozofa. Jest
jednak rzeczą zastanawiającą, że różne komponenty epistemiczne
u poszczególnych filozofów miejscami wydają się pełnić podobne
funkcje (np. kategorie i intelekt bierny). Sugerować to może istnienie pewnych wspólnych elementów epistemicznych, które jednak
zostały nieco inaczej rozpisane u poszczególnych filozofów wskutek
innych założeń systemowych.
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Wskazując na elementy racjonalne w kształtowaniu przekazu wizualnego profesor Wiesław Gołuch w jednym z artykułów wskazał na
bardzo intrygującą właściwość zmysłu wzroku. Pisał „Zmysł wzroku, za
pośrednictwem którego dociera do nas przeważająca ilość informacji
o otaczającym nas świecie i od otaczającego nas świata, zaopatrzony
jest jedynie w receptor – odbiornik, organ przyjmujący informacje, nie
posiada natomiast nadajnika – efektora. W przypadku mowy mamy
ucho i język. Nie możemy więc samym sobą, bezpośrednio, nadawać
obrazów, nie jesteśmy filmem, telewizorem, gazetą, choć zdarza nam
się mówić o rumieńcu wstydu, czy bladym strachu” (Gołuch 1984: 1).
To, że nie jesteśmy w stanie w sposób bezpośredni tworzyć obrazów
ma bardzo doniosłe konsekwencje. Komunikacja z innymi musi odbywać się za pomocą znaku.Kiedy zastanawiałem się dlaczego w książkach filozoficznych nie ma ilustracji udało mi się odkryć proces, który
opisałem w tekście Ile informacji w informacji? w którym pokazałem,
że pojęcia ‐ struktury i jej hierarchii – to główne elementy łączące
model intelektualny myśli, z wewnętrzną strukturą obrazu, który jest
jego przedstawieniem. Analiza powstawania obrazu od strony pojęć
intelektualnych pomogła ukazać obraz w nowym świetle. Jeżeli „Język
jest językiem samego rozumu, „jak powiada Gadamer, czyli język jest
blisko rzeczy, którą nazywa – to jak się ma do tego fakt powstawania
obrazu rzeczy? Analiza obrazu zmierza do odkrycia jego sensu. Zastosowanie hermeneutyki i analogii gry do rozumienia obrazu pozwala
uczynić proces rozumienia dynamicznym i wieloaspektowym. Tak jakby zrozumieniu obrazu musiał towarzyszyć proces uzgodnień, którego
wynikiem będzie sens. Bardzo istotnym elementem obrazu jest jego
struktura. Można przypuszczać, że od jej odczytania jest zależny los
wyniku tej gry. Struktura jest tutaj rozumiana jako układ powiązanych
ze sobą elementów, czyli elementy i relacje między nimi. Wzajemne
związki pomiędzy nimi są określane w trakcie oglądania – analizowania obrazu. Powiązanie modelu intelektualnego myśli z wewnętrzną strukturą obrazu, które jest jego przedstawieniem, pozwala na
określenie relacji pomiędzy modelem, a jego przedstawieniem oraz
elementów procesu przekazywania informacji, który może być przy
zastosowaniu odpowiedniej metody badawczej pokazany.

By pointing to the rational elements in shaping the visual message, Professor Wiesław Gołuch in one of the articles pointed to
a very intriguing feature of the visual sense. He wrote, “The sense
of sight through which we get the vast amount of information
about the world around us and from the world around us, is provided only by the receptor – the receiver, the information receiver,
and the transmitter – the effector. In the case of speech we have an
ear and a tongue. We can not, therefore, direct ourselves, broadcast images, we are not film, TV, newspaper, but we sometimes talk
about shame or palliative fear. “The fact that we are not directly
producing images has very serious consequences. Communication
with others must be done by means of a sign. When I was wondering why there are no illustrations in philosophical books, I found
the process I described in the text “How much information in the
information?” In which I showed that concepts – structures and
hierarchies – are the main elements that connect the intellectual model of thought, with the internal structure the image that is
his representation. The analysis of the image from the intellectual
side helped to illustrate the image in a new light. If “language is the
language of the mind itself.” As Gadamer says, language is close to
what it is called – how does it make the image of things happen?
Image analysis aims to uncover its meaning. The use of hermeneutics and game analogies to understand the image allows for a dynamic and multi-faceted understanding process. As if understanding the image must be accompanied by a process of agreement,
which results in a sense. A very important element of the image
is its structure. You can suppose that since its reading depends on
the outcome of this game. Structure is understood here as a set
of interrelated elements or elements and relations between them.
Interactions between them are determined during viewing - analyzing the image. Linking the model of intellectual thought with the
internal structure of the image, which is its representation, allows
to define the relation between the model and its representation
and elements of the process of transmitting information, which can
be shown by the corresponding test method.

Słowa kluczowe: obraz, struktura, model, gest.

Keywords: image, structure, model. gesture.

Wstęp – Nieruchomy głos
Konferencja, która odbyła się w Katowicach w 1984 roku (Sesja popularnonaukowa „Informacja wizualna” KMPiK Katowice
1984) miała na celu zebranie doświadczeń różnych projektantów
odnośnie możliwości stosowania metod racjonalnych w projektowaniu komunikacji wizualnej. W jednym z wystąpień Wiesław
Gołuch (obecnie profesor w ASP Wrocław) wskazał na bardzo intrygującą właściwość zmysłu wzroku. Pisał „Zmysł wzroku, za pośrednictwem którego dociera do nas przeważająca ilość informacji
o otaczającym nas świecie i od otaczającego nas świata, zaopatrzony
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jest jedynie w receptor – odbiornik, organ przyjmujący informacje,
nie posiada natomiast nadajnika – efektora. W przypadku mowy
mamy ucho i język. Nie możemy więc samym sobą, bezpośrednio,
nadawać obrazów, nie jesteśmy filmem, telewizorem, gazetą, choć
zdarza nam się mówić o rumieńcu wstydu, czy bladym strachu”.
Uświadomienie sobie, że nie jesteśmy w stanie wytwarzać
obrazów, tak samo jak wytwarzamy słowa, rodzi pytanie dlaczego.
Dlaczego człowiek nie wytwarza obrazów, ale może je przyjmować?
Słowa są po to, by materializować myśli, to po co są obrazy? Słowa
materializują myśli, a co materializują obrazy? Możliwe, że nie ma
takiej prostej analogii między tymi procesami, ale co jeśli ona istnieje?
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Pytanie
Jednym z warunków towarzyszących postawieniu pytania jest
założenie, że pytanie ma sens. – Używając określeń Gadamera, sensem pytania jest kierunek, z którego ma nadejść odpowiedź. Zgoda
na to, że się nie wie, to kolejny warunek. Pytanie to stwierdzenie,
że odpowiedź nie jest znana. Łącząc powyższe – pytać to patrzeć
w kierunku, z którego ma nadejść odpowiedź; to być przekonanym
o tym, że się nie wie oraz że odpowiedź nie jest ustalona. To Heidegger odkrył fakt, że „ze skrytości i nie jawności rzeczy trzeba nijako
gwałtem wydobywać prawdę”, bo greckie pojęcie prawdy alatheia
to „nieskrytość”.
Jednym z problemów dotyczących języka wspomnianych przez
Gadamera, jest pogląd o nieodpowiedniości języka do nieskończonej niemal woli i rozumienia człowieka. Myśl ta streszcza się w potocznym przekonaniu o niemożności opisania choćby wewnętrznego świata przeżyć. Z jednej strony sztywna forma języka, z drugiej
ruchliwy strumień przeżyć. Gadamer stwierdza, że takie myślenie
jest wynikiem niewłaściwego pojmowania związku języka z rozumem. Nie jest chyba tak, że nieograniczona myśl jest przycinana do
formy języka, tak, że to co się nie zmieści, pozostaje w umyśle jako
niemożność wyrażenia się. Należy raczej przyjąć, że myśl w pełni wyraża się w języku. Bez języka myśl byłaby nieukształtowana.
I stąd pogląd Gadamera, że język jest językiem samego rozumu.
Język jest językiem samego rozumu, to znaczy, że język jest blisko
rzeczy, którą nazywa.
„Wątpliwość” to stan niepewności co do prawdziwości słów
czy właściwych rozstrzygnięć i pochodzi od „wątpienia”, które trzeba uznać za ważne w procesie poznania jako stan najbardziej związany z pytaniem „dlaczego”.
W tym pytaniu chodzi o jakąś postać rzeczywistości związaną
ze stwierdzeniem realnych faktów. Należy pytać o coś, w związku z czymś – to Arystoteles. W pytaniu o jakiś stan rzeczywistości
trzeba zatem wyjść ze stwierdzenia realnych faktów. Należy pytać
„dlaczego?”, gdy jest jakiś typ złożenia, gdy coś czemuś przysługuje.
Cały proces poznawczy zdąża do odkrycia rodzaju związku tego „co
przysługuje” i tego „czemu przysługuje”. Zadając pytanie „dlaczego?” odkrywamy, że rzecz jest złożona z różnorodnych czynników:
ilościowych, jakościowych czy relacyjnych, a jednocześnie jest jednością i niepodzielnością (wewnętrzny czynnik jednoczący nazwano
„formą” czy „ideą”). Wątpienie związane jakąś metodą odsyła nas
do poznania ściśle naukowego.

Umysł
Analizując procesy zachodzące pomiędzy człowiekiem, rzeczą,
(którą człowiek poznaje), znakiem (który tą rzecz zastępuje) i znaczeniem znaku ‐ natrafiłem na ślad czynności zwanej procesem abstrakcji wykonywanej przez intelekt, która pozwala lepiej zrozumieć
wspomnianą relację (człowiek, rzecz, znak i znaczenie).
Pogłębione studia nad abstrakcją doprowadziły do odkrycia
problemu wizualizacji jako narzędzia ułatwiającego rozumienie
badanych procesów. Próby wyjaśnienia procesów logicznych, jakim podlega organizacja informacji metodą obrazowania, ujawniły
szereg trudności związanych z charakterem obrazu. Dociekając natury tych trudności doszedłem do wniosku, że mogą one wynikać
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ze sposobu rozumienia procesów zachodzących pomiędzy rzeczą,
znakiem i jego znaczeniem. Ażeby to stwierdzić wymyśliłem narzędzie do obserwacji tych procesów, ułatwiające ich rozumienie. Tym
narzędziem jest MPA (model przestrzeni abstrakcji) (Gdowicz 2004)
obrazujący proces formowania przez intelekt przedmiotu intelektualnego poznania. Przy pomocy MPA jest możliwe rozumienie procesów
dokonujących się w intelekcie.

Gest
Prace dwunastowiecznego uczonego Hugona od Świętego
Wiktora (Schmitt 2008: rozdział 5) opata klasztoru Saint-Victor to
obszerny i zróżnicowany dorobek piśmienniczy. Dotyczą one gestów,
ale rozumianych jako relacja pomiędzy niewidzialnym, a widzialnym
– między duszą, a ciałem. Hugon był przekonany o tym, że istnieje
prosta relacja pomiędzy gestem, a tym co ma on wyrażać – między
niewidzialnym, a widzialnym. Opracowane dzieła służyły do nauki
młodych adeptów zakonu w klasztorze Saint-Victor. Nauki o relacji
pomiędzy niewidzialnym duchem, a widzialnym ciałem.
Koncepcja takiej nauki zawarta została w dziele De institutione novitorum (Ustanowienie nowicjuszy). To rodzaj podręcznika
pokazującego nowicjuszom drogę wiecznej szczęśliwości. Jej osiągnięcie wymaga wielu warunków. Jednym z nich jest poddanie się
dyscyplinie. Temu tematowi jest poświęcone jedenaście rozdziałów
od X do XXI. W rozdziale X spotykamy się z definicją dyscypliny:
„Dyscyplina to uporządkowane ruchy wszystkich członków ciała,
dyspozycją właściwą w każdej postawie i w każdym działaniu”. Takie rozumienie dyscypliny nie było w średniowieczu czymś nowym.
Praktycznym jej zastosowaniem jest umiejętne zrównoważenie niewidzialnych poruszeń duszy w cielesnym geście. Autor stwierdza, że
dyscyplina jest użyteczna i że użyteczność wynika z napięcia między
tym co wewnętrzne i tym co zewnętrzne. Zewnętrzne ruchy ciała
są wyrazem ruchów duszy i odwrotnie. Sprzeczne działania tego,
co widzialne i tego, co niewidzialne są regulowane dyscypliną. Tak
jak w starożytności muzyka kształtowała charakter człowieka, tak
w średniowieczu zdyscyplinowanie ciała i gestu jest instrumentem
moralnej edukacji nowicjusza. Panowanie nad członkami ciała wymaga dyscypliny, współdziałania aktu rozumu i woli.
Rozdział XII rozpoczyna definicja gestu: „Gestus est motus et
figuratio membrorum corporis, ad omnem agendi et habendi modum” – czyli „Gest jest ruchem i konfiguracją (formą) członków ciała, przystosowanym do każdego działania i każdej postawy”. Słowo
figuratio można tłumaczyć jako „konfiguracja”, „forma”, „sposób”
i posiada w sobie znacznie nadawania kształtu. To oznacza, że gest
konfiguruje zespół członków ciała i uzewnętrznia to, co jest ukryte w figuratio – formie, czyli ruchu duszy. Figuratio mówi również
o tym, że każdy gest jest dostrzegany przez drugiego człowieka i ten
fakt nadaje mu sens. Gest jest wskazówką i znakiem. Hugon od
Świętego Wiktora wspomina jeszcze kilka idei łączących się z definicją gestu. Mówi o idei stosowności (lub niestosowności) gestu jako
znaku do tego, co oznacza. O idei celowości – gest zmierza do spowodowania pewnej postawy. O idei miary – podstawowym pojęciu
moralnym – umiar gestu może być rozumiany jako ograniczenie.
I w końcu o idei modalności gestu – jest ona elementem zmieniającym i określającym ruch. Bardzo dokładna klasyfikacja gestów i ich
wzajemnych relacji i oddziaływań zajmuje pozostałą część dzieła.

Wiesław Gdowicz – Nieruchomy głos. Pytanie o obraz

Łacińskie określenie Flatus vocis – wprowadzone przez średniowiecznych nominalistów – oznacza słowo, a dokładnie „wyrażenie
słowne”. Samo „flatus” to „wianie wiatru, oddech, przenośnie - nadymanie się, pycha”. Vocis – to „głos, ton, dźwięk”. W języku angielskim „wyrażać się” jest określone jako make yourself understood.
Co można przetłumaczyć – „czynić siebie zrozumiałym”. Wyrażać
się to być zrozumiałym - dla innych oczywiście. W tym kontekście
– „wyrażenie słowne” – to „czynienie słowa zrozumiałym”. „Wyrażenie znakowe” to „czynienie znaku zrozumiałym”. Dotyczy to również
znaku przedstawionego obrazowo. Tchnienie, o którym mówi flatus
wypływa z wnętrza człowieka, a ściślej z miejsca spotkania człowieka z poznawaną rzeczą. Tylko w ten sposób jest możliwe czynienie
– siebie, słowa, obrazu , gestu – zrozumiałym.
Flatus vocis – wyrażenie słowne – słowo;
Flatus – wianie wiatru, miech do rozniecania ognia, oddech,
oddychanie, nadymanie się, pycha (przenośnie);
Vocis – głos, ton, dźwięk;
Flatus vocis – niesienie głosu – wyrażenie słowne;
Wyrażenie słowne – wyrażać się – make yourself understood –
czynić siebie zrozumiałym;
Flatus vocis – czynić siebie zrozumiały m głosem;
Flatus pictus – wyrażenie obrazowe – pictus – obraz, rysunek,
ornament;
Flatus pictus – czynić siebie zrozumiałym obrazem;
Flatus gestus – wyrażenie gestowe – gestus – gest;
Flatus gestus – czynić siebie zrozumiałym gestem.

o hermeneutycznej sytuacji w przypadku tekstów. Co prawda ta
sytuacja nie jest taka sama jak rozmowa, ale przyjmując, że teksty
to, utrwalone uzewnętrznienie życia, drugim partnerem hermeneutycznej rozmowy jest tekst. Prowadzi to, w konsekwencji, do
bardzo ciekawego wniosku. Podobnie jak wypracowaniu porozumienia w rozmowie musi towarzyszyć wysiłek (który można nazwać
procesem rozumienia i porozumienia) w którym mają udział obie
rozmawiające osoby, tak też w relacji interpretator – tekst wysiłek
uzgodnienia, rozumienia i porozumienia uwzględnia własne idee interpretatora. Rozumienie więc jest procesem dynamicznym – chyba
można użyć analogii gry, relacja interpretator – tekst, jest rodzajem
gry, w której wygranym jest sens interpretowanego tekstu. Interpretacja nie następuje po rozumieniu, lecz zawiera się w nim. Interpretacja pozwala rozumieniu dojść do głosu, a tym samym rzeczy,
o której tekst mówi.

Podsumowanie
Jak twierdzi Gadamer stan rzeczy jest uporządkowany tak, by
być komunikowanym. Proces poznania nie kończy się słowem, lecz
słowo jest samym procesem poznania. Pokazany przez Gadamera
punkt widzenia daje ogląd jakby drugiej strony rozważanego problemu związanego z odpowiedzią na pytanie: „Dlaczego człowiek nie
wytwarza obrazów?” i być może nie jest odpowiedzią na to pytanie. Ukazany przez Gadamera świat „komunikuje” człowiekowi swój
stan, a jego rozumienie jest słowem. Czym, po co i dla kogo miałby
być obraz, który człowiek mógłby wytworzyć?

Słowo
Powracam do początkowej myśli dotyczącej intrygującej własności człowieka, którą jest niemożliwość wytwarzania obrazu.
Racjonalne metody pozwalające na analizę procesu przekazu informacji, próby zrozumienia tego procesu jako wielokanałowego przekazu, były i są jakąś odpowiedzią na pytanie, dlaczego człowiek nie
wytwarza obrazów, podobnie jak tworzy słowa.
Wydaje się jednak, że już wtedy – wiele lat temu – mógł zostać
popełniony błąd, który skierował myślenie o procesach widzenia
rzeczywistości na boczny tor. Kiedy poznaje się idee, które miały odpowiedzieć na pytanie „dlaczego człowiek nie może tworzyć obrazu”
to można zauważyć jedną charakterystyczną rzecz. Myślenie o niemożliwości tworzenia przez człowieka obrazów jest traktowane jako
jakiś brak. To oznacza, że poszukiwania odpowiedzi na pytanie „Dlaczego?” były motywowane owym brakiem. A jeśli tak, to znalezienie
odpowiedzi na pytanie „Dlaczego?” byłoby tylko uzupełnieniem tego
braku, a to mogło być powodem zmiany kierunku procesu poznania.
Szukając odpowiedzi na pytanie „dlaczego?” powinniśmy dążyć
do odnalezienia w poznawanym świecie takiego realnego czynnika,
którego usunięcie byłoby jednocześnie usunięciem samego faktu, który miał być poznawany i tylko wtedy zostaje pokazane to „dzięki czemu” czyli „dla-czego” coś raczej jest niż nie jest i jest takie, a nie inne.
Hans Georg Gadamer w swojej fundamentalnej pracy Prawda
i metoda określając istotę fenomenu rozmowy odnosi ją również
do sytuacji jaka ma miejsce pomiędzy interpretatorem, a tekstem.
Porozumieniu w rozmowie odpowiada symetryczna relacja pomiędzy interpretatorem, a tekstem. Sądzi również, że można mówić
Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwaNa tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL).
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Historia fotografii – od średniowiecznych badań i obserwacji po współczesne modele aparatów fotograficznych
History of photography - from medieval studies
and observations to contemporary models of photo cameras
Natalia Gołąb, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Typ artykułu: przeglądowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorki.

Celem niniejszej pracy jest przybliżenie czytelnikom historii
fotografii – historii powstawania zdjęć i obrazów, które otaczają nas
we współczesnym świecie i współczesnej kulturze niemalże wszędzie wokół przekazując różnorakie informacje odbiorcom. Pierwsze
obserwacje dot. Optyki prowadzono już w Starożytności, camera
obscura składająca się z ciemnego wnętrza i otworze w jednej ze
ścian pozwalała na odbijanie się przez owy otwór promieni świetlnych i powstawanie odwróconego obrazu. Innymi odkryciami
były latarnia czarnoksięska, camera lucida czy przenośna camera-namiot. W historii fotografii prowadzono długą drogę badań fizycznych i chemicznych. Znaczącym odkryciem było wynalezienie
litografii, a następnie udoskonalenie jej przez Joseph’a Nicéphore’a Niépce’a – wynajdując tym samym metodę heliografii. Wykonał i utrwalił on pierwsze w historii fotografii zdjęcie. W 1839
roku Daguerre zostaje nazwany autorem techniki dagerotypii. Tego
samego roku swą metodę negatywowo-pozytywową prezentuje
W. Talbot. W XIX wieku nastąpiła nowa era fotografii – era mokrego procesu kolodionowego. J. Maxwell zaprezentował pierwszą
w historii fotografie barwną. Dzięki G. Eastmanowi powstał aparat
Kodak. W Polsce fotografię zapoczątkował M. Strasz oraz K. Małachowska. Aparaty XX i XXI wieku to m.in. Leica, Rolleiflex, Polaroid
oraz Sony.

The aim of this work is to familiarize readers with the history
of photography - the history of the creation of photos and images
that surround us in the modern world and contemporary culture almost everywhere, providing various information to recipients. The
first observations regarding the Optics were already conducted in
Antiquity, the camera obscura consisting of a dark interior and an
opening in one of the walls allowed reflections through that hole
of light rays and the appearance of a reversed image. Other discoveries were a sorcerous lantern, a camera lucida or a portable camera tent. In the history of photography, a long way of physical and
chemical research has been carried out. A significant discovery was
the invention of lithography, and then refinement of it by Joseph
Nicéphore Niépce - thus inventing the method of heliography. He
made and recorded the first photo in the history of photography. In
1839, Daguerre is named the author of the daguerrotography technique. In the same year W. Talbot presents his negative-positive
method. In the nineteenth century, a new era of photography took
place - the era of the wet collodion process. J. Maxwell presented
the first ever color photography. Thanks to G. Eastman, the Kodak
camera was created. In Poland, photography was initiated by M.
Strasz and K. Małachowska. Apparatus of the XX and XXI century is,
among others Leica, Rolleiflex, Polaroid and Sony.

Słowa kluczowe: : camera obscura, heliografia, kolodion, dagerotypia.

Keywords: control, local government, public finance, regional
chamber of audit.

Wstęp
Rozpoczynając rozważania na temat historii fotografii oraz jej
początków wyjdźmy od samego pojęcia, pod którym kryje się to
słowo. Fotografia to obraz. Obraz, który jako element naszej kultury występuje we współczesnym świecie wszędzie dookoła nas.
Towarzyszy nam, ludziom od kilkuset lat. Jest wspaniałym źródłem
oraz znakomitą formą przekazu informacji społecznej, politycznej,
informacyjnej, czy też po prostu – reklamowej. Fotografia to także zbiór wielu technik, których celem jest zarejestrowanie obrazu
pojedynczego, trwałego przy pomocy odpowiednich świateł i specyficznego układu optycznego. W dzisiejszej dobie digitalizacji wyeliminowano wszelkie procesy chemiczne niezbędne do tworzenia
zdjęć. Jednakże nie zrezygnowano z podstawowych zasad uzyskiwania obrazu zawartych w pierwowzorze aparatu fotograficznego,
a mało kto zdaje sobie sprawę, iż współczesny sprzęt wykonujący
zdjęcia to tylko znacznie ulepszona wersja drewnianej skrzynki. Fo-
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tografia jest pewnym medium artystycznym, dość kontrowersyjnym
pod względem łączenia w sobie elementów i sztuki, i nauki. Dlatego
znaczenie, które kryje się pod pojęciem „fotografia” wyraża jej niesamowitą interdyscyplinarność.

Camera Obscura, Latarnia Czarnoksięska
i Camera Lucida
Jak twierdzi Zbigniew Tomaszczuk w Szkicach z historii fotografii: „Droga, której kres wyznacza 7 stycznia 1839 roku (oficjalne
narodziny fotografii) była bardzo długa i wiodła dwoma głównymi
torami. Jeden z nich to badania fizyczne, które doprowadziły do
skonstruowania aparatu fotograficznego, drugi – to badania chemiczne prowadzące do wynalezienia materiału światłoczułego”
(Tomaszczuk 1998). Obserwacje z użyciem instrumentu optycznego prowadzone już były przez Starożytnych Greków, Arabów oraz
Chińczyków. Najwcześniejsze informacje, które mówią o pojawia-
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niu się obrazów pochodzą z V wieku p.n.e. Wówczas Chiński filozof
Mo-Ti opisał odwrócone obrazy, które powstały w jego „ciemnym
pomieszczeniu skarbów” (http://brightbytes.com/cosite/what.
html 2018). Camera obscura, bo tak nazywała się pierwsza ciemnia
optyczna, najważniejszy z wynalazków i pierwowzór współczesnego
aparatu fotograficznego – była znana już w Starożytności. Tomasz
Waryszak w swojej publikacji twierdzi, że „Camera obscura (w dosłownym tłumaczeniu z łac. ciemny pokój; ciemnia optyczna; ciemna komnata) to prosty przyrząd optyczny, w postaci zaciemnionej
skrzynki lub pomieszczenia, umożliwiający rzutowanie na płaszczyznę odwróconego obrazu, za pomocą niewielkiego otworu o ściśle
określonej średnicy lub prostego obiektywu w niektórych odmianach
tego urządzenia” (https://www.swiatobrazu.pl/fotografia-od-a-do-z-camera-obscura-23067.html 2018). Camera obscura składa się
z ciemnego wnętrza oraz otworu w jednej ze ścian o odpowiedniej
średnicy. Wpadające przez otwór promienie świetlne odbite od
przedmiotów znajdujących się poza kamerą ulegają załamaniu na
krawędzi, co w efekcie daje odwrócony obraz tychże przedmiotów
na przeciwległej ścianie kamery. Obraz ten jest odwrócony (całkowicie: góra-dół oraz strony lewa-prawa) ze względu na krzyżowanie
się fal świetlnych, które wpadają przez otwór. Pierwsze przesłanki
sugerujące znajomość fizycznego jej działania pochodzą z V wieku
p.n.e. z pism Arystotelesa. Natomiast źródła historyczne podają, iż
pierwszy opis technicznego zastosowania camera obscura pochodzi z X wieku, gdy arabski uczony – matematyk, astronom i optyk –
Ibn al Haitham Alhazen z Basry (956-1038) uzyskał odwrócony obraz świec posługując się niewielkim otworem w ekranie. Był również
autorem pierwszego w historii podręcznika optyki. Poniżej przedstawiony jest jeden z modeli camera obscura, dokładnie uzyskany przez
Alhazena z Basry obraz świec ukazujący działanie ciemnej skrzynki.
Rysunek 1. Camera obscura

umniejsza wcale wartości artystycznych powstałych w owym czasie
dzieł. Malarz Leonardo da Vinci (1452-1519) podał pierwszy teoretyczny opis urządzenia camera obscura w swoim dziele zatytułowanym Codex Atlanticus. Z czasem camera obscura została wyposażona w obiektyw pozwalający na znaczne rozjaśnienie uzyskiwanego
obrazu oraz lustra, których zadaniem była, jak twierdzi w swojej
pracy Tomasz Waryszak (2011): „zmiana orientacji rzutowanego obrazu tak, by zniwelować odwrócenie stronami obrazu w pionie oraz
umożliwić obserwację obrazu od góry, co ułatwiało wykonywanie
szkiców przy użyciu tak zmodyfikowanej camery obscury” (https://
www.swiatobrazu.pl/fotografia-od-a-do-z-camera-obscura-23067.
html 2011). Udoskonalenie tego wynalazku zawdzięczamy mediolańczykowi Girolamo Cardano (1501-1576) oraz wenecjaninowi Daniello Barbaro (1528-1570), którzy umieścili w kamerze (dokładnie
w jej otworze) soczewkę zbierającą, uzyskując tym samym znaczną
poprawę jakości uzyskiwanego obrazu, a Barbaro w swoim dziele La
pratica prospektiva z roku 1568 opisał zależność ostrości uzyskiwanego obrazu od przysłony oraz oddalenia soczewki od tylnej ściany
kamery. Neapolitańczyk Giovanni Battista delia Porta (1538-1615)
zastosował w kamerze dwuwypukłe soczewki, które pozwalały na
uzyskanie rozjaśnionego i ostrzejszego obrazu. Miało to swoje wady,
jednakże jest uważane za prototyp współczesnego aparatu lustrzanki. Następnie niemiecki teolog i jezuita Athanasius Kircher (16011680) odwrócił działanie kamery budując prototyp współczesnej
wersji rzutnika – tak zwaną „latarnię magiczną” lub później nazwaną
„latarnią czarnoksięską”, co stało się kolejnym istotnym odkryciem
w dziedzinie fotografii. Było to proste, zaopatrzone w źródło światła
i soczewkę urządzenie służące do rzutowania obrazu na projekcyjny ekran. Oglądanie obrazów wyświetlanych latarnią czarnoksięską
stało się bardzo popularnym zajęciem w XIX wieku. Sale, w których
odbywały się pokazy nazywano teatrzykami optycznymi. Poniżej
przedstawione zostały latarnie czarnoksięskie z 1870 roku (rysunek
2, po prawej) – wygląd i metoda działania.
Rysunek 2. Latarnia-czarnoksieska

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/
Camera_obscura_1.jpg [28.07.2018].

Roger Bacon (1214-1294) – angielski mnich i filozof, również
uważany za „powszechnego eksperymentatora w dziedzinie optyki”
(Tomaszczuk 1998), dokonał szczegółowego już opisu tego wynalazku. Prowadził liczne doświadczenia nad rozpraszaniem się światła
w pryzmatach oraz właściwościami soczewek. Najprawdopodobniej
koncept jaskini Platona jest to tak naprawdę efekt obserwacji całego
fenomenu camera obscura. Technika ta, jak się później okazało, była
bardzo przydatna dla astronomów w obserwacjach słońca. Camera
obscura od czasów renesansu zyskała stopniowo na popularności
wśród malarzy. Tacy artyści jak Leonardo da Vinci, Girolamo Cardano czy Giovanni Battista della Porta określali dzięki niej poprawną
perspektywę. Początkowo zdaniem krytyków prostota odtworzenia
malowanej sceny dzięki kamerze odbierała cały artyzm malarstwu.
Dzisiaj wiemy, iż korzystanie z camera obscura przez malarzy nie
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Źródło: http://wynalazki.andrej.edu.pl/index.php/wynalazki/25-l/
324-latarnia-czarnoksieska [28.07.2018].

Camera lucida natomiast – wynaleziona przez Williama Hyde
Wollastona w 1807 roku – wykorzystywana była do rysowania
obiektów widzianych na specjalnym do tego pulpicie. Pulpit ten
był to specjalny układ zwierciadeł, czy też pryzmatów wytwarzający
obraz pozorny przedmiotu w płaszczyźnie. Dzięki temu rysownik
uzyskiwał fotograficzną dokładność obrazu, łatwo można było odrysować dany przedmiot czy skopiować istniejący już rysunek. Poniżej
zobrazowana metoda użycia camera lucida podczas wykonywania
portretów lub dublowania rysunków.
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Rysunek 3. The Lucy is a magical drawing

Źródło: https://boingboing.net/2016/04/05/the-lucy-is-a-magical-drawing.html [28.07.2018].

Camera obscura do tego momentu przybierała formę wielkiego
pudła. W XVII wieku niemiecki zakonnik Johann Zahn konstruował
przenośne kamery z wbudowaną soczewką. Opisał on zmienność rysunku według perspektywy, głębię ostrości jaką można uzyskać dzięki
przysłonie oraz znaczenie ogniskowej. Bardzo ciekawą kwestią jest to,
iż nadworny malarz ostatniego z królów Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego, zwany Canaletto, malował widoki stolicy naszego kraju
w XVIII wieku posługując się właśnie camera obscura. W XIX wieku
Popularnością cieszyły się camery-namioty stawiane prawie jak budynki w celach zarobkowych najczęściej tam, gdzie roztaczały się malownicze krajobrazy i widoki. W tak udoskonalonych wersjach camery
obscury dzięki lepszym soczewkom obrazy były jaśniejsze, ostrzejsze
i tym samym bardziej atrakcyjne dla odbiorcy. Poniżej przedstawiony
wygląd camery-namiotu – przenośnej camera obscura z XIX wieku.
Rysunek 4. Fotografia od a do z camera obscura tent

Źródło: https://www.swiatobrazu.pl/zdjecie/artykuly/239623/fotografia-od-a-do-z-camera-obscura-tent.jpg [28.07.2018].

W historii fotografii camera obscura ma bardzo znaczące istnienie, gdyż stanowi ona pierwowzór obiektywu, a także jest przyrządem, dzięki któremu w skutek połączenia z materiałem światłoczułym w 1826 roku Joseph Nicéphore Niépce wykonał pierwszą
w historii fotografię.

Prehistoria fotografii,
czyli badania fizyczne i chemiczne
Jednakże do uzyskania niezbędnego materiału światłoczułego
wiodła długa droga badań chemicznych. Dlaczego niezbędnego?
Ponieważ fotografia powstaje pod wpływem działania światła, a już
przed narodzeniem Chrystusa zaczęto badania tego dotyczące. Otóż
sam Arystoteles w IV wieku p.n.e. stwierdził, że sam chlorofil u roślin
powstaje pod wpływem światła, a Georg Fabritius dokonuje w 1565
roku przypadkowego odkrycia bromków srebra podczas pracy w kopalni. Następnie Albertus Magnus (1138-1280) prowadząc liczne eksperymenty dowiódł, iż azotan srebra czernieje. Wenecjanin Angelo
Sala (1576-1637) przypisał zaobserwowany przez A. Mangusa nie

światłu, lecz powietrzu. Johann Heinrich Schulze (1687-1744) opublikował doświadczenie w 1727 roku udowadniając tym samym, że
to nie ciepło, ale światło powoduje czernienie azotanu srebra. Doświadczenie to bezpośrednio wykazywało światłoczułość niektórych
z substancji chemicznych. Giovanni Battista Beccaria (1716-1781) odkrył w 1753 roku czernienie – światłoczułość chlorku srebra – związku
chemicznego ważnego w fotografii. W 1780 roku fizyk Jacques Charles przeprowadził doświadczenia polegające na uzyskiwaniu cienia
ludzkiego profilu na pokrytym chlorkiem srebra papierze. Humphrey
Davy (1778-1829) w 1814 roku stwierdził światłoczułość jodku srebra.
Natomiast Alois Senefelder (1771-1834) wynalazł litografię, czyli proces drukarski wykorzystujący niektóre skały wapienne do przyjmowania lub nietłustych farb. Wspomniany wcześniej już Joseph Nicéphore
Niépce (1765-1833) udoskonalił litografię opracowując heliografię.

Heliografia Josepha Nicéphore’ a Niépce’a
Heliografia to z greckiego: Helios – słońce, graphien – rysować.
Joseph Nicéphore Niépce – nauczyciel francuski urodzony w Burgundii za czasów króla Ludwika XV. Początkowo był szkolony na księdza,
w 1792 roku znalazł się w szeregach armii zwolenników Rewolucji
Francuskiej, następny etap życiowy to małżeństwo i narodziny syna.
Jednak Nicéphore postanowił skupić się na swojej jedynej i ogromnej
pasji, mianowicie na wynalazkach. W poszukiwaniu udoskonalenia
metody wykonywania płyt litograficznych do druku wykorzystał znaną
już nam – camera obscura. Jego obsesją było utrwalanie chwil – najpierw robił to z papierem z chlorkiem srebra, o którym wiadome było,
iż jest wrażliwy na światło i pod jego wpływem czernieje. W 1816
roku udało mu się dzięki temu uzyskać obraz widoku za oknem, jednakże nie zdążył go utrwalić zanim sczerniał. Wkrótce Niépce zaczął
interesować się żywicą rośliny gwajakowca, która pod wpływem światła twardniała i zmieniała kolor, a także traciła swą rozpuszczalność.
W bezpośrednim świetle słonecznym eksperymenty te wykazywały
pozytywne wyniki, jednakże były całkowicie nadal nieowocne z użyciem camery obscury. Kontynuował więc swoje eksperymenty, jednak
z żywicą mineralną – zwaną asfaltem syryjskim i bituminem. Asfalt
garbował się pod wpływem światła, a z nienaświetlonych miejsc dawał się potem usunąć przy użyciu olejku lawendowego. Z pomocą
tej metody dokonał kopii portretu Piusa VII. W 1824 roku powrócił
do doświadczeń z camera obscura chcąc zrealizować swoje marzenie
i dokonać utrwalenia pojawiającego się w niej obrazu. „Najpierw rozpuszczał sproszkowany asfalt syryjski w olejku lawendowym i cienką
warstwą roztworu spryskiwał powierzchnię płyty szklanej, miedzianej,
cynowej lub wykonanej z kamienia litograficznego. Po wyschnięciu
na jej powierzchni tworzyła się warstwa przypominająca błyszczący
werniks. Tak „polakierowaną” matrycę wstawiał do camera obscura.
Po odpowiednio długim naświetleniu (efekt nigdy nie był widoczny
gołym okiem) zanurzał płytę w roztworze olejku lawendowego, który
rozpuszczał tylko te partie, które nie zostały naświetlone. W efekcie
na matrycy powstawał obraz negatywowy, który można było reprodukować. Naświetlanie, nawet w pełnym słońcu, trwało bardzo długo,
bo kilka dni” (Eloy-Cichocka 2013). Joseph Nicéphore Niépce nazwał
proces ten heliografią. Pierwsze wykonane i co najważniejsze – utrwalone przez siebie zdjęcie Niépce wykonał ze swojego okna w pracowni
przedstawiające gołębnik. Rok 1826 jest uważany zatem za oficjalne
wynalezienie fotografii. Heliografia ta wykonana została na płytce
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cynkowej pokrytej asfaltem syryjskim, a naświetlanie tego zdjęcia zajęło około ośmiu godzin. Obraz utworzony na płytce cynkowej z proszkiem asfaltowym był wytrawiany w kwasie azotowym i tak powstała
klisza drukarska (zwana heliograwiurą) służąca do druku. Technika ta
początkowo miała służyć tylko reprodukcji dzieł sztuki. Zdawał sobie
sprawę, iż proces ten należy jeszcze udoskonalić, dlatego nawiązał
współpracę z Louisem Jacquesem Daguerre’em. W 1829 roku podpisali oni umowę współpracy mającą na celu udoskonalenie odkryć
dotyczących fotografii. Poniżej pierwsze w historii fotografii zdjęcie
Josepha Nicéphore ’a Niépce ’a – Widok z okna w Le Gras uwiecznione w 1826 roku.
Rysunek 5. Widok z okna w Le Gras

Źródło obrazu: https://www.swiatobrazu.pl/zdjecie/artykuly/239573/
fotografia-od-a-do-z-camera-obscura-niecpe.jpg [28.07.2018].

Dagerotypia Louis’a Jacques’a Daguerre’a podbija świat
Daguerre sporządził raport swoich badań i eksperymentów, z których wynika, iż wraz z Niépce’m otrzymali inne efekty, pomimo używania tych samych produktów. W tym samym roku Nicéphore Niépce
niespodziewanie umiera. Daguerre sześć lat później udoskonala cały
proces i prezentując go w 1839 roku na Akademii Nauk i Akademii
Sztuk Pięknych w Paryżu zostaje nazwany autorem techniki zdjęciowej
„dagerotypii” (nazwa od jego nazwiska). „19 sierpnia 1839 roku świat
dowiaduje się o wynalazku fotografii” (Markiton 2009) Data ta jest
również uważana za datę narodzin fotografii, a sam autor ogłoszony
za wynalazcę fotografii, choć w tym samym roku inna metodę prezentuje William Fox Talbot. Wkrótce potem Daguerre wydaje swoją publikację pod tytułem Dagerotyp i diorama, czyli dokładny i autentyczny
opis mojej metody oraz aparatów do utrwalania obrazów z camera
obscura i stosowanego przeze mnie w dioramie sposobu malowania
i oświetlania całkowicie wykluczając wkład swojego wspólnika. Syn
Niépce’a, Isidore Niépce, publikuje w odpowiedzi prawdziwą historię
wynalezionego procesu, w której jej autorem przypisuje swojego ojca.
Jednakże o tym istotnym fakcie pamięta jedynie wąskie grono odbiorców. Metodą dagerotypii wykonywano głównie portrety i była ona
wykorzystywana do połowy XIX wieku. By otrzymać obraz tą metodą
stosował płytki ze srebra lub miedziane posrebrzane. Poddane działaniom par jodu płytki były naświetlane w camera obscura. Po działaniu
par rtęci gotowy obraz utrwalał w gorącym roztworze chlorku sodu.
Dagerotypy charakteryzowały się dużą rozdzielczością. Początkowo
metoda dagerotypii wymagała długiego czasu naświetlania (spowodowany niską światłoczułością jodku srebra), dlatego też pierwsze
dagerotypy przedstawiały przedmioty nieruchome lub krajobrazy.
Jednakże Johnowi Frederickowi Goddardowi (1795-1866) kilka miesię-
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cy później udało się dzięki zastąpieniu jodku srebra bromkiem srebra
zwiększyć światłoczułość, a zarazem skrócić czas naświetlania z kilku
minut do kilkunastu sekund. Umożliwiało to tym samym wywoływanie portretów. Rozwijały się więc zakłady dagerotypowe. Dagerotypy
były mało odporne na uszkodzenia mechaniczne typu odciski palców.
Zwiększano tę odporność za pomocą kąpieli w roztworze chlorku złota
(tak zwane złotowanie) wynaleziona przez fizyka Louisa Fizeau w 1840
roku. Dagerotypy oprawiano w szkło i przechowywano w specjalnych
pudełkach. Każdy dagerotyp stanowił unikatowy i niepowtarzalny
egzemplarz, dlatego dagerotypy były bardzo kosztowne. Dość szybko pojawiły się dagerotypy o różnorakiej tematyce – mikroskopowe,
kolorowane, stereoskopowe. Co ciekawe – jak czytamy w publikacji
Zbigniewa Tomaszczuka pt. Łowcy obrazów. Szkice z historii fotografii:
„Już w 1845 roku L. Fizeau wraz z Janem Bernardem Leonem Faucaultem (1819- 1868) wykonali dagerotyp słońca. W 1841 roku dagerotypy
księżyca w różnych jego fazach wykonał amerykański astronom W. C.
Bond (1789-1858), a dagerotyp meteorytu zrobił w 1847 roku Niemiec
z Wrocławia – Hermann Krone (1827-1916)” (Tomaszczuk 1998). Jak
podaje historyk fotografii Juliusz Garztecki – cena jednego dagerotypu w Polsce wynosiła około 50 tysięcy złotych. Pierwszy zakład usług
dagerotypowych otworzył w Nowym Jorku w 1840 roku Alexander Simon Wolcott. W Europie pierwszą taką osobą był Aleksander Grekow
(otwarcie w 1840 roku w Moskwie). Natomiast w Polsce w 1841 roku
w Warszawie Józef Giwartowski (1802-1859). Poniżej przedstawiony
na fotografii aparat do wykonywania dagerotypów, około 1839 roku,
a następnie zdjęcie dagerotypowe Louis’a Daguerre’a – Boulevard du
Temple w Paryżu rok 1839.
Rysunek 6. Aparat fotograficzny braci Susse

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Aparat_fotograficzny_braci_Susse_(1839)#/media/File:Susse_Fr%C3%A9re_Daguerreotype_camera_1839.
jpg [28.07.2018].
Rysunek 7. Boulevard du Temple w Paryżu

Źródło obrazu: https://pl.khanacademy.org/humanities/becoming-modern/early-photography/a/daguerre-paris-boulevard [28.07.2018].

Natalia Gołąb – Historia fotografii...

William Henry Fox Talbot – zdjęcie Arkady klasztoru
Uczony angielski polihistor, archeolog, chemik, matematyk
i polityk William Henry Fox Talbot (1800-1877) sprowokowany wynalezieniem dagerotypii postanowił również ogłosić rezultaty swoich badań. Talbot rozpoczął swe badania w latach trzydziestych XIX
wieku. Nasycał on papier roztworem chlorku sodu, a jedną stronę
pokrywał azotanem srebra. Aby otrzymać obraz umieszczał różne
przedmioty i naświetlał je światłem słonecznym. Niezasłonięte miejsca czerniały, a miejsca zasłonięte pozostawiały białe. W ten sposób
powstał obraz negatywowy. Metodę tę nazwano od jego nazwiska
„talbotypią”. Charakteryzowała się ona uzyskiwaniem obrazów czarno-białych. Dzięki ponownemu przekopiowywaniu negatywu na papier światłoczuły uzyskiwano pozytyw. Następnie Talbot wynalazł
papier jodo-galusowy i zastosował proces wywoływania w kwasie
galusowym. Rok 1835 zapisał się więc w historii jako data zachowania pierwszego na świecie negatywu. Osiem lat później Fox Talbot
założył niedaleko Londynu pierwszy zakład masowej produkcji odbitek, by w kolejnych latach wydać 6 egzemplarzy pierwszej na świecie
ilustrowanej fotografiami książki pod tytułem Ołówek natury. Była
to pierwsza technika negatywowo-pozytywowa. W przeciwieństwie
do dagerotypii talbotypia umożliwiała uzyskiwanie wielu kopii jednej fotografii. Henry Talbot wniósł znaczny wkład w upowszechnienie się fotografii jako formy sztuki, mianowicie – fotografiki. Poniżej
zdjęcie Arkady klasztoru Henry’ego Talbota z 1844 roku.
Rysunek 8. Arkady klasztoru

�ródło obrazu: https://pl.wikipedia.org/wiki/William_Fox_Talbot#/
media/File:England_monastery_in_Lacock_Abbei_1844_by_Talbot.jpg
[28.07.2018].

Inne techniki i wynalazcy fotografii
W 1839 roku w Paryżu urzędnik Hippolyte Bayard (1801-1887)
zorganizował wystawę swoich fotografii na papierze. Ekspozycja ta
jest uważana za pierwszą wystawę fotograficzną na świecie. Bayard
stosował papier uczulony jodkiem potasu i chlorkiem srebra. Pomimo
tego, iż jego metoda uzyskiwania na papierze pozytywu nie została
przyjęta, a wyparta przez metodę Talbota, nazwisko Bayard warto zapamiętać jako jednego z pionierów i osób wpływowych na przyszłość
fotografii. W roku 1847 siostrzeniec Niépce’a Claude Felix Abel Niépce de Saint Victor (1805-1870) opublikował swoją metodę fotografowania na płytce szklanej pokrytej jodkiem potasu i jodkiem srebra
w białku kurzym. Sposób ten był nazywany procesem albuminowym.
Na przezroczystym materiale otrzymywało się dzięki tej metodzie
łatwy do kopiowania negatyw. Jednakże czas jego naświetlania był

długi, tym samym nie nadawał się on do portretów. W późniejszym
okresie białko zostało zastąpione kolodium, co dało początek kolejnej,
nowej erze fotografii – erze mokrego procesu kolodionowego.
Rysunek 9. Dynamic pictures

Źródło: http://bywajtu.pl/media/dynamic/pictures/uljUrZCEIFmJ.1200x1200.jpg [28.07.2018].

James Clerk Maxwell (1831-1879) – szkocki matematyk i fizyk,
autor wielu prac z zakresu kinetycznej teorii gazów, optyki i teorii barw odkrył, iż fotografię kolorową można wykonać przy pomocy
niebieskich, zielonych i czerwonych filtrów optycznych. Pierwszą fotografię barwną, która przedstawiała wstążkę tartanową, zaprezentował w 1861 roku. Poniżej przedstawiona została ona na załączonym
obrazie. Również francuz Louis Arthur Ducos du Hauron był pionierem w fotografii kolorowej. Pracował nad jej rozwojem wykorzystując
zasadę trzech kolorów. Swoje pomysły opatentował 1868 roku, a rok
później opublikował je w „Les couleurs en Photographie”. Natomiast
Thomas Sutton (1819-1875) w 1861 roku, jako pierwszy zaprojektował i skonstruował tak zwany „aparat Suttona”, czyli pierwszy aparat
fotograficzny mający konstrukcję lustrzanki jednoobiektywowej.
Wspominając pozostałych w historii fotografii wynalazców nie
należy zapomnieć o Eadweard’zie Muybridge’u (1830-1904) – brytyjskim fotografie działającym w USA. Jest znany przede wszystkim jako
autor zdjęć przedstawiający kolejne fazy ruchu, na przykład galopującego konia czy idącego człowieka, wykonywanych zespołem sprzężonych aparatów fotograficznych. Są to tak zwane „zdjęcia po klatkowe”. Muybridge jest także wynalazcą zoopraksiskopu, czyli urządzenia
pozwalającego na animowanie owych zdjęć. Poniżej przedstawiono
zdjęcia autora: Koń w ruchu – Galopująca Sallie Gardner z 1878 roku.
Rysunek 10. Koń w ruchu – Galopująca Sallie Gardner

Źródło: https://pl.khanacademy.org/humanities/becoming-modern/
early-photography/a/early-photography-nipce-talbot-and-muybridge
[28.07.2018].
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Wówczas około roku 1890 firma V. Bischoff z Monachium wyprodukowała aparat fotograficzny „detective camera”. Jest to rzadko spotykany aparat fotograficzny pozwalający jedynie na szybkie
wykonanie 12 zdjęć, z ręcznym zmiennikiem płyt o formacie 9x12
cm. Aparat ten przypomina w swej konstrukcji prostopadłościenną
skrzynkę przywodzącą na myśl konstrukcje aparatów prymitywnych
używanych w pierwszych latach fotografii.

Mokry proces kolodionowy i przewrót w fotografii
Francuz Gustave le Gray (1820-1862) w 1850 roku przedstawił
swój innowacyjny proces wypierający kalotypię i metodę albuminową. Proces metody kolodionowej udoskonalił Anglik Frederik Scott
Archer (1813-1857). Metoda ta dawała idealne negatywy. Zaistniała
również metoda nazwana od nazwiska Archera – archerotypia – czyli sposób przenoszenia kolodionowej emulsji na inne podłoże. Cały
proces kolodionowy polegał na naniesieniu owej emulsji na szklaną
płytę, dokonaniu naświetlenia na jeszcze mokrej warstwie kolodionu – stąd nazwa „mokrego” procesu kolodionowego. Kolodion ze
strony chemicznej to nitroceluloza, eter oraz alkohol, jodek potasu
i azotan srebra. Mokra warstwa była światłoczuła przez kilka minut,
więc w tym czasie należało ją naświetlić i jak najszybciej wywołać
(polać płytę roztworem siarczanu żelaza, alkoholu i kwasu octowego)
jeszcze mokrą płytę. By dokonać tego jakże pracochłonnego procesu
fotograf musiał zabierać ze sobą w każdy plener całe laboratorium
chemiczne. Jednakże czas poświęcony na wykonanie fotografii ową
metodą wynagradzany był rezultatem pracy, który był wręcz doskonały. Aparaty fotograficzne w tamtych czasach XIX wieku posiadały
doskonałe obiektywy dające rewelacyjną jakość szklanych negatywów
przewyższające dotychczasowe techniki ich uzyskiwania.
Francuz Adolphé Eugené Disdéri (1819-1890) w 1854 roku samodzielnie skonstruowanym aparatem, z liczbą od sześciu do ośmiu
obiektywów, zaczął wykonywać fotografie seryjne (głównie portrety
seryjne). Owe fotografie określano jako zdjęcia wizytowe. Zaczęto
je produkować w milionach egzemplarzy, bo była to bardzo prosta
metoda fotograficzna. Metoda kalotypii pozwalała na wykonywanie
wielu kopii zdjęcia z jednego negatywu. Do takiego powielania zdjęć
przyczynił się wynalazek francuskiego chemika Louis Desire Blanquart-Evrard (1802-1872) – tak zwany papier albuminowy. Otworzył on
również w 1951 roku przedsiębiorstwo „Drukarnia fotograficzna”,
w którym zatrudniając wielu pracowników powielał setki pozytywów jednego dnia. Tym samym umożliwiło to publikowanie albumów z fotografiami. Wszystko to wywołało modę na kolekcjonowanie fotografii i albumy rodzinne. W późniejszym czasie zaczęły
upowszechniać się pozytywowe wersje procesu kolodionowego, jak
na przykład ferrotypia wynaleziona przez Adolphe Alexandra Martina (1824-1886) w roku 1856, czyli wykonywanie zdjęć na blaszanych płytach pokrytych warstwą czarnego lakieru i mokrą emulsją
kolodionową. Po wywołaniu tworzył się obraz srebrowy. Metoda ta
cieszyła się popularnością do XX wieku, ponieważ był to tani i łatwy
sposób uzyskiwania fotografii. Inna technika była to panotypia, czyli
fotografia na ceracie. Jeszcze inna – ambrotypia – metoda fotografii na szkle pokrytym czarną farbą od spodu. Za przewrót w historii
dziedziny fotografii można uznać rok 1871. Wówczas wynaleziono
suchą płytę bromową, czyli szklaną płytę z emulsją bromku srebra
w żelatynie. Dokonał tego angielski lekarz będący również fotoamato-
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rem Richard Leach Maddox (1816-1902). Dzięki temu zastąpiono mokry kolodion – suchą emulsją. Był to o wiele wygodniejszy materiał,
z krótszym czasem naświetlania, którego można było długo przechowywać. Był to doczekany prototyp współczesnej kliszy negatywowej.
W 1873 roku Hermann Wilhelm Vogel (1834-1900) poszerzył czułość
emulsji na barwę żółtą i zieloną. Zaczęły pojawiać się wówczas różnorakie ręczne aparaty fotograficzne wykorzystujące suchy materiał,
co umożliwiało tym samym wykonywanie zdjęć migawkowych z ręki
bez konieczności wykorzystania statywu. Ksiądz Hannibal Goodwin
opatentował metodę tworzenia giętkiej i przezroczystej kliszy filmowej z nitrocelulozowej bazy filmowej. Prawdziwy rozwój fotografii nastąpił, gdy w 1888 roku amerykański przedsiębiorca George Eastman
(1854-1932) zastąpił negatyw szklany „wstęgą celuloidową według
patentu Hannibala Goodwina w ilościach przemysłowych, a amerykańska firma Kodak wypuściła lekki aparat fotograficzny” (Tomaszczuk 1998). Eastman jest współzałożycielem firmy Eastman Kodak
i Eastman Chemical. Aparat Kodak był pierwszym aparatem na błonę
zwojową. Eastman rozwinął fotografię na rynek masowy wykorzystując przy tym umiejętną politykę handlową, a sprzedaż aparatów
fotograficznych połączona została z serwisem. „Firma Eastmana oferowała kompleksowe usługi wywołania filmu oraz sporządzenie odbitek fotograficznych, osiągając tym samym olbrzymi sukces. Od tego
czasu aparat fotograficzny wędruje pod strzechy domów wszystkich
zamożniejszych amerykańskich rodzin” (Markiton 2009). Handlowy
slogan firmy Kodak brzmiał wówczas You Press the Button, We Do
the Rest – „Naciskasz spust, a my robimy resztę”. Do roku 1888 proces fotograficzny był niezwykle skomplikowany i dostępny tylko dla
prawdziwych pasjonatów i doświadczonych chemików. Po tym czasie
powoli zanikała cała tajemniczość fotografii.

Początki fotografii w Polsce
– fotografia XIX i XX wieku
Za tego, kto zapoczątkował fotografię w Polsce uważa się inżyniera Maksymiliana Strasza. W 1839 roku przesłał on swój artykuł pt. „Sposób przenoszenia na papier przedmiotów za pomocą
camery obscury przez wpływ samego światła” przesłał do redakcji
warszawskiej „Gazety codziennej”. Tekst ten opisywał wykonywanie
zdjęć metodą Talbota. Strasz był także autorem pierwszego wydanego w Polsce podręcznika fotografii. Owa książka wydana w 1856
roku nosiła tytuł Fotografia, czyli opisanie środków obecnie używanych do zdejmowania obrazów za pomocą światła, przy użyciu kolodionu, złożone podług najnowszych dzieł. Maksymilian Strasz był
również autorem pierwszych w Polsce talbotypii (w 1839 roku). „Początki fotografii polskiej związane były z rozwojem ekonomicznym
i kulturalnym zaborów, a fotografowie pochodzący z ziem polskich
działali w największych ośrodkach kulturalnych tamtych czasów”
(Benicewicz-Miazga, Klauziński, Góra 2010). Pierwszym tekstem
dotyczącym fotografii przetłumaczony na język polski było tłumaczenie broszury Daguerre’a wydany przez braci Szerków w 1839
roku w Poznaniu. Pionierem fotografii dagerotypowej był profesor
Uniwersytetu Jagiellońskiego Stefan Ludwik Kuczyński. Pokazał on
swoje prace pierwszy raz w 1840 roku. Pierwszy natomiast pokaz
dagerotypów w Polsce odbył się w Warszawskim Towarzystwie
Dobroczynności w 1839 roku. Ukazano tam dagerotyp wykonany
przez emigrantkę Klementynę Małachowską w Paryżu, co można
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uznać za pierwsze polskie dokonanie w dziedzinie fotografii, a samą
autorkę za pierwszego polskiego fotografa. Wśród pierwszych polskich dagerotypistów wyróżnia się Jędrzeja Radwańskiego, Marcina
Zaleskiego oraz Adama Prażmowskiego. Jednym pośród pierwszych
fotografów-zawodowców w Polsce był Karol Beyer (1818-1877),
który prowadził zakład w Warszawie o wysokim poziomie prac.
„Wykonywał zdjęcia w różnych technikach: kolodionu, stereoskopu, ambrotypii, a także carte de visite. Był wybitnym portrecistą,
który osiągnął poziom europejski, o czym świadczą chociażby jego
psychologiczne portrety. Był także pionierem fotografii naukowej
i krajoznawczej” (Benicewicz-Miazga, Klauziński, Góra 2010). Najbardziej aktywnymi ośrodkami fotograficznymi były Kraków, Warszawa. Lwów, Wilno i Poznań. Pionierem w produkcji materiałów
światłoczułych w Polsce był Meletiusz Dutkiewicz (1836-1897), który
wiódł próby produkcji suchych klisz bromowo-srebrowo-żelatynowych w Warszawie. Jednakże z powodów finansowych produkcja
na skalę przemysłową nie powiodła się. Pierwszą wytwórnię papierów fotograficznych na skalę przemysłową założył w 1888 roku Piotr
Lebiedziński (1860-1933). Można ten rok uznać za datę narodzin
polskiego przemysłu fotochemicznego. R. Lebiedziński był prekursorem produkcji papierów kolodionowych, wprowadził nowe odmiany wypierając zagranicznych konkurentów. Opracował również
prototyp kamery filmowej i projektora na szklane płyty. Warszawski
fotograf Konrad Brandel (1838-1920) w 1880 roku rozpoczął swe
prace nad skonstruowaniem aparatu fotograficznego zwanego „rewolwer” – jednego z najwcześniejszych ręcznych kamer na świecie.
W 1875 roku Leon Warnerke (naprawdę Władysław Małachowski)
zbudował aparat na papierowy materiał zwojowy. W 1880 roku wynalazł sensytometr, czyli pierwszy w świecie przyrząd do praktycznego pomiaru światłoczułości emulsji fotograficznej. „Mimo dużej
liczby wykonywanych fotografii, do dziś zachowanych jest jedynie
ok. 500 dagerotypów i wczesnych talbotypów” (Orzeszko 2016).
W 1891 powstał Klub Miłośników Sztuki Fotograficznej we Lwowie
(potem przekształcony na Lwowskie Towarzystwo Fotograficzne).
Cztery lata później klub rozpoczął wydawanie pierwszego na terenach polskich miesięcznika fotografii – „Przeglądu Fotograficznego”.
Wiek XX był zdecydowanie wiekiem fotografii. Fotografia uwieczniała całe życie społeczne, gospodarcze, jak i polityczne. Okres po
II wojnie światowej dla fotografii nie był pomyślny, ale fotografia
była bardzo znacząca w kulturze socjalistycznej. Od II połowy lat 50.
do 1981 roku zaistniał nurt awangardowy. Tutaj należy wspomnieć
o pracach Zdzisława Beksińskiego i Bronisława Schlabsa. Łamali oni
bariery między fotografią a malarstwem oraz szukali motywów niekonwencjonalnych. Przełom w polskiej fotografii nastąpił między
1968 a 1971 rokiem, gdy pod wpływem popartu i opozycyjnych do
niego idei przeszło do twórczości foto medialnej w obrębie fotografii
i wideo. Kresem tego było ogłoszenie stanu wojennego.

powstał pierwszy aparat typu lustrzanka – z lustrem stałym. Był nim
dwuobiektywowy aparat (6x6cm) o nazwie Rolleiflex – marka aparatów fotograficznych produkowanych przez niemiecką firmę Rollei. To
jeden z dawnych produktów niemieckiej firmy Franke i Heidecke. Poniżej przedstawione na zdjęciach: aparat Leica oraz aparat Rolleiflex.
Rysunek 11. Najdroższy aparat na świecie

Źródło: https://fotoblogia.pl/2304,leica-0-serie-to-najdrozszy-aparat-na-swiecie-nowy-rekord [28.07.2018].
Rysunek 12. Rolleiflex

Źródło: http://distantmoon.pl/blog/files/rolleiflex.php [28.07.2018].

Natomiast aparat Polaroid to aparat fotograficzny umożliwiający niemalże natychmiastowe wywołanie zdjęcia. Nazwa Polaroid
jest znakiem towarowym firmy Polaroid Corporation. Jednakże od
lat 90. XX wieku popularność tego typu aparatów znacznie malała,
ponieważ zostały one wyparte przez współczesne aparaty cyfrowe.
Doprowadziło to w 2008 roku firmę Polaroid o wstrzymaniu produkcji aparatów. Poniżej przedstawiony aparat Polaroid.
Rysunek 13. Polaroid

Aparaty XX wieku
Należy wspomnieć tutaj o aparacie skonstruowanego przez
Oskara Barnacka w 1913 roku. W 1925 roku firma Leitz w oparciu
o ten prototyp rozpoczęła produkcję przemysłową aparatu o wielkości
klatki 24 x 36 mm pod nazwą Leica. Pomysłem autora owego aparatu
było użycie w nim około 2 metrów perforowanej taśmy kinematograficznej, by uzyskać 40 klatek na jednym odcinku. Z kolei w 1928 roku

Źródło obrazu: https://www.forbes.pl/przywodztwo/polaroid-historia-sukcesu-i-upadku-marki-czy-wiaczeslaw-smolokowski-polak-ktory-kupil/cft78t5
[28.07.2018].
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W 1933 roku firma Ihagee wyprodukowała pierwszą na świecie
lustrzankę jednoobiektywową o nazwie Exakta (4,5 x 6 cm). Natomiast w 1981 roku pierwszy elektroniczny aparat do użytku powszechnego – tzw. Mavica – zaprezentowała firma Sony. Zapisywał
on obraz na nośnikach magnetycznych. Poniżej wygląd współczesnego aparatu lustrzanki marki Sony.
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Od impulsu fotografii do narracji tożsamościowej.
Funkcje fotografii bohaterów transpłciowych w ich życiu
From the impulse of photography to identity narration.
The functions of transgender characters photography in their lives
Anna Kujawska-Kot, Uniwersytet Warszawski
Typ artykułu: oryginalny artykuł aukowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorki.

Autorka artykułu koncentruje się na fotografiach postaci –
osób transpłciowych zaprezentowanych w literaturze i w filmie.
Wskazuje na różne funkcje, jakie pełnią fotografie w życiu bohaterów transpłciowych. Zwraca uwagę na odbiór fotografii przez
transpłciowy podmiot, którego perspektywa poznawcza tworzy
specyficzny filtr interpretacyjny, osadzając zwłaszcza fotografię
prywatną w kontekście transseksualności. Stawia tezy: o możliwości odniesienia Barthes’owskiego punctum do przeżywanej przez
osobę transseksualną płci psychicznej; o wpisaniu zdjęć, ich interpretacji w tożsamość narracyjną bohatera transseksualnego.

The author of the article focuses on the photographs of
characters - transgender people presented in the literature
and in the film. She points to various functions that the photographs have in the life of transgender characters. She draws
attention to the reception of photographs by a transgender
subject whose cognitive perspective creates a specific interpretive filter, placing especially private photography in the context
of transsexuality. She puts forward the thesis: the possibility of
referring Barthes’ ‘punctum’ to mental gender experienced by
a transgender person; about the inscription of photos, their interpretation into the narrative identity of a transsexual character.

Słowa kluczowe: fotografia prywatna, bohater transseksualny, narratywizowanie fotografii, funkcje fotografii, tożsamość narracyjna.

Keywords: private photography, transsexual character, photography narrativisation, photography functions, narrative identity.

Wstęp
Patrzenie na zdjęcia, ich czytanie i interpretowanie zależne są
od poziomu i rodzaju doświadczenia odbiorcy. Widz zwykle „daje
coś z siebie” fotograficznej odbitce. W rezultacie zdjęcie, mimo pozornej obiektywności, angażuje subiektywną percepcję odbiorcy. Ta
sama postać na zdjęciu może być definiowana zupełnie inaczej przez
różne osoby. Nawet rozpoznanie jej płci, może być pewną projekcją
odbiorcy. W takim ujęciu widz staje się ustanawiającym znaczenia
interpretatorem. Tak też jest w przypadku transpłciowego podmiotu jako odbiorcy fotografii, którego perspektywa poznawcza tworzy
swoisty i bardzo specyficzny filtr interpretacyjny. Nasuwa się pytanie: jakie miejsce zajmują fotografie w życiu transbohaterów, jakie
funkcje pełnią i czemu służą?
„Do fotografii znaczenia »przyklejają się« w zależności od kontekstu, w którym ją umieścimy” (Michałowska 2012: 55). Jeśli kontekstem są przeżycia osób transseksualnych wynikające z dysforii
płciowej, procesu tranzycji1 i scalania swojej tożsamości płciowej,
Proces tranzycji odnosi się do korekty płci. Jest wyjątkowo żmudny i trwa
minimum dwa lata. Zaczyna się od wizyt osoby transseksualnej u seksuologa,
który najczęściej zostaje lekarzem prowadzącym (por. Maj 2012: 172).
Następnie wizyty u psychologa, „liczne badania medyczne (endokrynolog,
kariotyp, EEG, RTG siodełka tureckiego, badanie dna oka, itp.)” (Maj 2012:
170-171). Kolejny krok to wdrożenie terapii hormonalnej, którą łatwiej jest
zmaskulinizować ciało niż dokonać jego feminizacji (por. Pelczar 2014: 254).
1

ABSTRACT

STRESZCZENIE

Cytowanie: Kujawska-Kot A., (2018) Od impulsu fotografii do narracji tożsamościowej. Funkcje fotografii bohaterów transpłciowych w ich życiu, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” nr 1(27), s. 91-99, https://kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK1-2018/RSK1-2018-Kujawksa-Kot-od-impulsu-fotografii-do-narracji.pdf

wówczas fotografie mogą być osadzane i interpretowane w kontekście transseksualności. Ważną kwestią jest tu rozstrzygnięcie, na
ile fotografie zawierają opowieść, a na ile ją wyzwalają? Czy same
fotografie w ogóle mogą opowiadać historie? Klaus Speidel (teoretyk obrazów i historyk sztuki) niemal przestrzega: „sam fakt, że
opowieść czasem jest tworzona na podstawie obrazu, nie oznacza, iż
obraz sam w sobie opowiada historię, przez co stwierdzenie »każdy
obraz opowiada historię« wydaje mi się w dość oczywisty sposób
błędne” (Speidel 2017: 88). Fotografie w porównaniu z werbalnymi
lub filmowymi narracjami wzmagają w odbiorcy czynność narratywizowania2. Zatem mogą stać się impulsem uruchamiającym myślenie
narracyjne odbiorcy, mogą inicjować opowieść (por. Szczęsna 2017:
255). Natomiast to sam widz dokonuje unarracyjnienia fotografii. Jakiego rodzaju byłaby to narracja? Intuicyjna, naturalna, zwykła. Tacy
badacze jak: Ludwig Wittgenstein, John Langshaw Austin wskazują
na zdolność ludzi do intuicyjnego odróżniania narracji i nienarracji,
do tworzenia narracji (ujętej jako „praktyczna sprawa”) (por. Speidel
2017: 140-141). Do podobnych wniosków dochodzi Ewa Szczęsna:
„narracja jest przede wszystkim strukturą kognitywną, konstruktem
mentalnym, narzędziem postrzegania otaczającego nas świata, narzędziem jego rozumienia i porządkowania” (Szczęsna 2017: 260).
Dalsze działania to korekta metrykalna płci i/lub zabiegi chirurgiczne.
2
Narratywizacja, zgodnie z myślą Moniki Fludernik, „odnosi się do opisu
strategii czytania polegającej na zapośredniczeniu struktur narracyjnych w celu
oswajania tekstu, uczynienia go czymś naturalnym” (Szczęsna 2017: 254).
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Z uwagi na powyższe istotne wydaje się rozpoznanie: jakie
funkcje pełnią fotografie w interpretacji świata, w postrzeganiu siebie przez osoby transseksualne? Czy czytanie przez nie fotografii
ukazujących ich wizerunki uruchamia nowe treści? W jaki sposób
i w jakim celu narratywizują zdjęcia osoby cispłciowe3 uwikłane4
w transseksualność swojego partnera/swojej partnerki? Czy dostrzegają w nich jakąś wartość? Pomocna w rozpoznaniu tematu
wydaje się być przede wszystkim fotografia prywatna, rodzinna, ale
również użytkowa. Fotografia medyczna, artystyczna pełni funkcję
drugoplanową.
Niezależnie od rodzaju fotografii istotna jest relacja między
tym, kto patrzy na zdjęcie, a tym, kto jest na nim przedstawiony.
Zdjęcie może oddziaływać na patrzącego, może wywołać w nim
skrajne emocje. Podobny dysonans ujawnia się w spojrzeniu, np.:
agresywnym, obojętnym, wewnętrznym, intymnym. Szczególnie
odbiór fotografii prywatnej lub artystycznej skłania do jej interpretacji. W tekstach kultury przedstawiających czytanie fotografii przez
osoby je oglądające, subiektywność odbioru jest często na różne
sposoby podkreślana: przez zindywidualizowane, werbalne opisy;
adnotacje pod załączonymi zdjęciami; czy w filmie przez okalające
fotografie komentarze albo sceny przedstawiające reakcje bohaterów na styczność ze zdjęciem. Fotografia, jest istotna nie tylko dla
literatury faktu i filmu dokumentalnego, ale również dla literatury
pięknej i filmu fabularnego. Zatem pominięcie fikcjonalnych tekstów
kultury ograniczyłoby możliwość przedstawienia i analizowania różnorodności w narratywizowaniu fotografii. Poza tym odbiorcę fotografii i równocześnie bohatera dokumentu, fabuły można rozpatrywać zgodnie z koncepcją Ryszarda Nycza. Dla podmiotu, który jest
równocześnie empiryczny i tekstowy, autentyczny i fikcyjno-literacki
badacz stworzył specjalny termin: „ja syleptyczne” (por. Bartmiński
2008: 168). Transkobiety, transmężczyźni w swoich autobiografiach
dokonują autokreacji, zatem tworzą konstrukcje literackie. Nie jest
to proces daleki od kreacji postaci fikcyjnej i skonstruowania jej
indywidualnej transshistorii5. Transseksualny (ale również transwestytyczny, cispłciowy) podmiot można rozpatrywać zarówno „jako
ślad, jako akt konstytuowania narracyjnej tożsamości oraz jako zagadnienie etyczno-empiryczne” (Kaniewska 2008: 104). W narratywistycznej koncepcji podmiotu, wiążącej się z kategorią tożsamości
narracyjnej nieustannie dochodzi do interferencji literatury, sztuki
filmowej i rzeczywistości (por. Kaniewska 2008: 105). Co oczywiste,
nawet jeśli mamy do czynienia (przez odbiór dzieła literackiego czy
filmowego) z fikcyjnymi postaciami, nie możemy wykluczyć ich podobieństwa do ludzi rzeczywistych6. W rezultacie zaproponowane
w niniejszym szkicu analizowanie dzieł literackich, filmowych i zamieszczonych w nich fotografii, ekfraz fotografii odnosi się do antropologii literatury i antropologii filmu, dla których zróżnicowanie
postaci na fikcyjne i realne nie jest tak istotne, ponieważ w jednym
i drugim przypadku dochodzi do kreowania bądź też do autokreowania postaci, która wszakże powiązana jest z życiem. Takie ujęcie
Innymi słowy, osoby, których tożsamość płciowa zgodna jest z płcią biologiczną (rozpoznaną w momencie narodzin).
4
Niewiedzące wcześniej o dysforii płciowej partnera/partnerki.
5
Transshistoria jest propozycją autorską. Transshistoria określa historię,
opowieść osoby transpłciowej lub cispłciowej o bohaterze transseksualnym.
6
Więcej o antropomimetycznej koncepcji postaci Henryka Markiewicza w:
Kasperski E., (1998) Między poetyką i antropologią postaci. Szkic zagadnień
[w:] Postać literacka. Teoria i historia, Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
3
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postaci sytuuje je w jedynej w swoim rodzaju, pogranicznej „między-rzeczywistości”, która rozwiera się między postaciami tworzącymi jedynie „byt papierowy”, „byt filmowy” a realnymi ludźmi (por.
Kasperski 2006: 360).

Zdjęcia obiektywne, pozbawione
psychicznej własności
Kinga Kosińska (transkobieta), autorka egodokumentu Brudny
róż. Zapiski z życia, którego nie było przywołuje zdarzenie ze szpitala,
w którym kluczową rolę odegrał sam akt fotografowania. Bohaterka po operacji waginoplastii, przychodzi do gabinetu lekarskiego na
zmianę opatrunku. W autobiografii relacjonuje zdarzenie w następujący sposób: „[…] w gabinecie czekała na mnie już większa grupa
lekarzy i studentów. Położyłam się na fotelu, rozłożyłam nogi i zaczęły
mi się trząść uda – ze strachu i skrępowania. A oni fotografowali mój
srom cyfrówką. Powiedzieli, że to do celów naukowych. Nie spytali
o zgodę” (Kosińska 2015: 67).
Bohaterka nie ma prawa wyboru. Zostaje postawiona przed faktem dokonanym. Nikogo nie interesuje jej zdanie odnośnie własnego
ciała. Zostaje sprowadzona do obiektu badawczego, z którego przez
precyzyjnie wykadrowane zdjęcia należy wykroić fragment ciała (sfotografować waginę). Finalny zapis wprowadza wycinek ciała w obraz
wyrwany z kontekstu. Lekarze nie liczą się z jej doznaniami, z poczuciem wstydu przynależnym kobiecie leżącej na fotelu ginekologicznym
w obecności wielu widzów. Zatem jej kobiecość zostaje zanegowana.
Tym samym zostaje podważony sens operacji waginoplastii. Chirurgiczna korekta płci miała pomóc jej w intymnym uzewnętrznieniu
kobiecości. Ale jej ponowne narodziny we właściwym ciele7 zostają
sprowadzone do medycznej dokumentacji. Kobiecość Kingi paradoksalnie nie zostaje uznana przez osoby, które miały jej pomóc. Brak
pytania o zgodę oznacza odmowę uznania człowieczeństwa, zanegowanie podmiotowości. Aparat fotograficzny staje się narzędziem
biorącym udział w akcie przemocy, którego namacalnym dowodem
jest zdjęcie. Fotografia demaskuje fotografujących, obnaża prawdę
o nich bardziej niż o fotografowanej osobie. Obraz cyfrowy uzyskany
podczas badania przypominającego bardziej oględziny niezwykłego
zjawiska stanowi wizualny odpowiednik cyfrowej matrycy. Może ona
odtwarzać srom z wielu punktów widzenia, eksponując wielość szczegółów. Obraz cyfrowy łatwiej „zrywa związek z rzeczywistością. Może
być nawet całkowicie od niej niezależny i przejść – jeśli modyfikacji zostanie poddana cyfrowa matryca – od sfery, która w pewnym zakresie
wchodziła w obręb logiki fotograficznej, do wyłącznie cyfrowej” (Soulages 2007: 150). Nastawienie lekarzy, studentów na zdobycie odpoW kulturze euroatlantyckiej doświadczenie/poczucie uwięzienia w nieswoim ciele jest charakterystyczne dla osób transseksualnych. Jacek Bielas
w pracy badawczej Doświadczenie cielesności. Podmiotowe uwarunkowania transseksualizmu przywołuje doświadczenia osób transseksualnych,
określane przez nie jako: „»obcość ciała«, »spętanie«, »napięcie«, »wewnętrzna pustka«, »cielesna cisza« lub »uśpienie ciała«, a nawet »niemożność zmaterializowania się«” (Bielas 2012: 239). Warto podkreślić, że
jedynym wyjściem dla transseksualistek/transseksualistów jest prawidłowo
przeprowadzony proces korekty płci, pozwalający na ucieleśnienie ciała,
materializację tożsamości podmiotu. Ale korekta płci, choć z reguły związana z zabiegami chirurgicznymi, wcale nie oznacza przyjęcia operacji jako
konieczne kryterium. Jest to sprawa indywidualna, zależna od wielu czynników, jak chociażby zdrowie pacjenta, sytuacja rodzinna (np. podjęcie decyzji o przeprowadzeniu operacji, gdy dzieci transseksualistki/transseksualisty
będą dorosłe), możliwości finansowe.
7
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wiedniego instrumentarium dokumentalnego w rezultacie umieszcza
bohaterkę w fotograficznej klinice psychicznego cierpienia. Transkobieta przywołując to bolesne wspomnienie jednocześnie demaskuje
część personelu medycznego. W tej demaskacji pokazującej brak refleksji lekarzy, fotografia zajmuje miejsce centralne. Tak jak wcześniej
wybiórczy akt fotografowania obnażonej Kingi został sprowadzony do
dobrze wykonanego zadania, któremu przyświecał cel medyczny, tak
teraz w autobiograficznym zapisie Kosińska z fotograficzną precyzją
obnaża brak ludzkich odruchów w lekarskiej publice.
Z brakiem zrozumienia, mającym raczej źródło w braku wiedzy
(a więc odwrotnie do opisywanych grupy lekarzy) spotkał się autor/
bohater książki Aleksandra Zamojska jest mężczyzną. Daniel przechodzący proces tranzycji był z reguły odbierany jako mężczyzna, ale
w autobiografii wskazuje na moment, w którym wylegitymowanie się
dowodem tożsamości wiązało się z odczuciem dojmującego strachu.
Bohater wyjaśnia: „Prawie zawsze i wszędzie zwracano się do mnie
jak do mężczyzny. W sytuacjach, gdy nie trzeba było się określać, sprawiało mi to czasem przyjemność, choć i tak natychmiast oblatywał
mnie strach, że zaraz się wyda i kurczyłem się do wewnątrz. Prawdziwe schody zaczynały się, gdy musiałem się tłumaczyć lub okazać
dowód osobisty. Na ulicach, w tramwaju, w sklepach czułem wiecznie
wzrok jakichś ludzi, którzy mieli wypisane na twarzach co najmniej
jedno pytanie: baba, czy chłop?” (Zamojski 2005: 97).
Fotografia użytkowa w przedstawionej sytuacji nie spełnia swojej
roli. Daniel przed metrykalną korektą płci zmuszony był posługiwać
się dowodem tożsamości ze zdjęciem Aleksandry, co funkcjonariuszy
wprawiało w konsternację. Transmężczyna opatrywał fotografię z dowodu tożsamości narracją wyjaśniającą, w której musiał opowiadać
obcym ludziom o przeżywanym przez niego poczuciu rozszczepienia
między płcią biologiczną a psychiczną. Zatem dowód tożsamości
w podanym kontekście nie potwierdza tożsamości Daniela, a wręcz
przeciwnie rozmija się z jego poczuciem tożsamości płciowej. Zdjęcie Aleksandry z dokumentu dla transbohatera sprzeczne jest z jego
identyfikacją (przynależnością do płci męskiej). Dowód tożsamości
z fotograficzną odbitką Aleksandry jest dla Daniela rekwizytem, który
jak najszybciej chce wymienić. Nie chce konfrontować się z wcześniejszym wizerunkiem. Fotografia użytkowa neguje swą użyteczność.
Nie zawsze jednak tak bywa. Niekiedy zdjęcia stanowią impuls
do konfrontowania się bohatera z sobą dawnym. Wówczas fotografia,
jej odrzucenie, zaakceptowanie wskazują na jej udział w budowaniu,
ustalaniu tożsamości podmiotu oraz uzewnętrznianiu tożsamości
płciowej.

Konfrontacja z nieakceptowanym wizerunkiem
Z negacją przedstawienia na fotografii spotykamy się w takich
filmach fabularnych jak Wild Side (Francja 2004) w reżyserii Sebastiena Lifshitza czy TransAmeryka (USA 2005) Duncana Tuckera.
Sceny, w których pojawiają się zdjęcia bohaterów sprzed korekty
płci wywołują w nich uczucie wstydu, zażenowania czy wręcz spotykają się z agresywnym zachowaniem. W Wild Side, którego główną bohaterką jest transseksualistka8, dochodzi do niszczenia zdjęć.
Stéphanie po pogrzebie matki sprząta dom, który przede wszystTransseksualistka to „osoba transseksualna urodzona z biologicznie męskim ciałem, identyfikująca się z płcią kobiecą” (Dynarski, Kłonkowska 2011:
226).
8

kim kojarzy jej się z tragiczną śmiercią siostry i ojca oraz z utraconym dzieciństwem. Pudełko ze zdjęciami, które w niedbały sposób
przerzuca bohaterka, oddaje jej dramatyczną próbę odcięcia się
od przeszłości. Stéphanie część fotografii zrzuca na podłogę, a na
prośbę Michaiła (jednego z jej dwóch partnerów) o podarowanie
zdjęcia, rozrywa je. Nie chce mieć nic wspólnego z reprezentacją
męskości zapisaną na powierzchni fotografii. Jej tożsamość wydaje
się zbliżać do tożsamości epizodycznej. To, co charakteryzuje ten
rodzaj tożsamości to świadomość jednostki, „że jest w dużej mierze
»produktem« swej przeszłości, jednak nie czuje żadnej potrzeby
– i nie znajduje wewnętrznej możliwości – by doświadczenia swe
przedstawić w formie narracyjnej” (Jakubowski 2016: 41). Dlatego
Stéphanie nie rozpatruje swojej tożsamości jako narracyjnej. Natomiast Bree, główna bohaterka z obrazu filmowego Tuckera (przez
przypadek? sytuację życiową?) wciela w życie narracyjny model
egzystencji, początkowo jakby wbrew sobie. W tej trajektorii ważną rolę odgrywają zdjęcia. Bohaterka, gdy po długim czasie musi
spojrzeć na swoją fotografię z przeszłości, na której widnieje jako
mężczyzna, nie tylko odczuwa dyskomfort, ale opada z sił. Musi
szybko usiąść na łóżku, aby nie zemdleć. Męski wizerunek Stanleya
z odbitki fotograficznej paradoksalnie przenika na chwilę mowę jej
ciała. Bree siada w stereotypowo męskim szerokim rozkroku. Jednak do zdjęcia, które odrzuca, powraca. Bohaterka nieoczekiwanie
dowiaduje się, że ma siedemnastoletniego syna, a jego matka popełniła samobójstwo. Początkowo obawiając się reakcji Toby’ego
(syna) na fakt, że jego ojciec jest kobietą, postanawia nie mówić
mu prawdy. Ale, gdy chłopak dąży do intymnego z nią kontaktu,
transbohaterka za pośrednictwem (odrzuconego wcześniej zdjęcia)
informuje, że jest jego rodzicem. Ale fotografia niczego nie wyjaśnia,
jedynie potwierdza (por. Sontag 1986: 107), że wcześniej, czyli przed
procesem tranzycji Bree funkcjonowała jako mężczyzna i odbierana
była przez rodzinę, znajomych, społeczeństwo jako Stanley Shupak.
Zdjęcie jedynie odsyła do płci biologicznej, nie wyjaśnia skomplikowanej sytuacji transseksualistki. To sama bohaterka stara się wpisać
fotografię w ciągłość narracji i nadać jej znaczenie. W rezultacie,
mimo iż Bree osiąga swój cel i po wielu perypetiach dociera do Los
Angeles na wyznaczoną operację waginoplastii, ważniejsza staje się
dla niej relacja z synem i możliwość rozmowy, w trakcie której nie
musi nikogo udawać i wstydliwie chować przeszłości. Fotografia zatem może należeć do sfery pewnego rodzaju negocjacji. Bree nie
zaakceptowała męskiego wizerunku na fotografii, ale paradoksalnie
to fotograficzna odbitka stała się impulsem do zainicjowania narracji
i rozmowy z Tobym, w której mogła wyjawić, że jest jego rodzicem.

Fotografie służące konstruowaniu tożsamości
Przedstawienia na fotografii mogą spotkać się z akceptacją
transkobiet, transmężczyzn. Fotografie z dzieciństwa mogą mieć dla
nich szczególną wartość poprzez szukanie śladów „ja” właściwego
już w dzieciństwie. Funkcja wspomnieniowa fotografii wydaje się
być dominująca dla tego rodzaju zdjęć. Zaryzykowałabym jednak
tezę, że fotografie, które zostają poddane naratywizowaniu inicjują
nie tylko wspomnienia odbiorcy, ale również tworzenie opowieści,
dla których najważniejsze są interpretacje w kontekście transseksualności, co z kolei istotne jest dla budowania swojej historii, tożsamości narracyjnej. Wskazanie, które ze zdjęć dla osób transseksual-
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nych mają większy narracyjny potencjał nie jest zadaniem prostym.
Ale szukać rozwiązania można w tym, co Roland Barthes w Świetle
obrazu. Uwagi o fotografii określił jako punctum, a co moim zdaniem może odnosić się do przeżywanej przez osobę transseksualną
płci psychicznej i nie tylko. Punctum, szczegół ma dla konkretnego
odbiorcy wartość, porusza go, prawie rozczula (por. Barthes 2008:
78-79, 83). „Znajduje się w polu fotografowanej rzeczy jako dodatek
zarazem nieuchronny i darowany” (Barthes 2008: 90). To cząstka,
bądź cała powierzchnia zdjęcia wywołuje w odbiorcy szczególnego
rodzaju kontakt (por. Łebkowska 2004: 127). Barthes „stwarza na
użytek swych rozważań ciekawe rozróżnienie: studium – oznacza
postawę tych, którzy obcują z fotografią racjonalnie, bez niespodzianek, przyzwalająco, biernie, punctum – oznacza pewien zarodek bólu, tkwiący w obcowaniu ze zdjęciem indywidualnym – małe
ukłucie świadomości, wynikające z zauważenia czegoś specyficznie
przyciągającego wzrok, niejednoznacznego, szokującego” (Czartoryska 2005: 93). Studium zbieżne jest z sensem oczywistym, punctum z otwartym (por. Michałowska 2012: 72). Nagła narzucająca
się symboliczność przedmiotu może być Barthes’owskim punctum,
które w fotografii kłuje, wstrząsa i pozostaje w pamięci (por. Zarychta 2010: 219). Równie ważny, co obraz utrwalony na papierze
fotograficznym jest obraz mentalny, wewnętrzny indywidualnego
odbiorcy. Zatem zachodzi tu nakładanie się obrazów, które patrzący
(widzenie zewnętrzne i wewnętrzne) scala. W subiektywny sposób
można dokonać aktualizacji fotografii, nałożyć na nią doświadczenia,
które miały miejsce dużo później niż wykonana odbitka. Czytanie
zdjęcia staje się procesem otwartym. „Zdjęcie fotograficzne nie jest
ani wspomnieniem, ani przeciw-wspomnieniem, ale raczej czymś, co
wprowadza w ruch wspomnienie” (Rouillé 2007: 249).
Żywą migotliwość pamięci, jej charakter procesualny możemy
dostrzec w opisywanych przez transkobietę fotografiach z dzieciństwa: „po rozpoczęciu zmiany, kiedy przeglądałam swoje zdjęcia z dzieciństwa to wiele zdjęć z wczesnego dzieciństwa z okresu
przedszkolnego mam w towarzystwie lalek”9. Rekwizyt, jakim jest
lalka, przykuwa uwagę transkobiety, ponieważ jest dla niej (nawet
jeśli stereotypowym) poświadczeniem bycia dziewczynką mimo
chłopięcej płci biologicznej i metrykalnej. Percepcja fotografii, jej
odczytanie zostało zarazem dotknięte sytuacją kulturową (por. Michałowska 2012: 336). Zabawka stereotypowo przeznaczona dla
dziewczynek w prawdopodobnym odczuciu transkobiety podkreśla
jej psychiczną tożsamość płciową już na zdjęciu, co byłoby zgodne
z rozwojem dziecka. Pod koniec drugiego roku życia dziecko „rozwija
struktury psychiczne dające mu możliwość kategoryzacji świata ludzi
na dwie podkategorie (mężczyzn i kobiet). […] w tym czasie zdobywa świadomość własnej przynależności do którejś z płci” (Robak
2009: 15). W wieku pięciu lat rozwija się świadomość cech zachowań typowych dla danej płci (por. Robak 2009: 15). Transkobieta
przywołująca w wypowiedzi fotografię z dzieciństwa jednocześnie
zauważa w niej elementy wychodzące poza zastygły na papierze fotograficznym czas. Są to elementy ponadprzestrzenne (por. Ligocki
1979: 113 i Ligocki 1987: 17). Zdjęcie, jego odbiór i interpretacja
ujawniają prawdy na głębszym poziomie (por. Walden 2013: 114).
Dla transbohaterki fotografia ma wymiar symboliczny, wyprzedza jej
proces tranzycji, równocześnie w subtelny sposób go zapowiadając
9
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Relacja transkobiety [w:] Bielas 2012: 198.

i uzasadniając10. Fotografia zatem pełni również funkcję argumentacyjną. Zdjęcie odnosi się poprzez komentarz transkobiety do jej
przyszłości, a więc pozornie nieruchomy obraz wykracza poza ramy
przedstawienia. Nie można zamknąć go w jednym kadrze. Stanowi
dla bohaterki punctum. W fotografię, w jej odczytanie został wkomponowany obraz mentalny. Narratywizacja zdjęcia jednocześnie
odzwierciedla rewaloryzację wspomnień, przefiltrowanie ich przez
kolejne doświadczenia podmiotu.
Jay Prosser, wykładowca na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Leeds, który sam przeszedł proces tranzycji, zamieszcza
w swojej książce, istotnej dla transgenderowego dyskursu zdjęcia
dzieci, nastolatków, które wpisują się w dalsze losy sfotografowanych i związane są z transpłciowością. Np. jeden z transmężczyzn,
Martino komentuje swoje zdjęcie słowami: „Już wtedy pełniłem
obowiązki opiekuńczego brata”11. Na fotografii widzimy dziewczynkę i chłopca. Formalnie są to dwie dziewczynki, ale jedna z nich
ubrana jest w spodnie i przy drugiej, która ma na sobie sukienkę,
a na nogach podkolanówki, wygląda jak chłopiec. Ponownie zostają
uruchomione stereotypy, tym razem dotyczące stroju, ale właśnie
identyfikacja przez ubiór emanująca ze zdjęcia, jest tak istotna dla
Martina. Element garderoby z fotografii koresponduje z odczuwaną
przez Martina tożsamością płciową, stanowi ważny budulec w kreowaniu własnego wizerunku, w późniejszej możliwości zaistnienia
jako mężczyzna. Zdjęcie staje się impulsem uruchamiającym myślenie narracyjne odbiorcy. Martino interpretując odbitkę wskazuje nie
tylko na widzenie siebie jako chłopca, ale na rolę społeczną jaką
spełniał/spełnia („Już wtedy…”). Kontrastujący ze sobą ubiór dzieci,
w wyniku skojarzenia Martina wprowadza do fotografii dychotomiczny podział płciowy. Nie ma tu logiki, dziewczynki równie często
jak sukienki noszą spodnie, ale w interpretacji Martina, w jego przekonaniu już wtedy był bratem (nie siostrą) i spodnie oraz opiekuńczy
gest obejmowania siostry są tego dowodem.
Związek między fotografiami z dzieciństwa a przeżywaną przez
osobę transseksualną identyfikacją płci obserwujemy również
w przypadku Christy, bohaterki filmu dokumentalnego Między płcią
a płcią (Szwajcaria, Tajlandia 2012) w reżyserii Laurence Périgaud.
Christa prezentację rozpoczyna od fotografii, ukazujących ją (wówczas jego) w białej bluzce. Dziecko stoi na balkonie. Reżyserka i zarazem przyjaciółka Christy zmontowała fotograficzne obrazy w taki
sposób, że wprowadziła w nie ruch. Wydaje się, że dziecko wznosi
ręce do lotu. Dla takiego połączenia zdjęć istotny dla Périgaud stał
się ruch adwolatywny. Jest to ruch wyobrażony przez odbiorcę,
„dla którego impulsem są elementy przedstawienia kojarzące się
z ruchem. Zdarzeniem może być więc zarejestrowany na obrazie
czy fotografii element, którego kształt, wygląd sprawia, że odbiorca
dopowiada jego ruch. Ruch jest warunkiem zaistnienia zdarzenia,
czynnikiem przekształcającym dany element z bytu przedmiotowego
w podmiot zdarzenia” (Szczęsna 2017: 256). Reżyserka, montując
zdjęcia w następującej kolejności: dziecko z opuszczonymi rękoma,
Paralelnie odbiera swoje zdjęcie z dzieciństwa Emi, która po udzieleniu mi
wywiadu (metodą narracyjną, z pytaniami otwartymi) zechciała przesłać mi
kilka fotografii. Zdjęcie z dzieciństwa, na którym widzimy w planie średnim
dziecko na tle regałów z książkami, Emi opatrzyła komentarzem: „Wrzucam,
bo mi się podoba i wyglądam na nim jak dziewczynka”. W pamięci Emi
ciągle żywy jest obraz domu. Budynek został sprzedany dziesięć lat temu.
Pozostała fotografia.
11
Wypowiedź transmężczyzny [w:] Prosser 1998: 216.
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dziecko wznoszące ręce, wprowadziła w nie ruch, który dzięki filmowemu obrazowi mógł zwizualizować jej fantazję odnoszącą się
do być może metaforycznie ujętego bohatera dziecięcego, który
w pewnym momencie wzniesie się do lotu, a więc przekroczy fizykalną granicę, tak jak późniejsza Christa pokonująca barierę swojego
męskiego ciała. Kilkakrotnie powtarzająca się scena (z omówionymi
zdjęciami) motywuje do takiej jej interpretacji.
Następnie w kadrze pojawia się zdjęcie portretowe matki Christy. Bohaterka wyznaje: „Wierzę, że wolała mieć dziewczynkę, ale
nie jestem pewna”. Interpretuje fotografię matki życzeniowo, ale
jednocześnie takie odczytanie zgodne jest z jej tożsamością płciową.
Transkobieta narratywizuje obraz fotograficzny poprzez tworzenie
nowej rzeczywistości, czego nie ukrywa. Zakłada, że jej matka chciała mieć córkę (nie syna) i choć nie jest tego pewna, pragnie w to
wierzyć. Christa, pokazując zdjęcia, włącza je w swoją narrację o doświadczeniu dysforii płciowej, ale również o zwykłych doznaniach
z dzieciństwa. W filmie pojawiają się kolejno fotografie: dziecko
w kołysce, chłopiec z podpiętą grzywką, dziecko wkładające łyżeczkę
do kubka, chłopiec bawiący się kolejką, grupa chłopców siedzących
na chodniku z plecakami oraz zdjęcie legitymacyjne chłopca. Christa
komentuje odbitki: „Mam wspomnienia z moich lat młodości. Pamiętam kilka scen wokół dziecięcego wózka. Kiedy zaczęłam badać
moje ciało, uzmysłowiłam sobie, że coś jest nie tak. To jestem ja
w wieku czterech lat. Duży smutek ukryty za tym uśmiechem… chociaż miałam szczęśliwe chwile. Lubiłam bawić się mechanicznymi zabawkami. To naprawdę była najbardziej chłopięca część mnie. Te gry
całkowicie pochłaniały mnie. Właśnie przyjechaliśmy ze Szwajcarii.
Dzieci nazywały mnie Szwabem. Czułam się źle w grupie chłopców.
Pamiętam jak któregoś dnia, kiedy byłam w wannie, zobaczyłam
mój pierwszy włos łonowy. Powiedziałam To jest nie do zniesienia,
stanę się mężczyzną, nie kobietą”12.
Wydawałoby się, że Christa, która jest w trakcie procesu tranzycji nie będzie wracać pamięcią do męskiego wizerunku. A jednak właśnie to czyni, wskazując na kolejne fotografie: mężczyzna
w pokoju w szarym swetrze, mężczyzna z bujną brodą, ciężarówka
z przyczepą. Transbohaterka ponownie dodaje krótkie komentarze:
„To było kilka lat później. Często ubierałabym się jak kobieta używając ubrań matki. Nie wiem, co by się stało, gdybym była złapana
na gorącym uczynku. Później nadeszły moje studenckie lata. Myślę,
że byłam jedynym studiującym na Genewskim Uniwersytecie kierowcą ciężarówki. To było bardzo satysfakcjonujące kontrolować tak
ogromny pojazd, spojrzeć w lusterka i widzieć, co się dzieje. To była
całkowita dychotomia między mężczyzną, który był w swojej ciężarówce na placu budowy, a mężczyzną, który pragnął tylko jednej
rzeczy, stać się kobietą”13.
Christa po okresie pozornie transwestytycznym zajęła się zawodową przyszłością. W autobiograficznej narracji zamieszcza zdjęcia
prezentujące ją we wcześniejszej roli męskiej. Filmowe ujęcia eksponują: fotografię brodatego, uśmiechniętego mężczyzny; mężczyzny pod krawatem, w garniturze w prążki, z krótko ostrzyżonymi
włosami; fotografię rodzinną: para z niemowlęciem; wycięte zdjęcie mężczyzny tym razem w garniturze w kratę oraz zdjęcie Christy
w roli wykładowcy. Wizualna prezentacja opatrzona jest słownymi
opisami transbohaterki: „Profesjonalne mówienie. Uczyłam się,
12
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aby pracować jako doradca. Po ośmiu latach spotkało mnie coś niewiarygodnego. Poznałam kobietę, która została moją żoną. Z tych
ekscytujących momentów narodziła się nasza córka. Była taka mała
i słodka. Kiedy stawała się starsza, zdobywałam doświadczenie
jako konsultant. Po tym, stałam się profesorem. I później czułam
się chora. Pod koniec piątego miesiąca, zrozumiałam, że jeśli chcę
żyć muszę mieć nowe życie”14. Bohaterka, pokazując przed kamerą
fotografie, jednocześnie niektóre z nich interpretuje przez pryzmat
swojej przyszłej zrealizowanej cieleśnie kobiecości. Wybrane zdjęcia
można uznać za reprezentację punctum Barthesa. Jednocześnie nie
można wykluczyć ewentualności, że bohaterka prezentując zdjęcia,
dokonując ich wyboru i opatrując je komentarzami w kontekście
transseksualności poniekąd narzuca punctum odbiorcom filmowego
dokumentu. Ale dla Christy właśnie te zdjęcia są szczególnie istotne,
ponieważ odnoszą się w jej przeżyciu do płciowości. Jednak to, co
może być zaskakujące, to nie pominięcie zdjęć jednoznacznie przedstawiających jej osobę w męskiej powłoce. Christa nie ukrywa obrazów somatycznych reprezentacji męskości. Nie dokonuje destrukcji
czasu, wspomnień, kiedy była mężem, ojcem, konsultantem, wykładowcą. Stara się oswoić miniony czas. Ewa Szczęsna w Poetyce
mediów zwraca uwagę na „tworzenie” opowieści przez patrzącego
na obrazy, fotografie (por. Szczęsna 2007: 135). Autorka podkreśla:
„W sytuacji, gdy obraz prezentuje kilka kolejnych »unieruchomień«
jakiegoś ciągu zdarzeń, sugerując, że są one powiązane przyczynowo-skutkowo i tworzą rozwijające się w czasie opowiadanie, to
odbiorca jest tym, który dopowiada brakujące elementy tworząc
narrację” (Szczęsna 2007: 135). Odnosząc przywołane spostrzeżenie
do postaci Christy, można przyjąć, że bohaterka prezentując zdjęcia
i opatrując je słownymi komentarzami rekonstruuje, odtwarza, interpretuje swoją historię. Układa zdjęcia chronologicznie, montując z nich opowieść, tworząc foto-narracje. „Powiązania obrazów
są w foto-narracji o wiele swobodniejsze i bardziej od filmowych
ujęć otwarte na interpretację. I chociaż cała sekwencja jest fikcyjna w konstrukcji, to jest urzeczywistniana w percepcji widza dzięki
konotacyjnemu charakterowi fotografii” (Michałowska 2012: 50).
Christa układa zdjęcia w jedną chronologiczną fotograficzną autobiografię i jednocześnie swoją opowieść, historię konstruuje wokół
prezentowanych zdjęć. Trudno w tym przypadku jednoznacznie rozstrzygnąć, czy to fotografie pobudzają bohaterkę do wytworzenia
narracji, czy też chęć opowiedzenia swojej historii motywuje Christę
do pokazania ciągu zdjęć. Niemniej jednak mnogość fotografii ułożona w strukturę (od dzieciństwa do dorosłości) świadczy o narracyjnym charakterze cyklu zdjęć, traktowanych jako spójna całość, obrazkowa (fotograficzna) autobiografia. Oczywiście w zrozumieniu jej
istotne/niezbędne jest słowo, a więc komentarze bohaterki Między
płcią a płcią. Akt powrotu do zdjęć przez Christę, co ważne również
powrotu do zdjęć somatycznych reprezentacji męskości sugeruje, że
nie można się odciąć od przeszłości. Bohaterka wyznacza swoją tożsamość przez brak zerwania z ciągłością. W wielu egodokumentach
można spotkać się z opinią transseksualnych bohaterów, że mimo
pierwszej dramatycznej próby odcięcia się od przeszłości (miejsca
zamieszkania, znajomych, czasem i rodziny, co wynika zwykle z braku akceptacji środowiska) następuje moment zdania sobie sprawy,
że aby żyć dalej po korekcie płci, nie można zanegować tego, co
14
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było. Wydaje się, że do takiego rozpoznania może dojść w momencie, gdy nie rozpatruje się człowieka ze względu na jego płciowość,
choć paradoksalnie to właśnie uzewnętrznienie płci psychicznej jest
tak istotne dla osób transseksualnych.
Układanie przez Christę zdjęć i wytyczenie drogi obserwacji
(przez widzów filmu) odbitek zgodnie z zamysłem Périgaud wskazuje
na percepcję cyklu. Zastanawiać może również inna sytuacja, mianowicie: jedna fotografia w tym samym momencie otwiera wielość
opisów, percepcji należących do różnych bohaterów. W powieści
Fanfik Natalii Osińskiej, której główną bohaterką jest Tosia, powoli
zdająca sobie sprawę ze swojej transseksualności, fotografia stanowi punkt zwrotny fabuły, poprzedzony odmiennością odczytań zdjęcia. W powieści czytamy: „Tosia wygrzebała kopertę. Nie czekając
na jego [ojca] przyzwolenie, zajrzała do środka. Ze zmarszczonymi
brwiami przeglądała zdjęcia. Nie było ich wiele, może cztery albo
pięć. Nie odrywając oczu od fotografii, podeszła do niego i znów
przysiadła na kanapie.
– Więc jednak miałam brata – powiedziała z radosnym zdumieniem. – Co się z nim stało?
Zajrzał jej przez ramię. Na pierwszej fotografii widniał ten sam
pokój, w którym się teraz znajdowali, jeszcze sprzed remontu. Na
fotelu w kolorze wątrobianki siedziała z książką żona Marcina –
uśmiechnął się bezwiednie do zamyślonej blondynki, tak niewiarygodnie podobnej do Tosi. Na dywanie u jej stóp bawiło się jasnowłose dziecko – ze skupieniem oglądało centymetrówkę, tę samą, którą
wciąż przechowywał w skrzynce na narzędzia.
– Nie miałaś brata – odezwał się Marcin przez zaciśnięte zęby,
bo tłumiona dotąd tęsknota za dawnym szczęściem chwyciła go za
gardło. – Daniel to ty.
Tosia siedziała bez ruchu, wpatrując się w fotografię tak intensywnie, jakby samą siłą spojrzenia zamierzała z niej wyciągnąć odpowiedzi na wszystkie swoje pytania. Jednak wciąż nic nie rozumiała.
No dobrze, miała kiedyś krótką czuprynę i chodziła w spodniach, jak
wiele dzieci obojga płci. Ale przecież nie mogła być wtedy chłopcem,
to nielogiczne…chyba. Spojrzała bezradnie na tatę. Wzruszył ramionami i wykrzywił się.
– Miałaś ten …etap. […] Zaczęło się chyba w przedszkolu. Zaimponował ci jakiś chłopiec, miał na imię Daniel. Też chciałaś być
Danielem, chciałaś, żebyśmy tak cię właśnie nazywali. Kazałaś sobie
obciąć włosy, nie chciałaś spódniczek.
[…] Zerwała się z miejsca, jakby nagle coś sobie przypomniała,
i pobiegła do przedpokoju do lustra. Tosiek wciąż tam był. Nieco
zdezorientowany i znów przestraszony. Ale nigdzie sobie nie poszedł. Tosia przyklepała do głowy włosy, które już wyschły i zaczęły
falować się po swojemu” (Osińska 2016: 104-105).
Tosia podaje ojcu mylną interpretację zdjęcia. Pytanie o brata
(zainicjowane przez chłopięcą reprezentację na zdjęciu) wymusza
w Marcinie powrót do przeszłości, który musi przełożyć na wyjaśniającą odpowiedź. Informacja dla Tosi o Danielu najpierw wprawia
ją w osłupienie, wywołuje poczucie bezradności, by po chwili przypomnieć o pragnieniu bycia chłopakiem. Nakładanie się na siebie
w przywołanym fragmencie różnych odczytań zdjęcia: wyartykułowanych przez bohaterów, zachowanych w ich myślach, skłaniających
do konkretnego zachowania (podejście Tosi do lustra) jednocześnie
zachodzi na sposób patrzenia na prywatną fotografię. Marcin jedynie spogląda na zdjęcie, zaś Tosia stara się oczami wniknąć w fo-
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tografię. Bohaterka podchodzi do lustra, by przełożyć wizerunek
fotograficzny z krótką czupryną na swoje obecne odbicie w lustrze,
stąd odruch przyklepania włosów. Tosia/Tosiek poszukuje siebie. Dla
bohaterki zobaczenie fotografii z dzieciństwa jest punktem zwrotnym w jej narracji tożsamościowej. Od tego momentu uzmysławia
sobie, że bardziej czuje się chłopakiem. Fotografia jest tu punktem
wyjścia i dojścia w poszukiwaniu, ustalaniu tożsamości przez Tosię,
a w rezultacie Tośka.
W Fanfiku zdjęcie rodzinne i jego percepcja zdają się być punktem kulminacyjnym. Od tego momentu pojawia się główny temat
powieści, jakim jest dysforia płciowa. Poza tym reakcja na zdjęcie
(wówczas jeszcze) bohaterki powieści (nie bohatera) jest bardzo
gwałtowna: „Zerwała się z miejsca, jakby nagle coś sobie przypomniała, i pobiegła do przedpokoju do lustra” (Osińska 2016: 105).
W inny sposób zostały zaprezentowane odbitki fotograficzne w filmie Piękny bokser (Tajlandia 2004) Ekachoi Uekrongthama, opartym
na prawdziwej historii azjatyckiego Tai-boksera. Fotografie łagodnie,
płynnie wpisują się w ciągłość narracji, opowieści o bohaterze, który konsekwentnie zmierzał do poddania się korekcie płci. Pragnął
uzewnętrznić swoją kobiecość. Jedna z ostatnich scen filmu ukazuje
transkobietę przed dużym lustrem. Scenę otwierają zajmujące cały
kadr fotografie. Najpierw widzimy Nong Tooma w rękawicach bokserskich w towarzystwie rodziców, następnie jego zdjęcie z ringu.
Dalej w kadrze pojawia się zalotka do rzęs. Oko kamery w rezultacie
koncentruje się na odbiciu transkobiety, która nakłada róż na policzki. Wcześniejsze zdjęcia współtworzą ramę lustra (zostały w nią
wetknięte). Zatem bohaterka nie wyrzeka się swojej przeszłości,
która zresztą była przeszłością medialną. Fotografie, w tym zdjęcie
z trenerem przypominają jej drogę, jaką przeszła, aby uzewnętrznić swoją tożsamość płciową. Dzięki wygranym mogła zgromadzić
środki na korektę płci. Jednocześnie nawet będąc na ringu poprzez
makijaż, opaski do włosów podkreślała swoją kobiecość. Ramę lustra ze zdjęciami można skojarzyć z ramą narracyjną historii Nong
Tooma i zarazem Parinya Charoenphol. Zdjęcia eksponują spójność
życia bohatera/bohaterki mimo doświadczenia dysforii płciowej.
Inną funkcję pełni fotografia w filmie fabularnym Prawo pożądania Pedro Almodóvara (Hiszpania 1987), choć również służy
uspójnieniu narracji. Główny bohater, w wyniku wypadku traci
pamięć. Jego siostra próbuje mu ją odzyskać. W tym celu przynosi
do szpitala czarno-białą fotografię, na której widzimy dwóch chłopców w bokserkach. Tina (siostra) przypomina/wyjawia bratu swoją
transpłciową przeszłość. Fotografia uruchamia wspomnienia i opowieść Tiny o sobie. Transbohaterka wskazuje palcami na postaci ze
zdjęcia: mały Pablo ma na sobie czarne bokserki, Tina wówczas jako
chłopiec białe. Elementy garderoby, ze względu na intensywność
czerni i bieli przykuwają uwagę filmowego odbiorcy, dodatkowo zostały skontrastowane z czerwonymi paznokciami Tiny. Zatem chłopięcość ze zdjęcia została wyrażona przez bokserki, a kobiecość Tiny
przez długie, czerwone paznokcie. Dla transkobiety najważniejsza
jest więź, jaka łączyła ją z bratem. Przynosi zdjęcie, aby na Pabla
(brata) podziałało jak impuls do odzyskania własnej tożsamości,
pamięci. Pragnie odzyskać brata przez komunikację z nim, z tego
względu można dopatrywać się funkcji fatycznej, jaką ma spełniać
zdjęcie z dzieciństwa.
Inna transkobieta, Ada Strzelec, która w rezultacie w latach
90. wydała w Polsce swój pamiętnik Byłam mężczyzną, zamieszcza
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zdjęcia sprzed i po procesie tranzycji. Odbitki dokumentują jej zmianę wizerunku. Ale Ada zamieszcza również zdjęcie dwóch modelek
w kostiumach kąpielowych, które podpisuje: „Ta piękna blondyna
(z lewej) to też był mężczyzna”. W latach 90., kiedy wiedza z zakresu
tranpłciowości (transseksualizmu, transwestytyzmu) była znacznie
mniejsza, dla Ady fotograficzny obraz miał cechy myślowe (por. Ligocki 1987: 203). Ada przerzuciła swoje obawy i przede wszystkim
nadzieje związane z podjętą korektą płci na fotografię. Atrakcyjne
modelki utwierdziły ją w przekonaniu, że proces tranzycji może zakończyć się sukcesem. Zatem odbitka z modelkami odsyłała Adę do
innej, możliwej trajektorii jej własnego ciała, a nawet hipotetycznie
ujawniała jej podświadome zabiegi magiczne (por. Sontag 1986:
20). Ada snuła marzenia w oparciu o fotografię, wyobrażała siebie
w somatycznej reprezentacji kobiecości. A więc „dzieło fotograficzne wyzwala wyobraźnię tego, który je przyjmuje” (Soulages 2007:
232). Dla bohaterki zdjęcie modelek pełniło niemal funkcję magiczną, polegającą na zaklinaniu rzeczywistości i rozbudzaniu w sobie
nadziei, że terapia hormonalna i chirurgiczna korekta płci przyniosą
zamierzony efekt.

Podwójność wizerunku a relacyjność fotografii
Możliwa jest jeszcze oprócz komparacji zdjęć obcych wizerunków i wyobrażonego wizerunku siebie (przypadek Ady), konfrontacja istniejących (za pomocą obrazu, słowa) odrębnych fotograficznych wizerunków, które odzwierciedlają proces tranzycji,
wizualną transformację postaci. Wówczas zestawione obok siebie
(np. umieszczone w podwójnej ramce) zdjęcia tworzą foto-narracje,
które niejednokrotnie mają funkcję oceniającą, wartościującą dla
transseksualnego, ale i cispłciowego odbiorcy.
Z dwoma odrębnymi fotograficznymi wizerunkami jednej osoby
możemy zetknąć się w opisie Davida Ebershoffa z powieści „Dziewczyna z portretu”, w której autor tworząc fikcyjną historię, w luźny
sposób odwołuje się do wydarzeń z życia dwojga duńskich artystów:
Einara i Grety Wegenerów. Faktycznie Einar Wegener poddał się
w 1930 roku operacji korekty płci. Po zabiegu przyjął imię Lili Elbe.
„Operacje mające na celu pełną rekonstrukcję żeńskich narządów
płciowych u Lili zakończyły się niepowodzeniem i pacjentka zmarła”
(Jakubowski 2015: 120). We fragmencie powieści Lili wyjmuje z pudełka wypchanego bibułką „podwójną ramkę, dwa srebrne owale.
W jednym owalu była fotografia Lili leżącej w wysokiej trawie na
brzegu Łaby; zdjęcie musiała zrobić Greta, ponieważ Lili nigdy nie
schodziła nad rzekę z profesorem Bolkiem. Z drugiego owalu wyzierała twarz małego mężczyzny w kapeluszu i z chudą szyją; oczy
miał ciemne i ocienione długimi rzęsami, a skórę tak białą, że prawie
świeciła” (Ebershoff 2016: 320). Obie fotografie zostały umieszczone tuż obok siebie, w jednej podwójnej ramce. Fotografie zostały
naznaczone osobistą interpretacją Lili, zostały przefiltrowane przez
jej odczucia, doznanie, co istotne w opisie zdjęć rolę wartościującą
pełni ciało. W wizerunku adekwatnym z identyfikacją płciową Lili
konotuje pozytywne znaczenie: Lili leży swobodnie w trawie, natomiast wizerunek Einara, a przede wszystkim biały kolor jego skóry
ewokuje temat śmierci. Krytyczne spojrzenie na Einara wydobywa
może jego kompleksy, wynikające z drobnej postury. Mężczyzna
dodaje sobie wzrostu przez nałożenie kapelusza. Jednak ten sam
fragment można równie dobrze interpretować inaczej. Przez wize-

runek Einara (niemal na zasadzie palimpsestu) przebija kobiecość.
Einar ma szczupłą szyję, długie rzęsy, porcelanową skórę. Choć
przedstawione interpretacje różnią się, to elementem wyraźnie je
spajającym jest konfrontacja męskości i kobiecości. Lili z pewnością
kobiecość ocenia dodatnio.
Do podwójnego rozpatrywania osoby odwołuje się również
Christa z Między płcią a płcią, gdy w czasach swojej młodości przynależała do grupy w Zurychu, nazywającej się Transwestytyczne
Kobiety. „Ta grupa” – jak wyjaśnia bohaterka – „wydawała licencję, rodzaj legitymacji, gdzie było napisane, że ze względów psychologicznych i medycznych wolno nam zakładać kobiece stroje”.
W kadrze pojawia się legitymacja, wyraźnie widać na zdjęciu Christę
z włosami do ramion, ale i dwa imiona: żeńskie, Christine i męskie,
Christopher. Bohaterka kontynuuje swoją opowieść: „Czułam się
bardzo spokojna jako kobieta. Czułam się bardzo dobrze”. Jej wypowiedzi ilustrują ponownie fotografie: Christy w koralach, Christy
w ostrym makijażu i Christy w ponętnej pozie, w białej bluzce i cienkich, czarnych rajstopach.
Temat podwójnej fotografii pojawia się także w TransAmerica,
gdy Bree przychodzi na komisariat policji po potencjalnego syna.
Bree dysponuje już nowym dowodem, ale policjant weryfikujący
dane ma na ekranie komputera zdjęcie Bree jako Stanleya Shupaka.
Stąd paradoksalny zwrot funkcjonariusza do Bree: „Panie Shupak”.
Tranbohaterka szybko wyjaśnia: „Pani Shupak. To znaczy Osborne.
Zmieniłam nazwisko”.
Można zatem zastanawiać się w jakich okolicznościach podwójne zdjęcie portretowe odnoszące się do dwóch płci metrykalnych
jest uzasadnione. Od września 2014 roku Fundacja Trans-Fuzja
wydaje osobom transpłciowym trans KARTY. Trans KARTA zawiera dwa zdjęcia twarzy, jedno jeszcze przed tranzycją (w przypadku
transseksualistek i transseksualistów), a drugie odzwierciedlające
upragnioną płeć, choć jeszcze np. w peruce. Taki dokument na
pewno ułatwia funkcjonariuszom identyfikację transseksualistów,
transwestytów, którzy z kolei nie muszą w różnych instytucjach,
urzędach wyjaśniać, że osoba ze zdjęcia w dokumencie tożsamości
jest tą samą, choć wygląda zupełnie inaczej. Oprócz tego przez trans
KARTĘ uchwycić można transformację. Trudny proces korekty płci
jest sytuacją przejściową pomiędzy jednym a drugim wizerunkiem,
jedną a drugą fotografią. Fotografia odnosząca się do płci, z którą
utożsamia się osoba transseksualna, wyraża jej tęsknotę i cel, do
którego zmierza.

Znaczenie fotografii dla osób cispłciowych
Jednak, co trzeba podkreślić, fotografie w osobisty sposób interpretowane, nawet te sprzed procesu tranzycji mają/mogą mieć
wartość dla transseksualistek i transseksualistów. Co więcej, mogą
przejawiać wartość dla byłej żony osoby transseksualnej, która po
przejściu wszystkich procedur uzewnętrzniła również w wymiarze
społecznym swoją prawdziwą (odczuwaną) płeć. Podaną sytuację
dobrze oddaje scena z filmu Karoliny Bielawskiej Mów mi Marianna
(Polska 2015). Katarzyna Klapczyńska siedzi na łóżku w swojej sypialni i przegląda z nostalgią zdjęcia, które po chwili wypełniają cały
kadr filmu. Widzimy jej zdjęcie z mężem, który jest teraz transkobietą. Kolejne fotografie: mąż trzymający na rękach dzieci; Katarzyna
z mężem na kanapie; Katarzyna na kanapie w towarzystwie męża
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i dziecka, i ostatnie zdjęcie z przyjęcia weselnego, na którym panną młodą jest Katarzyna. Bohaterka, dla której z pewnością traumą
było przyjęcie informacji, że małżonek czuł się kobietą przechowuje
wymienione fotografie w pudełku. Nie wiemy jak często do nich
wraca, z pewnością jest to dla niej bolesny moment patrzenia na
zdjęcia męża, którego już nie ma, ale paradoksalnie jest dla niej na
powierzchni fotograficznego papieru, a jego wizerunek może zachować w pudełku. Stare fotografie dla Katarzyny stają się rezerwuarem
pamięci, pozwalają na archiwizację wspomnień. Zgromadzone w pudełku, mimo że nie poukładane w albumie dają świadectwo przeszłości, dla Katarzyny są śladem minionego, rozerwanego związku
między kobietą a mężczyzną. Katarzyna może dlatego nie przechowuje zdjęć w albumie, ponieważ nie tak łatwo je uporządkować,
scalić wobec faktu, że były mąż jest i (jak się okazało) zawsze czuł się
kobietą. Nie można w fotograficzne odbitki wprowadzić ładu, dlatego leżą luźno w pudełku; ich bytem jest chaos wnętrza pudełka.
Inaczej dawną fotografię interpretuje fikcyjna Lili, bohaterka
Miraży Sylwii Zientek. Autorka, kończąc powieść, której akcja osadzona jest w przedwojennej Warszawie i której fabuła koncentruje
się na Julianie uwięzionym w ciele kobiety, także odwołuje się do
medium fotograficznego. Lili, kochanka Juliana (nieświadoma przez
długi czas jego kobiecej płci biologicznej) po latach, gdy ich losy
dawno się rozeszły, powraca do fotografii Juliana, która w zasadzie
była z nią ciągle obecna. „Pożółka, niewielkich rozmiarów fotografia
o nierównych brzegach: oto Julian kroczy obok niej Nowym Światem. Są niemal równi wzrostem, oboje podobnej postury: on ubrany w prążkowany garnitur, w czarnym kapeluszu, ona w kostiumie
z delikatnej, jasnej wełny i letnim nakryciu głowy. Idą ulicą, po lewej
stronie mijając sklep z szyldem »Elektromuzyka«. Uśmiechają się
powściągliwie, tacy są młodzi, piękni. Wyglądają jak para! Patrząc
na nich, nikt nie powiedziałby, że przystojny mężczyzna w dobrze
skrojonym garniturze jest w rzeczywistości kobietą! Zdjęcie zrobił
im fotograf uliczny podczas jednego z ich długich spacerów. Później Julian odkupił odbitki w zakładzie fotograficznym i przyniósł Lili
w prezencie wraz z bukietem jej ulubionych herbacianych róż” (Zientek 2015: 295). Lili po trzydziestu latach do fotografii wnosi nowe
treści, wstępną wiedzę w zakresie dysforii płciowej i stąd wynikające
zrozumienie dla kłamstwa Juliana, który ukrywał przed nią swoją
kobiecą płeć biologiczną15. Lili jest w stanie zrozumieć działanie Juliana, dlatego na zdjęciu widzi mężczyznę. Jej interpretacja fotografii
w subtelny sposób oczyszcza go z zarzutów.
Fotografia może pełnić również funkcję dydaktyczną. Realizację tego rodzaju funkcji można zauważyć w podejmowanych przez
artystów inicjatywach, którzy chcąc przybliżyć, oswoić odbiorców
z transgenderową tematyką, przeciwdziałać wykluczeniu, tworzą
instalacje z fotografii ukazujących osoby transpłciowe, a nawet
cispłciowe, które w ramach poparcia bawią się swoim genderowym
wizerunkiem, np. Lalka Podobińska (związana przez lata z Fundacją
Trans-Fuzja) dokleiła sobie teatralne wąsy i brodę, a jej fotografia
współtworzyła wystawę Becoming Lidii Krawczyk i Wojtka Kubiaka.
Wystawę tworzyły dużego formatu zdjęcia twarzy np. zdjęcie portretowe uśmiechniętej Anny Grodzkiej.
Zatem fotografia pełni różnego rodzaju funkcje, które warto
W Polsce pierwsza korekta płci typu m/K została przeprowadzona w Międzylesiu w 1963 roku, zaś korekta metrykalna płci jest możliwa od 1978 roku
(por. Imieliński, Dulko 1988: 265 i Matczuk 2012: 185).
15
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przypomnieć: demaskująca, wspomnieniowa, argumentacyjna,
fatyczna, oceniająca i wartościująca, archiwizująca, uspójniająca
narrację i stanowiąca impuls do narratywizowania, inicjowania
opowieści. Dla odbiorców fikcjonalnego dzieła literackiego czy filmowego wprowadzenie w strukturę tekstu fotografii uwiarygodnia
przedstawioną historię, mimo że oczywiście opiera się na wytworzeniu złudzenia. Nawet nie potrzeba specjalnych środków, które miałyby „udawać” dokumentalność fotografii (por. Michałowska 2012:
49). Ale mimowolne założenie, że zdjęcie pochodzi z rzeczywistości
wcale nie wyklucza, (a wręcz przeciwnie) jego subiektywnej narratywizacji. Opowieści tworzone wokół fotografii przez bohaterów
transseksualnych różnych tekstów kultury niejednokrotnie odkrywają indywidualne historie, połączone rozszczepieniem, niezgodnością
zapisanego na kliszy, we wspomnieniu wizerunku i próbą jego przełamania (niekoniecznie unicestwienia) przez szukanie, dostrzeżenie
i w rezultacie widzenie siebie, nawet w niewygodnych/pozornie
niewygodnych fotografiach z przeszłości, które często ulegają rewaloryzacji.
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Robić, oglądać, podlegać
– twórcy literatury w kadrze aparatu
To do, watch, submit – the creators of literature in the camera’s frame
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Fotografia może być przedmiotem trzech praktyk obecnych także w literaturze. Pisarze robią zdjęcia i próbują wykorzystać potem
te doświadczenia w swoich książkach, zaś aparat fotograficzny coraz
częściej pełni funkcję notatnika, stając się jednym z pisarskich narzędzi. W ramach oczywistych, ale też zróżnicowanych przykładów, gdzie
autorskie zdjęcia pełnią niezwykle istotną rolę, fotoesej jako gatunek,
którego równoprawnymi składnikami jest słowo i zdjęcie, funkcjonują
niemal na równych prawach, co zamieszczone tam zdjęcia.

Photography can be the subject of three practices also present
in the literature. Writers take pictures and try to use these experiences later in their books, while the camera more and more often
functions as a notebook, becoming one of the writing tools. As part
of the obvious, but also diverse examples, where the author’s photos
play an extremely important role, the photoese as a genre, whose
equal components are word and photo, function almost on an equal
footing, as the pictures posted there.

Słowa kluczowe: fotografia, twórcy literatury, okładka.

Wstęp
Jedyną dopuszczalną ilustracją książek powinny być
serie zdjęć ich autorów. Nie komentarze, nie usprawiedliwienia
i przedmowy (…), ale cykle przypadkowych, banalnych ujęć,
pokazujących twarze, dłonie i sylwetki. Być może oszczędziłoby
nam to wielu rozczarowań po powrocie z księgarni
(Stasiuk 2000: 9).

ABSTRACT

STRESZCZENIE

Cytowanie: Olszański G., (2018) Robić, oglądać, podlegać - twórcy literatury w kadrze aparatu, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” nr 1(27), s. 100-105, https://
kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK1-2018/RSK1-2018-Olszański-robić-oglądać-podlegać.pdf

Keywords: photography, creators of literature, cover.

ale też zróżnicowanych przykładów dość wymienić casus książek Sebalda, gdzie autorskie zdjęcia pełnią niezwykle istotną rolę, fotoesej
jako gatunek, którego równoprawnymi składnikami jest słowo i zdjęcie, wreszcie głośny tom Tadeusza Różewicza Matka odchodzi, w którym wiersze, fragmenty prozy i autentycznego dziennika funkcjonują
niemal na równych prawach, co zamieszczone tam zdjęcia.
Rysunek 1. Tadeusz Różewicz

Robić, oglądać, podlegać
Fotografia – by posłużyć się może mało subtelną, acz poręczną taksonomią zaproponowaną przez Rolanda Barthesa – może być
„przedmiotem trzech praktyk (lub trzech emocji czy trzech intencji):
robić, czemuś podlegać, oglądać” (Barthes 1995: 17). Te trzy praktyki
– oczywiście na różne sposoby – obecne są też w literaturze. Pisarze
robią zdjęcia i próbują wykorzystać potem te doświadczenia w swoich
książkach, zaś aparat fotograficzny coraz częściej pełni funkcję notatnika, stając się jednym z pisarskich narzędzi1. W ramach oczywistych,
Widać to na rynku poradników pisarskich, gdzie istnieje osobny segment
dotyczący zastosowania aparatu fotograficznego w profesji pisarza, patrz
np. Davenport 2002; Havelin 1998. Nawiasem mówiąc wraz z narodzinami
nowego medium opierając się na koncepcji fotografii jako nowego (a według
niektórych wręcz najdoskonalszego) języka wielokrotnie próbowano szukać
analogii między profesją pisarza i fotografa. „Podczas pierwszego stulecia
swego istnienia zawodowy fotograf – dowodził autor Mirrors and Images
– odgrywał podobną rolę jak niegdyś pisarz, zapisujący wieści i dokumenty
potrzebne niepiśmiennemu mieszczaninowi czy często niewykształconemu
władcy” (Szarkowski 1978: 14 za: Stiegler 2009: 168).
1

100

Źródło: archiwum autora.

Pisarze oczywiście nie tylko robią samodzielnie zdjęcia (niektórzy nawet z czasem zaczynają przedkładać aparat nad maszynę do
pisania2), ale również przeglądają albumy, studiują prace słynnych fotografików oglądają wystawy. Robią więc dokładnie to, co większość
miłośników tego medium. Równocześnie, znów, na różne sposoby starają się to doświadczenie wyzyskać. W efekcie czytelnik na przykład
po dwustu stronach książki Andrzeja Stasiuka Jadąc do Badadag może
Dobrym przykładem takiej zamiany profesji mógłby być Wojciech Wilczyk,
poeta kojarzony niegdyś z formacją „bruLionu”, który dziś bardziej znany
jest jako fotografik, zaś liczba opublikowanych przez niego albumów przekracza liczbę sygnowanych jego nazwiskiem albumów.
2
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natknąć się na taki oto fragment, w którym autor odkrywa przed nim
niezwykłą genezę tej i innych swoich opowieści: „Niewykluczone,
że wszystko co napisałem do tej pory, zaczęło się od tej fotografii.
Jest 1921 rok w niewielkim węgierskim miasteczku Abony, siedem
kilometrów na zachód od Szolnok. W poprzek ulicy idzie niewidomy
skrzypek i gra. Prowadzi go kilkunastoletni chłopak w kaszkiecie. (…)
Od czterech lat prześladuje mnie to zdjęcie. Dokąd się nie wybiorę
szukam jego trójwymiarowych i barwnych wersji i często wydaje mi
się, że znajduję. (…) Przestrzeń tego zdjęcia hipnotyzuję mnie i wszystkie moje podróże służą tylko temu, by w końcu odnaleźć ukryte przejście do jej wnętrza (Stasiuk 2004: 209-210). Motorem narracji może
być więc słynne zdjęcie znanego fotografika (w tym wypadku Andre
Kertesza), ale też zupełnie anonimowe fotografie znalezione w antykwariatach i na pchlich targach. To przypadek książki Jacka Dehnela zatytułowanej Fotoplasticon, w której próbował dopisać własne
historie do starych, przedwojennych zdjęć. W telegraficznym skrócie – ale też każde ze wspomnianych powyżej zagadnień ma osobną
i przede wszystkim całkiem pokaźną bibliografię – można powiedzieć,
że fotografia równie dobrze służy pisarzom jako inspiracja, dopełnienie słowa, genologiczne wyzwanie, rodzaj uzupełniającego książkę
paratekstu, ale również medium oddziałujące na poetykę i technikę
tworzenia.

trzymana w ręce, pióro, maszyna do pisania), miejsca (biurko, w tle
biblioteka), wybór pozy (zafrasowana lub lekko uśmiechnięta twarz,
ręka podpierająca policzek, spojrzenie skierowane gdzieś w dal) czy
sytuacji (pisarz czytający tekst zasłuchanej publiczności bądź podpisujący swą książkę na spotkaniu autorskim itp.). Niezależnie czy zinterpretujemy tak zaaranżowane fotografie jako znak zapobiegliwości, efekt bezrefleksyjnego powtórzenia, czy wręcz odwrotnie, jako
świadomy gest wynikający ze znajomości ikonografii i rządzącego nią
kodu, zdecydowana większość autorów ma tego typu zdjęcia w swym
portfolio. Stereotypowość i schematyczność tego typu obrazów tyleż
zobowiązuje, co i prowokuje. W efekcie można znaleźć sporo zdjęć,
które co prawda korzystają ze wspomnianej powyżej rekwizytorni,
ale na różne sposoby ją modyfikują. Ciekawą egzemplifikacją tego
rodzaju zabiegu wydaje mi się na przykład fotografia Ewy Lipskiej
zamieszczona na okładce tomu Ja (Lipska 2003)5.
Rysunek 2. Okładka książki pt. Ja Ewy Lipskiej

Jak rozpoznać pisarza, gdy się go widzi
Pisarze – rzecz jasna – są również bohaterami fotografii3. Jak
nazywał się ten pierwszy, który stanął przed obiektywem aparatu?
Kto stał po drugiej stronie? Kiedy i gdzie miało to miejsce? Tego
typu pytania choć frapujące z punktu widzenia historii, z perspektywy semiotycznej wydają się mało istotne. W interesującym mnie
tu kontekście o wiele ważniejsze jest to, iż mnogość pisarskich wizerunków i ich, by tak rzec, reprodukowalny charakter doprowadził do utrwalenia się w świadomości odbiorców pewnej ściśle
określonej doxy przedstawienia. Jej genezy – co pokazała Joanna
Guze w swym szkicu poświęconym portretom pisarzy (Guze 1974:
73-98)4 – należałoby szukać przede wszystkim w renesansowym
malarstwie, choć dopiero fotografia ze względu na swą powszechność i łatwość powielania odpowiednio je skodyfikowała. W efekcie
większość czytelników myśląc o zdjęciu pisarza ma jasno sprecyzowany obraz i wyobrażenie tego, co powinno się na nim pojawić.
Bez większego ryzyka można by zaryzykować tezę, iż nie tyle ważny
jest tu wizerunek konkretnej osoby, co umiejętne przekształcenie go
w niepodlegającą żadnej dyskusji personifikację Pisarza czy alegorię
Literatury jako takiej. Wykreowaniu swoistego signifie „pisarskości”
służyć ma zarówno dobór odpowiednich atrybutów (okulary, książka
Historyczny opis różnych reakcji pisarzy na pojawienie się fotografii – począwszy od entuzjazmu (np. Hugo, Whitman, Wilde) po absolutny sceptycyzm przejawiający się niechęcią do jakichkolwiek prób uwiecznienia swej
osoby (Ruskin, Dickinson, Flaubert) przynosi jeden z rozdziałów monografii
Francoisa Bruneta. Patrz Brunet 2009: 113-141.
4
Pierwsze tego typu przedstawienie autorka pokazuje już na przykładzie
pochodzącej z 2500 roku p.n.e. rzeźby egipskiej, acz renesans ze względu
na niezwykły kult literatury i jej twórców miał być w historii tego typu reprezentacji epoką wyjątkową. Z kolei XIX wiek był chyba ostatnim okresem,
gdzie uznany pisarz miał szanse zarówno na profesjonalny portret malarski,
jak i fotograficzny. Casus Baudelaire, którego malował Courbet, rysował Manet, a fotografował Nadar ma małe szanse na powtórkę.

Źródło: prywatnego archiwum autorki książki.

Oto poetka zdecydowała się zafundować swym czytelnikom
niespodziankę w postaci zdjęcia pochodzącego z czasów wczesnego
dzieciństwa. Zabawne? Zaskakujące? A może to raczej wyraz smutnego przekonania, że w pewnym wieku lepiej nie pokazywać swej twarzy? Style odbioru tej fotografii mogą być rzecz jasna bardzo różne,
bo też zdjęcie, wbrew pozorom, zdaje się być niezwykle wieloznaczne. Oto bowiem umieszczona na tomiku poezji twarz autora z czasów
dzieciństwa może być tyleż znakiem infantylizmu, co przekorną grą
z zakorzenionym w kulturze przekonaniem o istnieniu duchowego
pokrewieństwa między postacią poety i dziecka. Nie bez znaczenia
jest również miejsce, w którym ta fotografia została zrobiona – tuż
za opatuloną w grube futerko dziewczynką widać wszak witrynę
księgarni. W tym kontekście równie dobrze można to zinterpretować jako żartobliwą zapowiedź dalszych losów przyszłej poetki (fotografia byłaby więc ujawnionym po latach profetycznym znakiem),
jak i przekorną grę z tysiącem zdjęć pokazujących nobliwych pisarzy
w otoczeniu książek.

3

Papieros Andrzeja Stasiuka
Gest repetycji nie musi być rzecz jasna znakiem braku wyobraźni. Może być natomiast najprostszym sposobem uruchomienia kulturowego kodu, przywołaniem określonej tradycji. W tym
kontekście schematyczność pisarskich przedstawień równie dobrze
można odczytać jako oznakę braku kreatywności, jak i świadomy
Wykorzystane na okładce zdjęcie – jak informuje wydawca – pochodzi
z prywatnego archiwum autorki.
5
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gest służący zaakcentowaniu przynależności do pisarskiej profesji.
Na szczęście, podobnie jak w literaturze, i w tej przestrzeni zdarzają
się relacje bardziej subtelne, ukryte, nie tak oczywiste. Dobrą egzemplifikacją tego typu zabiegu mogłoby być na przykład zdjęcie
Andrzeja Stasiuka widniejące na tytułowej stronie tomu opowiadań Przez rzekę (Stasiuk 1996)6. Pozornie, w warstwie denotacyjnej,
fotografia jest bardzo prosta – klasyczny portret, zbliżenie twarzy
pisarza, który patrzy gdzieś w przestrzeń, zaś w ustach trzyma dopalającego się papierosa. Ten drobny szczegół – żarzący się papieros7
– zdaje się być tu jednak szczególnie istotny, bowiem to właśnie
on otwiera całe pole kulturowych skojarzeń. „Jeśli dym z mojego
papierosa i atrament ze stalówki mojego pióra będą płynąć równie
łatwo – przekonywał Walter Benjamin – znajdę się w Arkadii mojego pisarstwa” (Benjamin 1997: 36). Zmarszczone czoło i zasępiony
wzrok pisarza nie sugeruje jednak wcale zadowolenia czy szczęścia
będącego pochodną radości pisania czy efektem postawienia finalnej kropki. Może dlatego, że zarówno wyraz twarzy, jak i trzymany
w ustach papieros, mają najprawdopodobniej odsyłać do innego,
acz bardzo dobrze rozpoznawalnego kodu. Kodu, w którym palenie
– jak wszechstronnie pokazują autorzy jego historii – było „szczególnie użytecznym sposobem charakteryzacji środowiska intelektualistów” (Tempel 2009: 210), zaś wizerunek palącego papierosa artysty stawał się symbolem zarówno „pogrążenia się w kontemplacji”
(Tempel 2009: 210) i „niezależności ducha” (Tempel 2009: 210), jak
i sposobem „wyrażania nieprzystosowania społecznego” (Tempel
2009: 215) oraz „egzystencjalnej rozpaczy” (Isenberg 2009: 252).
Jak widać, projektowane w ten sposób pole odwołań jest nie tyko
rozległe, ale przede wszystkim atrakcyjne z punktu widzenia artystycznych mitologii. A raczej byłoby takie, gdyby nie fakt, iż antynikotynowa moda swym zasięgiem objęła również i pisarzy. W efekcie
ludzie pióra – nawet jeśli w rzeczywistości wcale nie rzucili nałogu
– z papierosem zaczęli się fotografować niezwykle rzadko, czego najlepszym przykładem jest album Krajobrazy literackie, gdzie wśród
dwustu portretów są tylko trzy takie zdjęcia8.
Stasiuk, decydując się na publikację takiego portretu nie ryzykował, rzecz jasna, żadnego społecznego odium, ale też odwoływał
się do kodu, który w wyniku kulturowych przemian stracił wiele ze
swej niedawnej świetności. Jak więc ten gest wytłumaczyć? Niewiedzą? Przekorą? A może raczej sygnałem, iż duchowo i artystycznie
bliższa jest mu przeszłość? Każda z sugerowanych odpowiedzi wydaje się prawdopodobna, ale tylko ostatnia znajduje potwierdzenie
w analizie znawcy twórczości Stasiuka. Oto bowiem fotografia autora Fado – co pokazuje tyleż dociekliwa, co złośliwa interpretacja
jednego z krytyków – jest przede wszystkim rodzajem wizualnego
cytatu konotującego konkretniejszy i bardziej materialny typ odniesień:
Autorem zdjęcia jest Marek Strzałkowski. Warto zwrócić uwagę – choć
oczywiście nie jest to dziś żadna reguła – iż zdjęcie autora nie pojawiło się,
jak często bywa, w lewym górnym roku tylnej strony okładki, lecz na stronie
pierwszej.
7
Być może to fakt niegodny uwagi, ale książkę Stasiuka rekomendował na
okładce Marcin Świetlicki, a więc poeta – wystarczy przywołać tytuł jednego
z jego tomów oraz zerknąć na ostatnią stronę Schizmy – który z papierosa
uczynił swój znak rozpoznawczy.
6

Z papierosem na zdjęciu pojawia się Marcin Świetlicki i Ryszard Przybylski,
zaś z fajką Jan Józef Szczepański. Zob. Lempp 2008.
8
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Rysunek 3. Okładka książki pt. Przez rzekę Andrzeja Stasiuka

Źródło: archiwum autora. Autorem zdjęcia jest Marek Strzałkowski.

„Zdjęcie zdobiące okładkę Przez rzekę jest aluzją do znanej serii zdjęć przedstawiających Marka Hłaskę, wykonanych w 1959 roku
w Izraelu. A zatem już na wstępie czytelnik ma prawo czuć się zaniepokojony: czyżby wyrób hłaskopodobny? (…) Nie można jednak
powiedzieć, że autor Białego kruka to zwykły hłaskoid, jak zwykli
mawiać osobnicy niechętni beskidzkiemu pisarzowi. Po pierwsze,
aluzja z okładki ma bardziej złożoną naturę: Stasiuk kopiuje Hłaskę,
ten kopiował Jamesa Deana, a kogo kopiował Dean? Zapewne kogoś.
Tak więc to nie tylko kopia kopii, to kopia bez oryginału. (…) Po drugie, komentowane tu zdjęcie zawiera jednak pewien istotny sygnał
niezgodności, zerwania z reprodukcją i symulacją. Sfotografowany
Stasiuk trzyma w ustach „nieprawidłowego” papierosa, papierosa
hańbę, który wyklucza go z grona twardzieli (…). Stasiukowy papieros jest z filtrem! Może przez nieuwagę, a może zupełnie świadomie
– tak czy owak mit został nadgryziony, otwarcie zamanifestowano
dystans wobec mitu” (Nowacki 1999: 88-89).
Rysunek 4. Marek Hłasko

Źródło: archiwum autora.

Iż powyższe skojarzenie było nie tylko celne, ale i bolesne, dwa
lata później potwierdziła wydawnicza rzeczywistość. Oto w kolejnym
wydaniu książki Stasiuk nie tylko zrezygnował z powyższego zdjęcia,
ale to, którym je zastąpił, różni się od niego radykalnie. Na okładce
drugiego wydania Przez rzekę znów pojawia się autor i znów jest
to fotografia zajmująca całą pierwszą stronę9. Tyle tylko, że tym razem twórca prezentuje się swemu czytelnikowi jako niewinny malec:
uśmiechnięty chłopczyk idzie w stronę aparatu, jak gdyby przekorny
autor chciał w ten sposób pokazać, że oto i tak można wejść do literatury.

Książka ukazała się dwa lata później, zaś autorem zdjęcia był Janusz Stasiuk. Gwoli ścisłości trzeba powiedzieć, że temu wydaniu towarzyszyły dwa
zdjęcia. Na czwartej stronie okładki Stasiuk powtórzył, tym razem w zminimalizowanej skali, reprodukcję analizowanej powyżej okładki.
9
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Maszyna do fotografowania Michała Witkowskiego
Jeszcze inaczej wygląda przypadek Michała Witkowskiego. Oto
na jednej z jego fotografii – jej autorem jest Rafał Milach – autor
Lubiewa siedzi za starą, acz pięknie odrestaurowaną maszyną do
pisania10.
Rysunek 5. Michał Witkowski

Źródło: www.free.art.pl/michal.witkowski [22.10.2010].

Na pierwszy rzut oka pomysł przedstawienia bazuje na wypróbowanym tylekroć chwycie, gdzie postać jest identyfikowana za
pomocą przynależnych jej profesji narzędzi, acz wynikająca z takiego opisu jednowymiarowość byłaby w tym wypadku sporym błędem. Oto już sama nietypowość pozy pisarza – maszyna ustawiona
jest przodem do oglądającego, zaś tyłem do autora Lubiewa, który
patrząc wprost w obiektyw równocześnie jednym palcem naciska
przycisk klawiatury – prowokuje do rozmaitych interpretacji. Można
by na przykład stwierdzić, że mamy tu do czynienia z przedstawieniem będącym alegorią Pisania jako nie do końca uświadomionej
gry z mechanizmami języka (Witkowski nie widzi jaka litera jest na
klawiszu, który ma nacisnąć), tudzież Pisarza jako jednostki tyleż
twórczej, co jednakże pozbawionej kontroli nad znaczeniem, bo to
dopiero czytelnik/badacz ustala sensy napisanego tekstu. Napisanego? Rzecz w tym, że koncept fotografa nie wyczerpał się jedynie
na nietypowym zaaranżowaniu przestrzeni, zaś jedno odwrócenie
pociągnęło za sobą następne. Oto bowiem z maszyny do pisania
zamiast zadrukowanej tekstem kartki wyłania się fotografia twarzy
Witkowskiego. Jak to rozumieć? Możliwości jest przynajmniej kilka.
Po pierwsze, to najbardziej ewidentne rozwiązanie, zdjęcie można
by zinterpretować jako rodzaj ikonograficznej elipsy mającej na celu
zwrócenie uwagi, iż jednym z wielu powodów, dla których pisarze
zaczerniają kartki słowami jest nadzieja, iż w ten sposób uda im się
zapisać w świadomości odbiorców, zaś najwyższą miarą pisarskiego
sukcesu jest tyleż poczytność, co rozpoznawalność. Po drugie można tę fotografię odczytać jako sposób przypomnienia skądinąd dość
banalnej prawdy bazującej na przekonaniu, że wizerunek twórcy,
analogicznie jak dzieło, może być nie tylko tworem podlegającym
interpretacji, ale również znaczącym elementem kreacji podporządkowanej artystycznej, a może raczej ekonomiczno-artystycznej, strategii. Strategii, która w tym wypadku bazuje na podwójnej naturze
fotografii, która praktycznie od momentu swych narodzin jest postrzegana jako wynalazek, którego historię można opowiedzieć jako
ciąg dalszy rywalizacji między prawdą a pięknem, bowiem z jednej
strony „przedmioty zachowują tu swoją formę z matematyczną doAnalizowane zdjęcie można zobaczyć na stronie internetowej pisarza –
www.free.art.pl/michal.witkowski [22.10.2010].
10

kładnością” (by posłużyć się słowami Francoisa Arago, cyt. za: Sekula
2010: 149), zaś z drugiej zostają podane imperatywowi estetyzacji11.
Mówiąc inaczej, chodzi o wpisaną w naturę tego medium tendencję do przekształcania fotografowanego obiektu w przedmiot sztuki.
W przypadku interesującego mnie zdjęcia Witkowskiego, wspomniany efekt zyskuje dodatkowe wsparcie w ściśle przestrzeganej regule estetyzacji rzeczywistości rządzącej gatunkiem prasy, w której ta
fotografia pierwotnie się ukazała. Kluczowym punktem odniesienia
dla fotografa nie jest tu wszak tradycja fotografii portretowej, lecz
estetyka przynależna zdjęciom mody i reklamy. W efekcie wtórnym
zadaniem jest tu stworzenie indywidualnego portretu psychologicznego, bowiem prymarną funkcją staje się prezentacja możliwie jak
najbardziej atrakcyjnego wizerunku. Innymi słowy, możliwość poprawienia rzeczywistości ważniejsza jest niż wierność wobec niej, zaś
od różnorodności homogenizacja pozwalająca w analogiczny sposób
pokazywać modela, gwiazdę serialu, prezenterkę pogody i popularnego pisarza. Taki stan rzeczy, zdaniem Dubravki Ugresic, nie pozostaje bez wpływu na ludzi parających się piórem: „(…) pijanice, artystyczni cyganie, typy w czarnych, robionych na drutach pulowerach
z opasłą domową biblioteką w tle (…) krótkowzroczni palacze fajek
i papierosów – wszyscy oni należą do zamierzchłej przeszłości. (…)
W obliczu praw rynkowych pisarki w panice poddają się liftingowi
twarzy, tłumacząc się zawodem, który tego od nich wymaga. Pisarze
coraz częściej prezentują na fotografiach inteligentnie ukształtowane
mięśnie i obnażają włochate klatki piersiowe” (Ugresic 2004: 63)12.
Słowa te można by uznać za żart służący mocniejszemu wyeksponowaniu głoszonej przez autorkę Kultury kłamstwa tezy o końcu
literatury, którą zastąpił rynek książki, zaś wpisaną weń złośliwość
wyjaśnić prawami rządzącymi poetyką pamfletu. Można by, gdyby…
nie znajdowały one pokrycia w rzeczywistości! Aby to udowodnić
sięgam do rozmowy z autorem Lubiewa, z której jednoznacznie
wynika, że bycie popularnym pisarzem wymaga przede wszystkim
sporej wiedzy z zakresu kreacji wizerunku:
„Tomasz Kwaśniewski – Znałem cię ze zdjęć i wiesz co? Prawie
cię nie rozpoznałem.
Michał Witkowski – Pewnie dlatego, że przytyłem. Ale to nie
jest tłuszcz, tylko – jak mi powiedziała dietetyczka - zatrzymana
woda w organizmie. W każdym razie teraz muszę się odchudzić.
Mam na to 20 dni, bo za tyle zaczyna się promocja mojej nowej
książki.
Wątek ten znajduje swoje wieloaspektowe omówienie w rozdziale książki
Sontag zatytułowanym Heroizm widzenia. Patrz Sontag 2017: 82-107.
11

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż nie tylko pojawianie się mediach, ale
i również konsekwentne ich unikanie może paradoksalnie wzbudzić podobne zainteresowanie. Przykładem stosowania tego rodzaju strategii mógłby
być na Julien Gracq czy przede wszystkim Thomas Pynchon, który konsekwentnie od lat odmawia jakiejkolwiek publikacji swojego oblicza (ostatnia
jego fotografia pochodzi z czasów, gdy uczęszczał na studia). Kiedy w 1997
roku dziennikarze CNN wyśledzili pisarza, ten zgodził się na wywiad tylko
pod warunkiem, że telewizja nie pokaże jego twarzy – w efekcie istnieją
różnorodne hipotezy dotyczące tej postaci, jak chociażby ta, iż ktoś taki nie
istnieje, zaś pod nazwiskiem Pynchon kryje się grupa pisarzy i naukowców.
Można by nieco złośliwie stwierdzić – szczególnie, iż powieści tego amerykańskiego pisarza stawiają przed czytelnikami niezwykle wysokie wymagania – iż autor Tęczy Grawitacji swoją popularność zawdzięcza tyleż literaturze, co pisarskiej kreacji. Parafrazując tytuł znanej książki Godzica można by
powiedzieć, iż, autor Tęczy grawitacji znany jest z tego, że… nie jest znany.
12
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T.K. – Musisz?
M.W. – No wiesz, jak to jest, ludzie widzieli mnie ostatnio
dwa lata temu, nie mogą teraz powiedzieć: o Boże Święty, co to
jest? A z drugiej strony mam świadomość, że to jest takie typowo
gwiazdorskie myślenie. Bo zobacz, te wszystkie gwiazdy żyją takim
właśnie pulsującym rytmem. (…) Poza tym mam fioła na punkcie
swojego wyglądu. No i jak będę brzydki, to pisma kobiece nie będą
się chciały ode mnie dowiedzieć, co sądzę o miłości. I nie zrobią
sesji” (Wojda 2009: 18)13.
W tym miejscu warto wrócić do interpretowanego na początku
zdjęcia, a konkretnie do pojawiającej się na nim maszyny do pisania. Oto element, który, jak starałem się pokazać, uruchamia cały
ciąg semantycznych gier, równocześnie uaktywnia jeszcze jedno
pole znaczeń. Rzecz w tym, iż to samo – jak wiadomo – nie znaczy
zawsze to samo. Oto bowiem w odróżnieniu od wielu zrobionych
w przeszłości zdjęć pisarzy, gdzie pojawia się analogiczny motyw,
maszyna na fotografii Milacha nie jest, rzecz jasna, narzędziem, lecz
jego imitacją, rodzajem teatralnego rekwizytu! Te ostatnie słowa
wydają się tu o tyle istotne, że zwracają one uwagę na nieco odmienne niż dotychczas wskazywane aspekty fotograficznej ontologii.
Na plan pierwszy nie wysuwałaby się tu bowiem ani wierność tego
medium wobec odtwarzanej rzeczywistości, ani też zdolność do jej
estetyzacji. Na plan pierwszy wysuwałaby to, na co po raz pierwszy
zwrócono uwagę przy okazji publikacji słynnego Autoportretu topielca Hyppolyta Bayarda.

Życie to jest teatr
Hyppolyt Bayard nie był oczywiście pisarzem. Bayard był jednym z twórców fotografii, który w 1840 roku opublikował swój
autoportret przedstawiający go jako topielca. Dzieło to jest o tyle
istotne, iż jak przekonuje Sławomir Sikora, „wydaje się ono pierwszym (znanym) przykładem, który w tak mocny i ironiczny sposób
kwestionuje prawdę obrazu fotograficznego” (Sikora 2004: 56).14
W ten sposób niemal od samego początku dokumentacyjnym walorom nowego medium został przeciwstawiony twórczy aspekt fotoRozmowa do przeczytania na stronie: http://wyborczapl/1,75480,6946944.
html [27.10.2010]. Oczywiście, należy zdawać sobie sprawę, że autor Lubiewa to znakomity prowokator, więc cytowane powyżej wyznania należy traktować ze sporym dystansem. Opis rozmaitych strategii pisarskich Witkowskiego (tekstowych, ale i medialnych) mających na celu zaprojektowanie
odpowiedniego odbioru (dzieła, ale i osoby) przynosi szkic Doroty Wojdy.
13

Na odwrocie zdjęcia Bayard zamieścił komentarz demonstrujący, że ironią
potrafi posługiwać się równie dobrze w odniesieniu do obrazu, jak i do słowa: „Ciało, które Państwo widzą, należy do Pana Bayarda, wynalazcy procesu, który został Państwu zademonstrowany lub też, którego cudowny rezultat będą mogli Państwo dopiero obejrzeć. (…) Akademia, Król oraz ci, którzy
widzieli jego zdjęcia, podziwiali je podobnie jak Państwo to w tej chwili czynią, choć on sam uważał je ciągle za niedoskonałe. Przyniosło to ich autorowi
wiele zaszczytów, ale ani jednego złamanego grosza. Rząd, który wspomógł
Pana Daguerre’a ponad miarę, stwierdził, że nie może nic zrobić dla Pana
Bayarda i ten nieszczęsny człowiek rzucił się do wody w rozpaczy. O ludzka
Fortuno! Przez długi czas artyści, ludzie nauki i prasa interesowali się nim,
teraz leży w kostnicy w zapomnieniu, nie rozpoznany przez nikogo. Panie
i Panowie, pomówmy o innych sprawach, aby wasz zmysł powonienia nie
został dotknięty, albowiem, jak pewnie to zobaczyliście, twarz i ręce zaczęły
się już rozkładać. H.B. 18 października 1840 roku”, cyt za: Sikora: 2004: 20.
14
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grafii, który w naturalny sposób łączył ją ze sztuką. Co to ma jednak
wspólnego z fotografiami pisarzy i maszyną do pisania jako rekwizytem? Wbrew pozorom całkiem sporo. Rzecz w tym, że lektura wizerunków wchodzi w obręb dyskursu tożsamościowego. Dyskursu,
którego użytkownicy równie chętnie sięgają po metafory związane
z teatrem. Tymczasem, to właśnie fotografia stała się – oddaje tu
głos Sławomirowi Magali: „jednym z najważniejszych elementów
teatralizacji życia społecznego. Jeśli przyjąć, że istotą teatru jest
kontakt aktora z widzem (…) to właśnie fotografia zamienia życie
społeczne na teatr powszechny, w którym aktorzy najróżniejszego
rodzaju biorą udział w spektaklu, w którym naocznie uczestniczy
wiele milionów ludzi” (Magala 1978: 6).
W kontekście powyższych słów fotografia nie jest już/tylko
dokumentem obciążonym funkcją identyfikującą, czy substytutem nieobecnego (itp., itd.), lecz przede wszystkim medium, której
funkcją jest przekształcanie rzeczywistości w obraz, a tym samym
gra, kreacja, zabawa. Rozpoznanie Magali oparte na estetyczno-inscenizacyjnych walorach fotografii jest nie tylko interesujące, ale
w odniesieniu do fotografii portretowej szczególnie istotne. Rzecz
bowiem w tym, iż w istotę każdego portretu – proszę wybaczyć banalność tej obserwacji – wpisany jest pewien porządek inscenizacji
zamieniający fotografowanego w aktora, zaś z fotografa czyniącego
reżysera. W teatrze życia codziennego odgrywa się wiele spektakli,
ale nie wszystkie świadomie i nie wszystkie godne są zapamiętania. Jaki więc typ zdjęć portretowych wydaje się w tym kontekście
najbardziej atrakcyjny? Mówiąc najogólniej taki, dla których negatywnym punktem odniesienia są – to pierwsza grupa – zdjęcie
amatorskie, z dominującą warstwą denotacyjną, częstokroć będące
pokłosiem jakichś wakacyjnych wyjazdów, mówiąc krótko zdjęcia
prywatne, które dzięki publikacji takimi być przestały (głównym
kryterium wyboru zdaje się być wartość sentymentalna zdjęcia demaskująca częstokroć niestety ikonograficzną ignorancję15). Drugą
grupę – zdecydowanie najliczniejszą, co w znacznym stopniu można
powiązać z celową polityką wydawnictw – tworzą zdjęcia profesjonalne, nienaganne techniczne, zrobione przez zawodowych fotografików, acz równocześnie w pewien sposób „przezroczyste” i pozbawione indywidualnego rysu. Wreszcie trzecią i ostatnią zarazem
grupę – zdecydowanie najważniejszą – tworzyłyby zdjęcia bazujące
na powielanym od dawna wzorcu, gdzie za pomocą stosownej pozy
(miny), scenerii i odpowiednio dobranych atrybutów budowana
jest wizualna tożsamość pisarza. Co ważne, wiarygodność tego typu
przedstawień ufundowana jest na – opieram się tu na ustaleniach
Ervinga Goffmana – „zgodności między dekoracją, powierzchownością i sposobem bycia” (Goffman 2000: 55). Zharmonizowanie tych
elementów tworzy typ idealny (matrycę), którego funkcją jest powtórzenie. To co gwarantuje wiarygodność, nie gwarantuje jednak
zainteresowania, gdyż dopiero „zaskakująca niespójność między dekoracją, powierzchownością i sposobem bycia dodaje wielu osobom
pikanterii i uroku, a jednocześnie jest atrakcyjnym materiałem praOczywiście część zdjęć prywatnych – czego świetnym przykładem jest
analizowana wcześniej fotografia Ewy Lipskiej – w sferze publicznej zaczyna
mieć nieco inną wymowę niż to samo zdjęcie umieszczone w rodzinnym
albumie. Zmiana kontekstu pociąga za sobą bowiem zmianę znaczenia. Niestety tego typu proces nie jest czymś obligatoryjnym i częstokroć tego typu
fotografie zdają się być raczej przejawem infantylizmu i braku refleksji nad
funkcją publikacji własnego wizerunku.
15

Grzegorz Olszański – Robić, oglądać, podlegać...

sowym” (Goffman 2000: 55). Innymi słowy tylko pisarz, który swą
fotografią narusza istniejącą doksę przedstawiania ma szansę tak
naprawdę zwrócić na siebie uwagę. W jaki sposób może to zrobić?
Mówiąc najogólniej decydując się na publikację fotografii generującej możliwie szeroką warstwę konotacyjną, bazującą na jakimś przemyślanym koncepcie, wreszcie próbującą zasugerować symboliczny
związek między obrazem a słowem. Mówiąc szczegółowo, można
postąpić na przykład tak, jak zrobił to Michał Witkowski na okładce
książki Margot publikując zdjęcie, na którym w jednej ręce trzyma
zapalonego papierosa, zaś w drugiej szklaneczkę alkoholu, czym jak
można przypuszczać sugeruje, że pisanie nie jest wcale pracą, lecz
zabawą, zaś życie pisarza niewiele się różni od rozrywkowego życia
bohaterów powieści. Ponieważ, rzecz jasna, nie wszyscy w to uwierzą, można odwoływać się zajęć bądź profesji, które współczesna
kultura uznaje za atrakcyjne, a przynajmniej za atrakcyjniejsze niż
egzystencja pisarza. Czyni tak na przykład Marcin Świetlicki, który
na okładce tomu Trzecia połowa, publikując swe zdjęcie z kieliszkiem, symbolicznie przywoływał mit „poety przeklętego”, zaś na
okładce 37 wierszy o wódce i papierosach, umieszczając swe zdjęcie z koncertu, odsyłał do etosu muzyka. Można także – co zdaje
się być szczególnie przewrotne, gdy jest się, jak Tadeusz Różewicz,
klasykiem – za pomocą odpowiednich fotografii podważać „pomnikowy” status pisarza w kulturze (fotografie na okładkach tomów
Wyjście i Kup kota w worku), a zarazem wzmacniać typ projektowany odbioru.
Można… Przede wszystkim można mnożyć kolejne przykłady,
pokazując, iż fotografia na okładce książki już dawno przestała pełnić funkcję li tylko narcystyczno-identyfikacyjną, lecz jest swoistym
teatrem jednego autora, rodzajem pisarskiego performance’u, sceną intersemiotycznych gier.
Rysunek 6. Okładka książki pt. Opowieści słychane Wojciecha Kuczoka

wskazałbym na zdjęcie, które nie tyle znajduje się, co tworzy okładkę tomu opowiadań Wojciecha Kuczoka zatytułowanego Opowieści
słychane.
Oto późniejszy laureat Nagrody Nike jako jej materię wykorzystał zdjęcie… rentgenowskie, będące efektem prześwietlenia czaszki.
W ten sposób wszyscy ci, którzy marzą, aby sprawdzić, co kryje się
w głowie pisarza mają już taką możliwość.
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The concepts of time and reality on the basis of
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The article analyses the concepts of time and reality according
to the antipositivist tendencies and sensibility on the basis of William Faulkner and Virginia Woolf’s selected works. The main aim is
an attempt to prove that modernist writers used the philosophical
perceptions of time and reality in their novels. The first part of the
article presents the ideas of time analysed by philosophers and
thinkers such as Henri Bergson, Martin Heidegger, Edmund Husserl
and Wilhelm Dilthey. The second part focuses on finding the philosophers’ particular ideas in the selected novels by William Faulkner
and Virginia Woolf

W artykule dokonano analizy koncepcji czasu i rzeczywistości
według tendencji i wrażliwości antypozytywistycznych na podstawie wybranych dzieł Williama Faulknera i Virginii Woolf. Głównym
celem artykułu jest próba udowodnienia tego, że modernistyczni
pisarze w swoich dziełach zawarli filozoficznee idee czasu i rzeczywistości. Część pierwsza prezentuje koncepcje czasu przeanalizowane przez filozfów i myślicieli takich jak: Henri Bergson, Martin
Heidegger, Edmund Husserl czy Wilhelm Dilthey. W drugiej części,
skupiono uwagę na odnalezieniu poszczególnych koncepcji powyższych filozofów w wybranych powieściach Williama Faulknera
i Virginii Woolf.

Keywords: time, reality, William Faulkner, Virginia Woolf.

Słowa kluczowe: czas, rzeczywistość, William Faulkner, Virginia Woolf.

Introduction
Analysing, interpreting and creating reality is impossible without being an inseparable part of it. Therefore, coming to conclusions
about the surrounding world is always subjective. Likewise time was
regarded as part and parcel of human life by many antipositivist philosophers and thinkers. They suggested that reality and science may
be regarded as part of the world which is limited to individual perception of every human being (Dogan 2013: 249-251). The interest in the
concepts of time and reality has been observed not only among the
antipositivist theoreticians but also among the particular modernist
writers. Referring to my analysis of the notions of time according to
Henri Bergson, Martin Heidegger, Edmund Husserl and Wilhelm Dilthey and after delving into selected works by William Faulkner and
Virginia Woolf, I have observed that the same ideas about temporality, reality and consciousness might be found in the prose of the prose
writers mentioned above. Did the prose writers knew the philosophical concepts of time? Did they deliberately used them in their pieces
of writings? The main aim of this article is to attempt to prove that
William Faulkner as well as Virginia Woolf modelled a few of their
novels on the concepts of the antipositivist philosophers and thinkers.

Reflections on time
Because rationalism and science were for Henri Bergson just
the abstract notions, he attempted to convince many other thinkers
that human experience and intuition are more meaningful than the-
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oretical concepts. One of his most popular ideas is that time is real
(Deleuze 1988: 78-80). Bergson claims that every episode in human
life develops the ready-made reality that has been somehow hidden
before the event happened. The pace of time, the same as the pace
of actions rely on uncovering the destiny that has been rooted and
covered until the particular second of time comes; this means that
the time has been presented as a filmstrip that is unreeling at the
particular moment of human life when the “right time” comes (Kołakowski 2008: 12-13). For Bergson, life in the universe is portrayed as
a creative process in which new and unexpected things happen in
every second. Nevertheless, Bergson implies that the time of physics
is not real. In science as well as in daily life people equate time with
space, as the chain of homogeneous dots placed one after another in an infinitely long line. A concept of the real time, regarded by
Bergson as a durée (real duration), is neither homogeneous nor dividable; time is this what every human being is – and we are capable of
knowing it only from the direct experience (Kołakowski 2008: 13-15).
What is more, time is real due to the existence of memory in
which the whole past is gathered. In the abstract time, present in the
subject of physics, nothing happening at one moment is connected
with what happens in another one. Things which happen are set one
next to another in a line. With durée, nothing is lost or omitted and
nothing is also reversible. Everything that happens in life becomes the
past at the moment of happening, and everything that takes place
is new and unrepeatable. If the matter of the past disappears, but
its memory stays alive and if the memory is not the part and parcel
of the matter, it seems to be probable that the human mind acts
independently from the body and may endure its death (Kołakowski
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2008: 14-17). Undoubtedly, antipositivist perception of time was going beyond the Cartesian and Kantian ways of perceiving the reality.
According to them, the human mind was regarded as an organ of
the body which helps the body to fight against the obstacles we encounter in the environment. The main aim of our mind is to gather
the experiences in time by storing them in our memory (Kołakowski
2008: 18-19). Moreover, Bergson considered time the “organ of life.”
The only way a human being may meet the reality is by intuition rather than analysis. Although the human mind, as well as the concept
and the pace of time, are the effects of the biological evolution, the
process of evolution is the creation of human mind (Kołakowski 2008:
19). In his works, Bergson attempted to explain the notions of life,
mind and time. No matter how mysterious or elusive these concepts
might seem to be, each of them is visible in human experiences. In
every experience there is an element of the indestructible persistence
of memory which cannot be eliminated (Kołakowski 2008: 19).
In his Matter and Memory, Bergson states that if the time is real,
the past exists only in our memory and minds. Nevertheless, if the
world was not observed by the conscious observer who watches the
passage of time, no change or passage of time from one state to another would be noticed. Such elements can be noticed only by way of
memory and consciousness which keep the world going (Kołakowski
2008: 56-60). In this case, if the change of the passage of time is
observed, it leads to the need of measuring time without any measurable possibilities. This leads to the psychological capability of measuring time and the point that each person measures his/her time in
his/her own individual way according to his/her own psychological
clock (Bergson 2012: 62-70).
Another philosopher whose concept of time was regarded as
the prominent idea of the twentieth century was Martin Heidegger. He refers to the term of Dasein which means being in time and
space (Michalski 1978: 35-36). Being for Dasein is like a task to be
completed, like an opportunity and like going beyond itself. It is not
a permanent and stable element which allows itself to stay rigid and
unchangeable since being is a process of continuous change. If Dasein “is” it means “it changes.” Existence is a process in which being
appears during the process of being. The sense of existence may be
understood only through existence (Michalski 1978: 41). Time, therefore, is a mean of counting movements. It is presented as a sequence
of “nows.” Certainly, it is not one and the same “now” since in such
a case any movement would be possible. “Now” defines time as
“before” and “after.” Every “now” is on the one hand “the next minute-not now-anymore,” and on the other hand “in this moment-not
now-yet.” Taking all into account, “now” is both “earlier” and “later”
(Michalski 1978: 169).
Taking this account into consideration, one may assume that
time is perpetual and infinite. It is a continuous and incessant sequence of “nows” in which every “now” is defined as “earlier” and
“later.” In this account, time has no ending nor beginning (Michalski
1978: 168). Therefore, the everyday experience seems to approve
that view. When people await for something eagerly, this period of
awaiting is defined as “duration,” and this time of awaiting seems to
be “empty.” Bearing in mind that every human being may dispense
his or her amount of time and fill it with the particular events, one
may assume that time is empty and awaits for being filled (Michalski
1978: 168). If one says that time passes, it means that it is connected

with the past and if something happened, it will not return. Nevertheless, in order to understand the passage of time, comprehending
the notions of “before” and “after” is not enough. For the passing
time, significant is not only the sequence of time, but also the relation between what was and what will be as well as distinguishing
past from the future. In the passing time, time in which this what
happened will not return, there is an assumption which emphasises
not only “earlier” and “later” but also this what “was” and this what
“will be” (Michalski 1978: 169). Heidegger in his Being and Time suggests to focus only on the aspect of “being” since he searches for
the answer to the question what being is. The answer he suggests
is saying that being is based on the phenomenon of consciousness.
Every being is present if one is conscious of its presence. Heidegger
gives the example of chair which exists and it might be said that its
being is present for the human who is aware of it (qtd. in Michalski
1978: 175-177).
Another philosopher who dealt with the question of time was
Edmund Husserl. He perceived time as inner time-consciousness,
described as the pervasive temporality which is the major source
of human being’s experience. The theory of time proposed by Husserl refers to the notions of “flux” and “flow” which derive from the
“physical space and objects” and are “spread” in that space (Larabee
2010: 2). The concept of “physical Objects” refers to the mental processes take place in human mind and are able to be spread in time
due to the spreading possibilities of consciousness. Time, according to Husserl, may have two dimensions: external (time measured
by clock in the world) and internal (the feeling of the passage of
time in human consciousness). Those aspects may be divided into
three levels: “worldly object time,” “inner time of immanent temporal Objects,” and “absolute consciousness of time itself.” Husserl
understands time as a “double flow within temporalisation itself”
(Larabee 2010: 2). The double flow consists of internal time and internal time-consciousness and they belong to the concept of internal
consciousness temporality. Ubiquitous time consists of “Objective
time” which is considered the real one in which one may distinguish
elements such as duration and alternation. Taking the Husserlian
theory of internal time into consideration, one may notice that “the
continuum of inner time flows horizontally” and internal time-consciousness flows vertically. They intersect at the point which is called
“Now” and in the very moment of becoming “Now” they become
the past. In other words, “Now” or the present does not exist and
a good example for that would be the example of the thought (Larrabee 2010: 2). When human being thinks of something, this created
thought is never present since it becomes the past at the very moment of thinking about it.
Another element of internal temporality in which the vertical
line intersects the horizontal one at the point of “now” is division of
the temporal consciousness into three phases: retention (from the
past), impressional consciousness (from Now) and protention (from
the future). Being aware of the possibilities of the passage of internal
time and consciousness is essential in understanding the complexity of human life and human experiences. One must become fully
aware of the fact that everything what s/he thinks about becomes
the past at the very moment of thinking about it. Therefore, if human thoughts shift only from past to the present, it is possible to say
that the present is an abstract and it does not exist.
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Reflections on reality
According Wilhelm Dilthey’s point of view, the notions of temporality and reality cannot be treated as an unproblematic element
of the philosophy. He delves into them in order to find the symbols
of the deep, experiencing reality. It is all connected with the concept of metaphysics that refers to the ability to feel the fragility
of life, time and finiteness, which is possible to understand only
through experiencing life (Lorenc 2008: 34). The philosopher does
not attempt to explain the concept of life or time. Nevertheless,
he at least wants to understand some parts of it but particular elements stay unfathomable. He refers to the ideas of Schleiermacher
who presents some kind of balance between the concept of life
and the concept of thought. Similarly, Dilthey states that he starts
from life that he experiences himself and attempts to determine its
meaning and content. The main idea of Dilthey’s philosophy is to
take the reality and time as it exists with humility and to let his way
of thinking accept it as it comes (Lorenc 2008: 37-38). What people
may sense as the spiritual creatures in terms of the psychological
and historical aspects is full and real experience (Lorenc 2008: 38).
Dilthey criticises human limitation of time and temporality of
life. For the philosopher, this is not a natural way of going beyond
metaphysics but it is rather connected with the spirit of time. The
basic element of the time when people live is a sense of temporariness of reality. Human being may experience the reality and
the passage of time only internally. This concept has been called
“the idea of phenomenology” and it says that everything which is
unknown for a human is a fact of an unconsciousness. Therefore,
every human is capable of experiencing the psychological passage
of time internally which is totally different from the time that can
be measured (Lorenc 2008: 40-41). The mystery of the world is its
individuality that is inextricable. Overcoming the limitation of time
may enable people to go beyond the limitations of an individual
life and conventional point of view. Thus, people may be free from
their own limitations. On the other hand, Dilthey implies that time
is ultimate, and it is something that the human being is not able to
go beyond, something what people ought to start from. Time is everything that exists in the human consciousness and its experience
(Lorenc 2008: 46).
Dilthey states that “life” is a notion used in order to describe
everything what people experience from the external and internal
point of view. Each person has his or her own “psychological life”
which is manifested in the situations when people say: “I feel that
I am living,” “I want to live,” or “I do not want to live anymore”
(qtd. in Lorenc 2008: 47). Life, the philosopher emphasises, cannot be described as a concept that fulfil human needs since it has
many sides and is subordinate to the changes and surprises. It is not
possible to go beyond the basic essence of life as there is no such
a thing like the essence of life. Life has two meanings – it consists
of what takes place in the human mind. It is what people experience subjectively, but it also has its own holistic dimension which
constitutes the substance of the history and the passage of time.
Life is something intimate which cannot be analyzed or investigated
(Lorenc 2008: 48). The same refers to the time in life that cannot be
analyzed or explained by terms and words. Dilthey implies that time
and life are like the unsolved mysteries. All senses, investigations
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and thinking are based on what cannot be investigated. Life and
time cannot be explained by any explanations and formulas as well
as time cannot go beyond life in which exists. It is not possible to
go back beyond life and time itself, the same as it is not possible to
go beyond the notions that have been created by the human being
and analyze concepts that go far beyond human thinking and being
(Lorenc 2008: 53-58).
As I have stated at the beginning of the article, the perceptions of time and reality, described above, may be found in the
lives of protagonists introduced by William Faulkner and Virginia
Woolf in their novels. I will make and attempt to prove that they
both used Bergson, Heidegger, Husserl and Dilthey’s ideas of reality
and temporality in their works. The first good example of the idea
of subjectivity of reality and time is William Faulkner’s The Sound
and the Fury in which the author depicts four different ideas of
reality on the examples of four main characters of the novel and
their points of view. Faulkner described God as existing “both
in eternity and in the now;” which may suggest that he himself
deeply believed in Bergson’s theory of time. In addition, Bergson
explained that eternity is the present moment which includes
the past and the future at the same time (qtd. in Messerli 1974:
19). Faulkner distinguished two concepts of time: transcendent
(mythical time) and durational (individual time). In The Sound and
the Fury there is always the present moment which is “suspended in time” and “eaten by the past events” which comes back as
memories, and there is no future. The only order of the action
is the order “of heart.” The lack of future time may suggest that
Faulkner wants to forget time and give his characters no freedom
of action and choices. The world created in the novel has no future time and it is a transcendent one, unrealistic and nonsensical where the characters want to escape from (qtd. in Messerli
1974: 19). As Sartre notices in his Time in Faulkner: The Sound
and the Fury, “transcendence is the only possibility,” therefore,
he views Faulkner’s reality as the one that has a “missing link” in
a form of the “lived future.” Sartre attempts to argue that the world
without future is nonsensical (Sartre 1960: 225-228).
One may assume that Faulkner’s characters do not live in their
past since characters such as Quentin live their past in the present.
The characters in Faulkner’s work are not determined by the past
because they are created by their past events. It is possible that
Faulkner was inspired by Bergson and his theory of durée. Nevertheless, one must be cautious when interpreting Faulkner’s work in
the light of the Bergsonian idea of duration. Nonetheless, philosophers such as Bergson would assume Faulkner’s works to be written
in the duration presented by a “lived time” that constantly changes.
Change is portrayed as the rule which means that characters such
as Quentin are not able to accept this order of things since they
are not able to accept all changes that occur in humans’ lives. They
continually look for stability which has been described by them as
“the perfect and dead world.” The mixture of Quentin’s past, future
and present events leads to his self-destruction. For him, the past is
an inseparable part of the present, and from the religious point of
view, life is viewed as a whole. Faith which is epitomized only due to
human’s ability to imagine things, resists the passage of time. The
main difference between Quentin and Dilsey is that Dilsey “transcends time” whereas Quentin is unable to accept and experience
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it. Faulkner’s acknowledgements that he was inspired by the Bergsonian concept of time seem to be illogical since Bergson’s notion
of time views life “as lived not transcended” and is not so dynamic
whereas in the novel, Dilsey transcends life rather than lives. Benjy,
on the other hand, experiences past as present, hence for him, time
does not exist at all. Quentin, on the other hand, is tormented by
time and wants to eliminate it. Jason sees time through the prism
of money, one for him time is mechanical. Dilsey, however, views
time as a continuum including Christ’s birth, the present moment
and past as well as the future time. These variable views of time
evidence the contrast between durational versus transcendent;
nevertheless, Dilsey’s conception of time links both of them. Disley is a type of a practical woman who works hard. Her religion
and beliefs concern death, the end of the world and the ultimate
destiny of mankind. She plays a certain role in the novel among the
other characters. She is in a constant movement between stairs,
kitchen and a dining room, and fulfils the needs of never satisfied
Bejny, Jason and Mrs. Compson. One may notice that in all her actions throughout the novel, her sense of time is a fully internal one.
Dilsey gives the perception of being the one who is responsible for
correcting the kitchen clock.
Another character of The Sound and the Fury whose perception
of time is regarded compelling is Benjy Compson. The possible chaos which might be noticed in the section about him is considered
a “vertical order” (Bleikasten 1995: 87). Referring to Benjy, Bergson
explains the difference between “mathematical time and human
consciousness of time.” The author states:
It is the t-th moment only that counts – and that will be a mere
instant. What will flow on the interval – that is to say, real time
– does not count, and cannot enter into calculation. If the mathematician tries to divide the interval using the calculus of the differential, he is still always speaking of a given moment – a static
moment, that is – and not of flowing time (Bergson 1998: 26).
The term of duration might be used to describe Quentin’s
stream-consciousne1ss and his sense of time which is present in
his narration. Therefore, Quentin’s section can be described as being fully Bergsonian. In order to understand how Benjy perceives
time, it is necessary to imagine that it is possible to separate past
memories from present moment. In Creative Evolution Bergson
speculates “if our existence were composed of separate states with
an impassive ego to unite them, for us there would be no duration.” This is the way Faulkner sees Benjy’s perception of time and
his ego. The author explains that the ego which does not change,
cannot be endured. He further writes, “our duration is not merely
one instant replacing another; if it were, there would never be anything but the present – no prolonging of the past into the actual,
no evolution, no concrete duration” (Bergson 1998: 6-7). Duration,
according to Bergson, is not independent of space and not available
for the reflective consciousness. Applying the philosopher’s concept
to Benjy, his consciousness has been presented as the reflective
one. Benjy is the reflection of Faulkner’s “attempt to envision an
existence [which is] composed of separate states with an impassive
ego to unite them” (Bergson 1998: 65). Everything which concerns
Benjy, allows the reader to see the real relationship between narrative and time. As Faulkner attempts to show, the character may

possess the duration for a short period of time. The duration may
be reflected by the stream of consciousness while the narrative is
“already bound by the structured time or the protagonist’s experience. Faulkner did not use the stream-consciousness narrative in
order to depict Benjy’s deepening trauma. He portrayed Benjy, as a
character, for whom present is like a stimulus which allows him to
go back to the particular memories from the past.
Another modernist writer whose perception of time was considered atypical was Virginia Woolf. One may see the similarities in
her perception of reality and time with the ideas of Henri Bergson.
In her A Writer’s Diary, she wrote, “and time shall be utterly obliterated; future shall somehow blossom out of the past. One incident
– say the fall of the flower – might contain it. My theory being that
the actual event practically does not exist – nor time either” (Woolf
2003: 164). A characteristic feature of Woolf’s writing was an unclear expression of time in each of her novels. She very rarely used
such elements as clocks measuring the time. She usually presented
the passage of time by providing the examples of the natural cycles
of flowers, watching snails or changes of daytime.
Virginia Woolf, in her works, divided reality into two types: the
first one, connected with the daytime, time measured by clock and
flux, and the second one, connected with the time of night, intuition and measured psychologically with no permanent rules. In her
novels, she provided a notion of “the moments of being” which can
be distinguished by humans in their lifetimes and she put an effort
in order to analyze this concept. Moreover, she tried to discuss the
concept of the memories from the childhood I her essay entitled
“A Sketch of the Past.” In that work, she recollects that dividing life
into “cotton-wool” of live and the sudden, stunning “moment of
being” was familiar to her from the early years of her childhood
(Schulkind 1976: 68). She wrote, “I suppose, that my memory supplies what I had forgotten, so that it seems as if it were happening
independently, though I am really making it happen” (Schulkind
1976: 67). Therefore, one may notice that variable ways of her writing were not her methods of writing but rather the perspective she
was able to acquire in her life. Virginia Woolf notes:
What then has remained interesting? Again those moments of being. There was the moment of the puddle
in the path; when for no reason I could discover, everything suddenly became unreal; I was suspended; I could
not step across the puddle; I tried to touch something; the
whole world became unreal. (qtd. in Schulkind 1976: 90).
In one of her novels, The Waves, one may notice fragment
which describes a similar situation. When Rhoda ascertains that
Percival died, the reader may read:
“There is the puddle,” said Rhoda, “and I cannot cross it. I hear
the rush of the great grindstone within an inch of my head. Its
wind roars in my face. All palpable forms of life have failed me.
Unless I can stretch and touch something hard, I shall be blown
the eternal corridors forever. What, then, can I touch? What
brick, what stone? And so draw myself across the enormous gulf
into my body safely (Woolf 1978: 107).
The examples in which Virginia perceived herself as being separated from the reality were very common not only for her but also
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for her character Rhoda. They had a tendency to question their
identities since they perceived reality as an obscure image. Whereas they considered themselves being part of reality, the sudden
feeling of being distinct from it made them insecure and they felt
the need to touch something real in order to find an evidence for
their own existence. This may be connected with Woolf’s division
of time into time measured by clock and time measured psychologically. There is no proof that Virginia Woolf read Heidegger’s books,
nevertheless, the way she perceived reality and time may confirm
the similarities in their ideas. One of the things which Woolf regarded as “real” were her books. She found that they “happen” in
the passing time. She attempted to turn them into a moment of
being-time which allowed her to be alive. Certainly, such characters
as Mrs Dalloway, Peter Walsh, Ramsay and Lily, Eleanor Pargiter
and several others were accompanied by their personal memories. Nevertheless, despite personal memories, Woolf provided her
character with other indicators of the time passage. In Orlando,
protagonists experience historical memories, in Between the Acts,
characters’ minds can go back to the pre-history, and in The Voyage Out, the novelist provides an idea of regaining to the mythical
world beneath the sea. In a few other novels such as Jacob’s Room,
The Waves, The Years and To The Lighthouse she also explored the
concept of time.
In order to write Jacob’s Room, Virginia Woolf started to look
for the new technique since as she claimed in her A Writer’s Diary,
that was going to be a work with “no scaffolding; scarcely a brick
to be seen; all crepuscular, but the heart, the passion, humour, everything as bright as fire in the mist” (Woolf 1954: 54). She decided to leave the traditional style she used to write The Voyage Out
and Night and Day in order to convey her idea of the flux of time.
After the two novels mentioned above, her fiction had no fixed
plots as well as the events were sometimes not connected. Plot
and the action of the events were not ordered in time and space.
Jacob’s Room, which is characterized by no plot and no conventional style, is regarded as the rejection of all fundamental values of
life which formerly were established crucial. When she started to write
Jacob’s Room, she did not expect it be such a difficult task to be accomplished. In her A Writer’s Diary, she claimed that a new technique
she wanted to present in the novel was much more difficult than it
earlier supposed to be. During writing, she admitted herself, “What I’m
doing, it is probably being done better by Mr. Joyce” (Woolf 1954: 24).
Jacob’s Room presents the story of Jacob Flanders as well as all
situations which happened to him from his childhood to his death
during the World War One. Although, the action depicts Jacob’s
childhood at the seaside, his studies, love affairs, travelling to France
and Greece, as well as his death, neither plot nor episodes have
been presented. The new writing experience for Woolf was also the
style in which she did not provide the chronological order of events.
The novel consists of fourteen parts and each of them ends with
a change of time or space. Each part characterizes with the changes
of the protagonists’ points of view. Each character presents his or
her own point of view and then it is shifted to the narrator who
provides the commentary to what has been presented.
In Jacob’s Room, Woolf wanted her concept of time, which
according to her is measured by human minds, to be emerged.
The novelist attempted to present that not connected events from

110

the past and present may occur in human mind, move and repeat.
Characters in Woolf’s novel are capable of going back to the past
through memories. There is a scene in which Jacob goes to the
chapel during his studies in at Cambridge, and he looks as the glass
windows which remind him of lantern and his childhood when he
used to catch moths at dusk. The readers may notice that memories from the past shaped characters’ present personalities. Another example may be when Jacob found sheep’s jaw at the beach,
and despite his mother’s disagreement, he took the jaw home. That
incident caused that every time Jacob sees the image of the jaw of
the sheep, he recollects that situation. What is more, the idea of
going back to the past is being hold and repeated throughout the
story. An example of this may be the situation in which, at the end
of the novel, Jacob’s room is being cleaned, and his friend, Bonamy,
looks through the window, and cries “Jacob! Jacob!” This scene may
bring the reader back to the beginning of the novel in which Archer
looks for his brother among the rocks and shouts “Jacob! Jacob!”.
Not without reason Virginia Woolf chose the place of the plot
near the sea during the meaningful periods of the character’s lives.
The sea may be seen as a symbol of eternity and immortality as it
outlives all generations and stays unchanged. The sea served the
novelist as an image of the flow of life as time in the novel goes
forward and backward the same as waves on the sea. All characters of Jacob’s Room have a sense of continuity and fluidity of time
through their experiences and actions. Each character is a link to
other characters whom he had contact with. In order to support
her idea, Woolf provides a variable presentation of times, spaces,
protagonists and events and puts them together so as they create
unity. She claims herself in the novel, “But if you look at the steadily, multiplicity becomes unity, which is somehow the secret of life”
(Woolf 1954: 82). In the work, the novelist provided different spaces and different points of view at the same time. An example for
this is moment when Mrs. Flanders is finishing to write her letter
while Steele is being in a hurry to finish painting the portrait of her
before she moves. Meanwhile, Archer is trying to call Jacob while
Jacob is at the beach. Jacob’s Room is the first novel in which Woolf
applied the Bergsonian concept of time which shows the difference
between time measured by clock and time measured by human
mind. One may observe that variable presentations of the clock
time and spatial time within the novel may impede the flux of time.
Furthermore, other novels Orlando and The Waves by Virginia
Woolf are characterized by the presentation of continual time and
continual characters’ existence which are opposite to the chronological events measured by clock. Woolf considered both present
and past as interconnected elements which can be treated as the
one. The characters, according to her, may change depending on
how much past or present influence them. As has been stated in
A Writer’s Diary, Orlando is an example of the novel in which the
past perpetually affects the present. One may assume that the novelist was influenced by the psychologist Carl Jung and his idea of
continuity of time. Woolf’s idea of cohesion between people living in the present and humans of affected by the past is similar to
Jung’s theory of collective unconscious. The psychologist assumed
that pres-existing forms are dormant in every human being’s mind.
These forms are the same for every human and stay in the unconsciousness until they are awaken by the particular stimulus.
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In The Waves, Virginia Woolf made an attempt to portray the
concept of continuous stream. Six protagonists experience the
stream of time through their travel from their childhood to their
adulthood. On the contrary to the flux of time, the novelist presented the events and situations of the characters as if they were the
tips of the waves or moments which take place, rather than the continuous actions. Each wave is a representation of different character from the very beginning of their lives, childhood, development,
future plans or expectations, fulfillment, till the end of collapse.
The author described the crucial moments of lives of the characters
which include living together, school years and separations, rapprochement in the London restaurant after finishing school, different life paths and the final reconcilement at Hampton Court in their
adulthood. One may notice that the course of the sun on the sky
seems to be similar to the stages of life of every human being. The
narration of the novel emphasizing the passing time measured by
the course of the sun on the sky seems to have the same meaning
as a clock which measures the time chronologically. In A Writer’s
Diary, the novelist provides an explanation why she put “people
against time and the sea” (Woolf 2003: 140). The sound of waves
symbolizes a timeless voice which strikes time against the shore
and outlives the six characters Susan, Bernard, Rhoda, Neville, Louis
and Jinny. Rhoda attempts to illustrate the events she experiences
which take place one after another. In The Waves, she describes,
“I perceived from your coats and umbrellas, even at a distance, how
you stand embedded in a substance made of repeated moments
run together” (Woolf 1931: 222).The element highlighted in both
Orlando and The Waves is the continuity of time. One may notice
that Woolf’s idea of the continual passage of time is similar to Bergson who, in his Duration and Simultaneity, stated that world is an
“indefinite canvas upon which images can be drawn indefinitely”
(Bergson 1965: 59).
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Conclusions
Taking all into consideration, it is possible to assume that
both William Faulkner and Virginia Woolf used the philosophical concepts of time, proposed by the antipositivist philosophers
and thinkers, in their novels. The idea of constant change, transcendentalism, and the references to the psychological and physical time are clearly visible in The Sound and the Fury. Whereas,
the suggestion of the future which results from the past, the
differences between unchronological time events measured by
psychological clock and the chronological actions measured by
the hour hands, as well as the concept of an infinite time are
noticeable in Virginia Woolf’s novels. This all may suggest that
both novelists had some knowledge about and – to some extent – were aware of the concepts of time and reality analysed
by Henri Bergson, Martin Heidegger, Edmund Husserl and Wilhelm
Dilthey.
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“What silt began, man continued”:
paradox and ambiguity in Graham Swift’s Waterland
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Talking about his postmodern regional novel Waterland,
Graham Swift reveals his interest in the nature of ambiguity and
paradox which is clearly visible in the very title of his novel. Swift
explains that this basic dichotomy of Water/Land lies in the character of the Fens where water and land come together, merge and,
occasionally, clash with one another. Apart from the Water/Land
division, one may find two more equally important, paradoxically
intertwined conflicts in the novel, such as Nature versus Man and
Fairytale versus History. The purpose of the proposed paper is to
examine these seemingly disconnected contrasts, which derive
from the natural attributes of one of the most unique regions of
Great Britain, by applying elements of ecocriticism, spatiality theories and the concept of historiographic metafiction.

Mówiąc o swojej postmodernistycznej powieści regionalnej
Kraina Wód, Graham Swift wyjawia swoje zainteresowanie naturą
wieloznaczności i paradoksu, co jest wyraźnie widoczne już w
samym tytule jego powieści (ang. Waterland). Swift wyjaśnia, iż ta
podstawowa dychotomia Wody/Lądu leży w naturze Fenów gdzie
woda i ląd jednoczą się, scalają, oraz okazjonalnie kolidują ze sobą.
W powieści, poza podziałem Woda/Ląd, zachodzą jeszcze dwa,
równie ważne, splecione paradoksem konflikty, mianowicie, Natura kontra Człowiek oraz Baśń kontra Historia. Celem niniejszego
artykułu jest zanalizowanie tych pozornie niespójnych kontrastów,
biorących swój początek z atrybutów jednego z najbardziej unikalnych regionów Wielkiej Brytanii, poprzez zastosowanie elementów ekokrytycyzmu, teorii przestrzennych oraz konceptu historiograficznej metapowieści.

Keywords: Waterland, ecocriticism, historiographic metafiction,
spatiality, regional novel.

Słowa kluczowe: Kraina Wód, ekokrytycyzm, historiograficzna
metapowieść, przestrzenność, powieść regionalna.

Introduction
Regional novel as a literary genre refers to fiction that focuses on specific features, such as landscape, customs, history, and
people of a particular region. Regional novelists, that is to say, try
to capture the spirit of a place. The model and probably the most
recognisable example of regionalism in literature is Thomas Hardy
and his Wessex novels. On the other hand, we have novels characterised as historiographic metafiction, called by Linda Hutcheon
highly contradictory paradoxical beasts. According to Hutcheon,
“such novels both install and then blur the line between fiction and
history” (Hutcheon 1988: 113). The novels created in the spirit of
historiographic metafiction are especially such postmodern works
as: The French Lieutenant’s Woman, One Hundred Years of Solitude,
Flaubert’s Parrot, The Name of the Rose or Midnight’s Children. The
aim of this article is to analyse Graham Swift’s postmodern regional
novel Waterland through the lens of ecocriticism, spatiality theories
and the concept of historiographic metafiction, in order to throw
a new light on how one of the archetypal subgenres of the novel
can be rethought and adapted into the postmodern world.
In Waterland, Swift tells the story of Tom Crick, a history teacher who is forced to retire and the subject he teaches is about
to be deleted. At the same time, his mentally unstable wife Mary
kidnaps a child from a supermarket. Mary becomes mentally ill be-
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cause of her infertility caused by the abortion from her teenage
years. Finally, after the abduction of a child, Crick’s wife is deported
to a mental asylum. Having nothing to lose, Tom narrates to his students various stories from his own childhood in the 1940s and the
lives of his ancestors, reaching back to the eighteenth century. All
these stories share the same setting, namely, the Fens, a naturally
swampy region which lies in the eastern part of England.
On the surface, Waterland exemplifies the traditional regional
literary convention, but in fact, almost every aspect in this novel is
rethought and presented to the reader through the postmodern
lens.

Environmental concerns in Waterland
“What silt began, man continued”
(Swift 1983: 9).
The very title of the novel, which consists of the two antagonistic elements, Water and Land somehow paradoxically joined together in one liminal word, reveals the ambiguous nature of the
Fens. The whole story incorporates many paradoxes and dichotomies that meet in liminal formations. All of these constructs are
inseparably intertwined with the innate mechanisms of the natural
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environment of the novel opening an opportunity for an ecocritical
analysis.
The Fens, which were primarily almost completely underwater,
after the centuries of human drainage, became a very vast, flat,
swampy region with rich aquatic life. At the beginning of the novel,
Swift depicts the process of land reclamation which is the starting
point for all the ecological and deconstructive aspects of the story.
Along with this description appears the first, basic clash between
man and nature. It begins in the seventeenth century with the
conflict between the water people (Crick’s ancestors) and the land
people (Dutch engineer Cornelius Vermuyden’s men who started
to drain the land). These Cricks from the past were so closely connected with the Fens and their watery nature, that they sabotaged
the reclamation and even murdered the land people in the name of
the autonomy of the Fens. Swift makes a distinctive caesura in the
language he uses to describe both warring sides, namely, he makes
different allusions which are implied in dichotomic imageries of the
old Cricks and Vermuyden’s men. In depicting the water people,
Swift uses animal-like imagery. During one of his lessons Tom Crick
compares his ancestors to animals when he says that the Cricks
from the past “lived like water-rats” (Swift 1983: 17) and then he
continues:
my ancestors were water people. They speared fish and
netted ducks. When I was small I possessed a living image
of my ancestors in the form of Bill Clay, […] who stank […]
of goose fat and fish slime, […] who wore an otter-skin cap
[and] eel-skin gaiters (Swift 1983: 18).
The situation seems to be reversed when Swift describes the
land people. Vermuyden’s men are associated with civilisation, pursuit of progress, hard work and their accomplishments. Tom Crick
depicts the Dutch as “practical and forward-looking” (Swift 1983:
18) human beings who bring progress to the wild Fens by constantly
digging dykes or ditches and draining the land. Furthermore, they
begin to rebel against the natural forces of the Fens igniting the
conflict of Man versus Nature.
When Tom Crick’s ancestors abandon their watery belongingness and aquatic lifestyle and become land people, they, similarly
to the Dutch, turn into “builders of sluices, dikes, and canals as well
as keepers of locks and windmills” (Oppermann 2008: 250). What
is more, the way in which Swift describes the old Cricks no longer
resembles “wildlife sights and earthy smells” (Domonoske 2012:
n.p.), instead, it reflects the activities performed by civilised people
such as: “repairing […] scouring […] and cutting” (Swift 1983: 20). As
one may observe, the Cricks not only became the modern human
beings who chose to rely more on civilisational constructs than on
their primal, well-known environment, but they entirely changed
the warring sides and betrayed their primaeval cradle as well as
all their water-oriented ancestors who sabotaged the drainage and
even “were hanged for it” (Swift 1983: 11). They joined the land
people in the reclamation process and started to fight against the
natural forces of the Fens. But is this really as simple as that? On the
one hand, Swift writes that the Cricks:
ceased to be water people and became land people; they
ceased to fish and fowl and became plumbers of the land.
They joined in the destiny of the Fens, which was to strive

not for but against water. For a century and a half they
dug, drained and pumped the land […] boots perpetually
mud-caked (Swift 1983: 11).
On the other hand, the author of Waterland introduces an
ambiguity by describing Tom Crick’s ancestors as amphibians who
must understand both water and land in order to survive in the Fens
and be efficient in draining the land. By the protagonist’s indecisiveness whether his ancestors became the fully fledged land people
or just evolved into amphibians, Swift shows that the Cricks make
cycles in their existence and oscillate between these two modes.
Just after the previous quotation Tom Crick continues his story and
complicates the whole situation by saying that maybe his relatives
from the past:
did not cease to be water people. Perhaps they became
amphibians. Because if you drain land you are intimately
concerned with water; you have to know its ways. Perhaps
at heart they always knew, in spite of their land-preserving
efforts, that they belonged to the old, prehistoric flood
(Swift 1983: 13).
After becoming the land people or amphibians, no one can be
sure, people of the Fens joined the process of land reclamation and
continued the battle between Man and Nature “little by little, changing the map of England” (Swift 1983: 13). They were seemingly
reshaping the landscape of Fenland, because thanks to the drainage
more and more water could be sucked out of the land but, despite
all their striving, the scenery remained flat as it has been before.
This defiance of the landscape of the Fens reflects its natural inclination to level up with water as well as its reluctance to be tamed or
changed and foreshadows the futility of human effort. The natural
environment of Fenland can be compared to a living organism who
leads two different campaigns against people who want to reclaim its land. The first one resembles a psychological warfare which
consists in driving people to their extremes. It is possible, because
despite people’s hard work and strong willingness to change the
Fens, the landscape stays flat and monotonous as if nothing has
been accomplished. Swift describes this depressing influence of the
landscape of the Fens when he writes that:
to live in the Fens is to receive strong doses of reality. The
great flat monotony of reality; the wide empty space of reality. Melancholia and self-murder are not unknown in the
Fens. Heavy drinking, madness and sudden acts of violence
are not uncommon (Swift 1983: 17).
The second campaign between the natural forces of the Fens
and their inhabitants focused on the drainage is more like a trench
warfare in which the Fenlanders dig ditches and dikes in order to
protect themselves from the possibility of flood and the havoc it
wreaks. The Fenmen know that such a war demands “ceaseless effort and vigilance” (Swift 1983: 10), at the same time they are aware
of the futility of their work which is a never-ending struggle that can
be perceived as “a metaphor of the Sisyphean labour” (Touaf 2007:
1). What makes the Fenlanders’ work interminable is the silt, depicted by Swift as “the builder and destroyer of land, the usurper of rivers, the foe of drainage” (Swift 1983: 346). As almost everything in

113

Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer 2(28)/2018

Waterland, silt also has got a dichotomic nature which makes it the
double agent of the land reclamation. On the one hand “it raises the
land, drives back the sea and allows peat to mature” (Swift 1983: 9),
and on the other “it impedes the flow of rivers, restricts their outfall, renders the newly formed land constantly liable to flooding and
blocks the escape of floodwater” (Swift 1983: 9). In Waterland, silt
seems to be the central point of the whole story, because it drives
the spiral of postmodern paradox and ambiguity as well as merges
ecological processes associated with physical environment with
deconstructive nature of postmodernism. Both ecological and deconstructive features of silt have been recognised in The Politics of
Postmodernism by Linda Hutcheon where she analyses Swift’s novel
and introduces silt as a “perfect image of postmodern paradox”
(Hutcheon 1989: 55). She explains there that postmodernism in its
nature installs some ideas only to subvert them by exposing their
ambiguity and instability. The same role silt plays in Waterland, it
“shapes and undermines continents; […] demolishes as it builds; […]
is simultaneous accretion and erosion; neither progress nor decay”
(Swift 1983: 8-9). Serpil Oppermann in his essay “Seeking Environmental Awareness in Postmodern Fictions” analyses Graham Swift’s
novel from the ecocritical perspective and finds silt as:
a perfect metaphor both for postmodern and ecological
ideas. In terms of both, silt represents the process of construction and deconstruction of reality in the novel (Oppermann 2008: 250).
Thus every motif used by the author in Waterland is meticulously constructed and depicted only to finally become implausible
and disprovable. Graham Swift often leaves his readers confused
and postmodernistically lost in interpretation by creating many
detours from former ways of thinking which usually end in liminal
formations.
At the end of this subchapter, I would like to emphasise one
pattern, repeated almost like a mantra in the construction of Graham Swift’s Waterland, namely, a certain inclination of all major
motifs in the story to circularity. The process of land reclamation is
presented as an everlasting cycle of retrieving and losing, of drainage and flood; similarly to the cyclical state of the old Cricks who, as
the amphibians, are in constant change from the land people state
to the water people state. The author of Waterland always reminds
his readers that the natural world as well as people who cannot
deny their belongingness to nature, both undergo a perpetual process of the reversal and progression. Swift says about this inherent
predilection of the environment of the Fens and Tom Crick’s ancestors when he writes that the Cricks:
did not forget, in their muddy labours, their swampy origins; that, however much you resist them, the waters will
return; that the land sinks; silt collects; that something in
nature wants to go back (Swift 1983: 17).
By the exposure of the innate ambiguity of the natural phenomena of the Fens and their strong influence on the Fenlanders,
Graham Swift’s Waterland proves to be an exceptional example of
regional literary tradition. This postmodern/regional hybrid deals
with many major ecocritical concerns emphasised by Cheryll Glottfelty, such as: the representation of nature in a literary work; the
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role of the physical environment in the plot; the concept of wilderness and its evolution over centuries; the environmental crisis and
an ecological wisdom. All this makes Waterland a seminal work in
the development of regional prose.

Representation of history in Waterland
“There are no compasses for journeying in time”
(Swift 1983: 135).
Tom Crick as a history teacher uses two different storytelling
modes, one that is in accordance with his profession, and the other
in which he breaks the strict decorum of the previous one. These
two mutually exclusive modes can be called the historical storytelling style and the fairy-tale storytelling style. What is more, Crick
uses them interchangeably, narrating the same story, which makes
the whole discourse plausible and implausible at the same time.
In the first oratory mode, Tom Crick describes everything that
is connected with the land people whose achievements are painstakingly documented in annals. He mentions historical figures like
“engineer Cornelius Vermuyden, hired […] by King Charles” (Swift
1983: 11) as well as the crucial events from historical records, for
instance: “in 1713 the Denver Sluice gave way” (Swift 1983: 12).
This storytelling style is rationally oriented and represents a strictly
historical account.
The second oratory mode installs supernatural elements and
characters into the story and is closely connected with the water
people. The best example is the description of Bill and Martha Clay.
Tom Crick introduces them as the two last water-oriented Fenlanders who live like outsiders “in a damp crack-walled cottage”
(Swift 1983: 11) on the marsh. He also compares the woman to
a character from children’s books by indicating “[s]ome said that
Martha Clay was a witch” (Swift 1983: 11) and despite reminding
his listeners to “keep clear of fairytales” (Swift 1983: 11), Crick himself is unable to stop unfolding the supernatural part of the plot
and finally, makes out of Bill Clay, who is twenty years older than
Martha, “a sort of Wise Man” (Swift 1983: 13). As one may observe
“[f]airytales and history lessons compete for dominance in Crick’s
narration” (Domonoske 2012: n.p.).
From the very beginning of the novel these two antagonistic
modes coexist in Tom Crick’s narration splitting the plot into the
believable and the unbelievable, history and myth. But in Waterland
nothing is as simple as it seems to be. As the story progresses, Tom
Crick weakens the explanatory power of history. According to him:
history is that impossible thing: the attempt to give an account, with incomplete knowledge, of actions themselves
undertaken with incomplete knowledge. […] [B]y forever
attempting to explain we may come, not to an Explanation,
but to a knowledge of the limits of our power to explain
(Swift 1983: 108).
This passage contains implications of history’s defectiveness as
a human construct, namely, its subjectivity in interpreting events
and shortsightedness in explanation. In this reasoning, history is
not to be trusted and taken for granted and in myths, apart from fictional elements, one may find some lore and authenticity. As Linda
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Hutcheon says, historiographic metafiction reflects “its theoretical
self-awareness of history and fiction as human constructs” (Hutcheon 1988: 5). On the one hand, history is not plausible enough, and
on the other, “in every myth there is a grain of truth” (Swift 1983:
215). That is why these two quasi-dichotomic constructs are united
in the liminal word “story” which reflects their common origin, as it
was introduced in the epigraph to the novel:
Historia, -ae, f. 1. inquiry, investigation, learning. 2. a)
a narrative of past events, history. b) any kind of narrative:
account, tale, story (Swift 1983: ix).
Although Swift presents history as an imperfect human construct, he also unfolds the perks of historiography and depicts it
as a specific invention which helps to eliminate all kinds of phantasmagoria and focus on plausible deductions and facts of things
past. As Crick admits:
Yes, yes, the past gets in the way; it trips us up, bogs us
down; it complicates, makes difficult. But to ignore this is
folly, because, above all, what history teaches us is to avoid
illusion and make-believe, to lay aside dreams, moonshine,
curealls, wonder-workings, pie-in-the-sky – to be realistic
(Swift 1983: 108).
By this admonishment Swift implies that history’s prime destination is to conquer irrationality and the unbelievable. Therefore history is presented here as the synonym of empirical knowledge, the
enquiry towards things that can be touched, seen or experienced.
Following this line of thought the history/myth dichotomy reaches
a different dimension and is breached by the epochal caesura widely known as the Age of Enlightenment or the Age of Reason. Thus
myths, legends, fairytales and everything that is connected with the
unbelievable stands for the Enchanted sphere of the supernatural
and superstition called pre-modernity, as well as “[t]he idea of rational human progress, marked by names, dates, and victories over
nature, reflects the Enlightenment” (Domonoske 2012: n.p.). The
antagonism between the two periods is clearly seen in the aim of
the Age of Reason. In Dialectic of Enlightenment Max Horkheimer
and Theodor W. Adorno write that:
Enlightenment’s program was the disenchantment of the
world. It wanted to dispel myths, to overthrow fantasy with
knowledge. […] Knowledge obtained through such enquiry
would not only be exempt from the influence of wealth and
power but would establish man as the master of nature
(Horkheimer 2002: 1).
Similarly in Waterland, people who drain the land are the emissaries of rationality and progress. They come to the Fen Country in
order to spread the assumptions of the Enlightenment as well as
harness and weaken the natural forces along with the supernatural
aura of the Fens. But in their boastfulness, they often underestimate nature, which is perfectly seen in another dichotomy. When
Tom Crick says that he “lived in a fairy-tale place” (Swift 1983: 1)
and then adds that the landscape of the Fens reflects in its “levelness the natural disposition of water [and] of all landscapes, most
approximates to Nothing” (Swift 1983: 13), he makes a certain distinction. Although the division is not complete, the implication is

clear, if Nothing is on the one side, the other is nothing else but
Something. But Nothing here does not represent just myth or fairy
tale. As Tom Crick says to his students:
Man […] is the story-telling animal. Wherever he goes he
wants to leave behind not a chaotic wake, not an empty
space, but the comforting markerbuoys and trailsigns of
stories (Swift 1983: 62-63).
Therefore stories, namely, both fairy tales and history, according to Crick, are this Something with which people want to fill up
Nothing. Then what is Nothing in this case? It can be seen as Natural History which stands in opposition to Artificial History, but it can
also be seen as the Here and Now. In both cases Nothing reflects
the true face of Reality and as Tom Crick says: “Reality is uneventfulness, vacancy, flatness. Reality is that nothing happens” (Swift 1983:
40). But let me begin with the first case.
Artificial History is for people a scientific tool predestined to recording events and opposing this uneventfulness of Reality proved
by Natural History “[w]hich doesn’t go anywhere[,] [w]hich cleaves
to itself[,] [w]hich perpetually travels back to where it came from”
(Swift 1983: 205). Unfortunately, the aim of Artificial History is only
an illusion, because it also goes in cycles. While Cicero said in his De
Oratore that “history […] bears witness to the passing of the ages,
sheds light upon reality, gives life to recollection and guidance to
human existence, and brings tidings of ancient days” (Cicero 1948:
225), he made this description highly idealistic. The picture of history more similar to the one presented in Waterland was provided by
Georg Wilhelm Friedrich Hegel in his The Philosophy of History; he
writes there that: “what experience and history teach is this — that
peoples and governments never have learned anything from history, or acted on principles deduced from it” (Hegel 2001: 19). The
Hegelian description proves that Something is not so much different
from Nothing. As in Natural History seasons pass in their tedious
cycle, Artificial History knows only alternate civilisations with their
births, rises and falls, always in the same constant pattern.
In the second case, Nothing can be understood as the Here and
Now which is depicted by Swift with a certain resemblance to one
of Lacan’s concepts. In accordance with this manner of thinking
History can be seen as the Symbolic with all its signifiers and order,
Fairy tales as the Imaginary with its fantasy and illusion and the
Here and Now as connected with the harsh side of nature and truth.
The Here and Now which is equal with the Real is indeed received
by human beings as a reminder of the raw reality. According to Lacan, people are usually sucked in their Symbolic order of things but
from time to time a certain accident or event which represents the
Real can shake somebody out of the organised inner life. As David
Rudd explains, the Real:
is the brute stuff of the universe, existing prior to our classifications and categorisations […] The only time we experience the Real, therefore, is when we have some sort of
crisis or accident (Rudd 2008: 8).
Graham Swift depicts the Here and Now in the way similar to
the description of the Real. He portrays it as something shocking
and disturbing which one cannot predict or imagine. In Waterland
Swift enquires:
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How many times do we enter the Here and Now? How
many times does the Here and Now pay us visits? It comes so rarely that it is never what we imagine, and it is
the Here and Now that turns out to be the fairy-tale, not
History, whose substance is at least for ever determined
and unchangeable. For the Here and Now has more than
one face. It was the Here and Now which by the banks of
the Hockwell Lode with Mary Metcalf unlocked for me realms of candour and rapture. But it was the Here and Now
also which pinioned me with fear when livid-tinted blood,
drawn by a boat-hook, appeared on Freddie Parr’s right
temple, and again when, after a certain meeting with Mary
Metcalf, I hid a beer bottle in my shirt and, retiring to my
bedroom, locked the door (Swift 1983: 60-61).
Describing Nothing as both Natural History and the Here and
Now Swift wants to emphasise that Artificial History and myths or
legends were created by people in order to fill the gap of reality.
Unfortunately, all the stories as well as nature go forward only to
come back and close the cycle. The fragment from Waterland in
which Tom Crick admits that there is no such thing as progress is
the best example. He implies there that history is perceived as the
account of human progress but it denies itself by going in cycles in
the same way as human drainage. According to Tom Crick:
There’s this thing called progress. But it doesn’t progress,
it doesn’t go anywhere. Because as progress progresses
the world can slip away. It’s progress if you can stop the
world slipping away. My humble model for progress is the
reclamation of land. Which is repeatedly, never-endingly
retrieving what is lost (Swift 1983: 336).
As drainers cannot win with nature, history is not able to dispel myths and Something will never replace Nothing, because the
process of winning is illusory and all these oppositions are different
parts of the same never-ending cycle of repeatability.

Representation of space in Waterland
”We lived in a fairy-tale place. In a lock-keeper’s cottage, by
a river, in the middle of the Fens. Far away from the wide world”
(Swift 1983: 1).
The epigraph to this subchapter captures a specific divide in
regional novel as a genre, namely, the duality of regional spaces.
It unfolds the division of regions into a core and periphery or city
and countryside.
In this passage Tom Crick suggests that the Fens are some kind
of periphery “in the middle of nowhere” (Swift 1983: 3), a monotonous exemplification of Nothing, “a flat country” (Swift 1983: 17).
But the word “country” is quite ambiguous here because “[i]n English, ‘country’ is both a nation and a part of the ‘land’; ‘the country’
can be the whole society or its rural area” (Williams 1975: 1). In
Waterland, Swift implies that the Fens are peripheral only in society’s terms, but for those who were “[b]orn in the middle of that
flatness, fixed in it, glued to it even by the mud in which it abounds”
(Swift 1983: 17) the Fens are central. The Fenlanders treated their
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land as the core, the centre of their existence, not a periphery. This
kind of connection of a human being with a natural region can be
compared to an animal and its nest, namely, it starts to be not only
a mere dwelling, but “a place-based cultural identity” (Ball 2006:
235). This might be the reason why the water people started to
fight with and even murder the land people. Apparently, the water
people thought of the Dutch people as invaders who by changing
the landscape threatened their identity. The water people feel just
like any other conquered nation in this case, they are deprived of
their beloved liminal, hybrid space, their Water/Land.
What is more, Swift emphasises the equality of all places, even
those touched by civilisation, and sheds light on their mutual origin.
He does so describing Tom Crick at the top of Greenwich Hill, “[a]
t zero degrees longitude – the geographical site of the zero hour –
the prime meridian [which] is perhaps the exemplary chronotope”
(Mitchell 2011: 4). This place turns out to be so important from
the point of view of the battle between the Enchanted and the Enlightenment, because its chronotope symbolises the proclaimed
ownership of the whole world by human beings as its masters. Furthermore, people do this as the typical western invaders, namely,
by giving names. That is why Graham Swift chose this “zero space–
time, from which the rest of the world was marked out” (Smethurst
2000: 166), as the place to forget, even if it is just for a moment,
about the approved nomenclature and turn the clock back. He writes that:
From the top of Greenwich Hill it is possible not only to scan
the inscrutable heavens but to peel back past panoramas
(windjammers in the India Dock; royal barges, under Dutch-Master skies, bound for the Palace), to imagine these river
approaches to London as the wild water-country they once
were (Swift 1983: 129).
In this way, Graham Swift reminds his readers, similarly to Joseph Conrad in Heart of Darkness, that all spaces were once untamed as the Fens before the arrival of the Dutch drainers and their
conflict with the water people.
What I have written so far in my spatial analysis of the Fens is
only half of their nature, additionally, the more superficial one. Up
to this moment, I have focused on the Fens as geospace, which is
the “[t]erm used by Barbara Piatti […] to refer to the actual, reference space of the so-called “real world,” as distinct from the perceptions or representations of space and from imaginary spaces”
(Tally 2013: 156). That is why, in the first half I explained how the
Enlightenment and its rational believers (Vermuyden’s men) influenced Tom Crick’s homeland, while the second half refers to the
Enchanted part of Fenland. It can be said that the Fens are a place
where two kinds of ‘the genius loci’ (the spirit of a place) are in
constant battle: the first connected with progress, rationality and
male/patriarchal side of human nature portrayed in such people as
Vermuyden, all of the Atkinsons or Headmaster Lewis, and the second associated with nature, superstition and the female/primaeval
part of human nature exemplified by Martha Clay, Sarah Atknison or
Mary Metcalf. As Tom admits: “My mother told it differently” (Swift
1983: 218), he also says:
On those nights when my mother would be forced to tell
me stories, it would seem that in our lock-keeper’s cottage
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we were in the middle of nowhere; and the noise of the trains passing on the lines to King’s Lynn, Gildsey and Ely was
like the baying of a monster closing in on us in our isolation.
A fairy-tale land, after all (Swift 1983: 3).
I mentioned in the previous subchapter that Swift in Waterland
blends two storytelling modes: historiography and fairy tale. That
is why, the story seems to be believable and unbelievable at the
same time. By leading these two types of narration, Swift creates
two kinds of spaces: geospace – (real space) and unreal or magical
space. Together, these two spatial creations are fused into one of
Edward Soja’s concepts called Thirdspace which designates spaces
that are “[s]imultaneously real and imagined” (Soja 1996: 11).
All these factors prove that Graham Swift’s Waterland is
a unique regional novel in which “the Fens emerge as an unconquerable natural space, imbued with an innate, magical spatiality that
refuses to disappear underneath the drive for progress” (Kern 2013:
41).
Swift’s Fens is therefore, a place where water and land come
together, merge and, occasionally, clash with one another emphasising the postmodernist nature of the whole universe of the novel in
which nothing is unchallengeable or equivalent in thinking.
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Artykuł dotyczy fotograficznych autoportretów Jerzego Lewczyńskiego, analizowanych w kontekście innych działań artysty.
Artysta fotografik żył w latach 1924-2014. Tekst przybliża zarówno
sylwetkę twórcy, jak i jego podejście do zagadnienia autoportretu
oraz znaczenie tych działań w kontekście inny obszarów jego twórczości. Autor omówił również wybrane przykłady autoportretów
Lewczyńskiego.

The article concerns the photographic self-portraits of Jerzy
Lewczyński, analyzed in the context of other activities of the artist.
Art photographer lived in 1924-2014. The article presents figure of
the artist, his attitude to the issue of self-portrait and meaning of
this kind of art to other areas of his work. The author also discusses
selected examples of self-portraits of Lewczyński.

Słowa kluczowe: fotografia, fotografia artystyczna, autoportret,
Jerzy Lewczyński.

Keywords: photography, fine-art photography, self-portrait, Jerzy
Lewczyński.

Wstęp
Duże znaczenie autoportretu jako tematu fotograficznego
w historii medium jest niezaprzeczalne – pierwszym fotograficznym portretem był właśnie autoportret – wykonał go w 1839 roku
Robert Cornelius z Filadelfii, pozując przed swoim aparatem przez
pięć minut. Rok później powstaje słynny autoportret fotograficzny,
na którym Hippolyte Bayard przedstawia siebie jako topielca (Truszkowski 2002: 114).
W historii fotografii wielu twórców stawało przed obiektywem,
aby wykonać dokumentację swojej osoby, sprzyjał temu rozwój narzędzi mechanicznej rejestracji. W historii fotografii nie brakuje licznych przykładów artystów tworzących autoportrety, ja jednak szczególnie chciałbym się skupić na postaci Jerzego Lewczyńskiego, który
jest uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich fotografów.
Krzysztof Jurecki wskazuje, że twórczość Lewczyńskiego charakteryzowała głęboko humanistyczna postawa (Jurecki 2005: 19) – głównym
tematem dotykanym przez twórcę był problem pamięci, także przemijania. Lewczyński często zwracał uwagę na błahe rzeczy i poprzez
ich uwypuklenie, nadawał im zupełnie nowy wymiar. W obrębie twórczości tego artysty duże znaczenie miał również autoportret – jednak
u Lewczyńskiego autoportret przybrał wymiar swoistej spektaklizacji
ciała, bliskiej działaniom performerskim. Na początek warto przybliżyć sylwetkę artysty fotografika, aby lepiej zrozumieć jego działania.

Jerzy Lewczyński
Artysta urodził się 14 marca 1924 roku w Tomaszowie Lubelskim (Jurkowlaniec, Nowotka, Wideryński 2006: 225), zmarł 2 lipca
2014 roku w Gliwicach (https://culture.pl/pl/tworca/jerzy-lewczynski 2018). W latach 1943-1945 był żołnierzem Armii Krajowej,
obwód Tomaszów Lubelski (Lewczyński 2005: 31). Po wojnie fotograf przeniósł się do Gliwic, z którymi związany był do końca życia.
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W 1951 roku ukończył studia na tamtejszym Wydziale Inżynieryjno-Budowlanym Politechniki Śląskiej (Jurkowlaniec, Nowotka, Wideryński 2006: 225). W Gliwicach związał się również z oddziałem
Polskiego Towarzystwa Fotograficznego – przemianowanym w 1961
roku na samodzielne Gliwickie Towarzystwo Fotograficzne. 11 listopada 1958 roku został członkiem rzeczywistym Związku Polskich
Artystów Fotografików – związanym z Okręgiem Śląskim (Jurkowlaniec, Nowotka, Wideryński 2006: 225).
W Gliwickim Towarzystwie Fotograficznym Lewczyński współpracował między innymi z Zofią Rydet, Piotrem Janikiem, Władysławem Decem, Tadeuszem Maciejko, Adamem Sheybalem oraz
wieloma innymi fotografami. W latach 1957-1960 wspólnie ze
Zdzisławem Beksińskim i Bronisławem Schlabsem współtworzył
nieformalną grupę, która zasłynęła fotograficznym „Pokazem zamkniętym” w 1959 roku (Lewczyński 2005: 32) - po tej prezentacji
działania trójki artystów zostały określone przez Alfreda Ligockiego
mianem „Antyfotografii”.
Od końca lat 60. XX wieku Lewczyński pracował nad koncepcją
„Archeologii fotografii”, która ostatecznie została przez niego sformułowana w latach 90. Jej celem było „odkrywanie, badanie i komentowanie zdarzeń, faktów, sytuacji dziejących się dawniej w tzw.
przeszłości fotograficznej” (Lewczyński 2005: 7). Artysta wykorzystywał w swoich działaniach twórczość innych autorów – między
innymi znalezione fotografie i negatywy. W obszarze „Archeologii
fotografii” można również umieścić działania mające na celu promowanie działalności zapomnianych fotografów – między innymi
Wilhelma von Blandowskiego czy Feliksa Łukowskiego.
Artysta fotografik był autorem dziesiątek wystaw indywidualnych a także uczestnikiem wystaw zbiorowych, laureatem nagród
i odznaczeń a jego prace znajdują się w kolekcjach muzealnych
i prywatnych w kraju i zagranicą (Jurkowlaniec, Nowotka, Wideryński 2006: 227). Poza działalnością twórczą Lewczyński był autorem
tekstów krytycznych i analitycznych – także obszernej publikacji
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„Antologii fotografii polskiej 1839-1989”. Jego działania ogniskowały
się wokół tematu pamięci – zarówno w twórczości artystycznej, jak
i badawczej oraz publicystycznej.

Podejście Lewczyńskiego do autoportretu
Jerzy Lewczyński chętnie wypowiadał się o tym jak traktuje
autoportret. Warto przywołać tu interesującą definicję, którą stworzył na potrzeby wywiadu dla Kwartalnika Pokochaj Fotografię:
„Autoportret to jest taki portret pamięciowy, powstający w umyśle
człowieka, który sam siebie ogląda. Brak krytycyzmu powoduje, że
te autoportrety pełne są dumy i udawania mądrzejszych i lepszych
niż naprawdę. […] Ten autoportret jest takim portretem psychologicznym jednocześnie, bo można wyciągnąć z niego tysiące rzeczy.
Z kształtów twarzy, pozy, zachowań. Autoportret to jest taki fotograficzny odcisk palca z przeszłości” (Mrozek 2009: 12). Definicja
jest dość otwarta – mamy w niej wyszczególnione takie obszary jak
działanie pamięci, kreację czy sięganie do pokładów psychologicznych człowieka. Opis wytycza interesujące pole analizy autoportretu, szczególnie tego, który wykonywał Lewczyński. Zarówno odwołanie do pamięci, które kojarzyć by się mogło z dokumentacyjnym
charakterem takich fotografii, ale również stojąca w opozycji autokreacja, są właściwe dla prac gliwickiego fotografika. Interesujące
jest również wskazanie, że ten rodzaj fotografii to swoisty portret
psychologiczny twórcy, szczególnie biorąc pod uwagę autoportrety
samego Lewczyńskiego.
O swoich autoportretach Lewczyński często mówił „wygłupy”
(Ptak 2012: 25). Mimo że miały one charakter satyryczny, były ważnym elementem jego działań artystycznych. Poza motywacją kreacyjną, dostrzegam w nich również funkcję autoterapeutyczną – były
emocjonalnym sposobem odejścia od dominujących w codziennych
działaniach artysty poważnych tematów, zogniskowanych wokół pojęcia pamięci. Temat pamięci przejawiał się między innymi w jego działaniach nazwanych „Archeologią fotografii”, ale również autoportrety
tego tematu dotykały – szczególnie pamięci emocjonalnej. Jak wskazuje Olga Ptak: „Pamięć stanów emocjonalnych była dla Lewczyńskiego równie ważna jak pamięć faktów” (Ptak 2012: 25).

Miejsce autoportretu w twórczości artysty
Często przywoływane są słowa Jerzego Lewczyńskiego: „zamieniłem życie na fotografię” (Śnieciński 2007: 6). Artysta świadomie
wszedł w rolę fotografa totalnego – dokumentował codzienność,
zbierał i archiwizował materiały związane z fotografią, badał, poszukiwał, odkrywał losy swoich zbiorów. Lewczyński komentował zdarzenia fotograficzne – pisał teksty krytyczne i analityczne. W działaniach fotograficznych, stanowiących główny obszar jego życia,
nie mogło więc zabraknąć prac, w których odnosił się bezpośrednio do samego siebie – tymi pracami były liczne autoportrety. Jak
wskazuje Marek Śnieciński, autoportrety, mające charakter zabaw
i żartów toczących się przed kamerą, wchodziły w obszar działań
Lewczyńskiego zwanych „Fotografią pamiątkową” (Śnieciński 2007:
6). Fotografik tworzył ten cykl prac w estetyce typowej dla ruchu
fotoamatorskiego od lat 60. XX wieku. Stanowił on zbiór fotograficznych notatek, rejestracji codziennych sytuacji – te zdjęcia miały
za zadanie wspomóc pamięć.

Nie zmienia to jednak faktu, że Lewczyński traktował autoportrety również jako odrębną część swojej twórczości. W dorobku artysty znajduje się tak wiele przykładów fotografii autoportretowych,
że błędem mogłoby być bagatelizowanie ich i traktowanie wyłącznie jako część „Fotografii pamiątkowych”. Szczególnie przemawia za
tym fakt, że autor pokazywał autoportrety w formie indywidualnych
wystaw – w 2006 roku wystawa „Autoportret” prezentowana była
w Galerii Pusta w Katowicach (marzec-kwiecień) (http://www.koniakowski.pl/2006-1.html 2018) oraz Galerii Obok w Tychach (listopad)
(https://ireneuszkazmierczak.com/persona/jerzy-lewczynski-autoportret/ 2018). Powstały również dwie publikacje – „Jerzozwierz.
Portrety i autoportrety Jerzego Lewczyńskiego” (Gliwice 2012) Olgi
Ptak a także Krzysztofa Pijarskiego i Jerzego Lewczyńskiego „Gra
w archiwum” (Warszawa 2011). Ta ostatnia pozycja w dużej mierze zawiera autoportrety Lewczyńskiego, ale nie tylko. Autoportrety ponadto stanowiły część wystaw prezentujących cały dorobek
fotografika – między innymi „Archeologia fotografii — prace z lat
1941-2005”, zorganizowana przy współpracy Muzeum Sztuki w Łodzi
Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Historii Fotografii
w Krakowie, BWA w Katowicach oraz Galerii Miejskiej „Arsenał”
w Poznaniu.
Jerzy Lewczyński wykonywał autoportrety, które zaburzały klasyczną konwencję – były to pozowane, często kreowane fotograficzne sytuacje. Artysta wykorzystywał niecodzienne rekwizyty, stroił
miny do aparatu. Nic dziwnego, że Śnieciński wskazuje ich ludyczny
charakter (Śnieciński 2007: 6). Patrząc na fotografie Lewczyńskiego
warto zestawić je ze zdjęciami Stanisława Ignacego Witkiewicza –
Witkacego (1885-1939). Doskonale znane są inscenizowane fotografie i autoportrety Witkacego, na których stroi miny w stronę obiektywu i przybiera różne pozy. Analizując teatralizowane fotografie
Lewczyńskiego, widać znaczny wpływ działań Witkacego, jednak gliwicki fotograf zdecydowanie mocniej eksploatował swój wizerunek.
Elżbieta Łubowicz w tekście zamieszczonym w publikacji „Archeologia fotografii. Prace z lat 1941-2005” (Września 2005), towarzyszącej wystawie o tym samym tytule, stawia tezę, że prawdziwy
autoportret Jerzego Lewczyńskiego widoczny jest przede wszystkim
na fotografiach, na których nie jest on obecny – ale tam gdzie ujawnia przedmiot swojej twórczości. Łubowicz wskazuje: „Jego własny
autoportret zawarty jest bowiem w samym wyborze wartości wpisanym w fotografie. Jeśli tego autoportretu zechcemy poszukać
w pracach, które wykonywał w ciągu sześćdziesięciu lat twórczości,
to odnajdziemy go, można byłoby powiedzieć metaforycznie, <<na
zasadzie negatywu>>. Tam bowiem, gdzie kieruje obiektyw na siebie
samego, właśnie najbardziej go nie ma” (Łubowicz 2005: 24).
Mimo przeważającej większości autoportretów charakteryzujących się pozą i żartem, Jerzy Lewczyński wykonywał również dokumentację własnej osoby, która bardziej kojarzyła się z klasycznym
autoportretem fotograficznym (na przykład pozując przed lustrem
z aparatem fotograficznym). Elżbieta Łubowicz wskazuje również
dwa zdjęcia, które jej zdaniem najwierniej obrazują osobę Lewczyńskiego: „Może dwa autoportrety jedynie mówią coś prawdziwego
o samym autorze. Pierwszy – fotomontaż zrobiony jeszcze w czasie
II wojny światowej, w rodzinnych Rachaniach na Lubelszczyźnie, na
którym postać swoją i kolegi autor wpisał w egzotyczny pejzaż ze
statkiem i palmami. Nazwał go <<Fotografią marzeń>>. […] Drugie
zdjęcie-autoportret powstało w 1998 roku, w Przesiece pod Jelenią
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Górą. Jerzy Lewczyński sfotografował się tam wewnątrz zrujnowanego domku, będącego przed wojną własnością niemieckiego fotografa. Na zdjęciu widać jedynie samą twarz autora, wyglądającą zza
rozbitej szyby drzwi wejściowych. To prawdziwy Jerzy Lewczyński,
który najbardziej jest sobą, kiedy utożsamia się z postaciami i losami
innych ludzi” (Łubowicz 2005: 24).

Analiza wybranych autoportretów
Warto w tym miejscu przyjrzeć się wybranym fotografiom autoportretowym Jerzego Lewczyńskiego.
Pierwszą pracą, którą chciałbym omówić, jest „Fotografia marzeń” z 1941 roku. Fotomontaż został wykonany w trakcie II wojny
światowej i jest prawdopodobnie pierwszym autoportretem autorstwa Jerzego Lewczyńskiego. O tym zdjęciu Elżbieta Łubowicz pisała
w przywołanym już przeze mnie fragmencie z publikacji „Archeologia fotografii. Prace z lat 1941-2005”, że jest to jeden z dwóch autoportretów, najlepiej oddających charakter osoby Lewczyńskiego.
Praca składa się z trzech ujęć fotograficznych zestawionych wraz
z krótkim tekstem – komentarzem 16-letniego autora. Na pierwszym kadrze, w ujęciu poziomym, umieszczonym zaraz pod tekstem
znajduje się młody fotograf na łące ze swoim przyjacielem (opis tej
sceny znajduje się w tekście, będącym częścią pracy). Drugi kadr –
pionowy, przedstawia fragment statku morskiego (w komentarzu
zawartym na fotomontażu autor wskazuje, że negatyw tego kadru
znalazł). Trzecie ujęcie, stanowiące fragment pracy, to wycięte sylwetki dwóch chłopców z pierwszego kadru, nałożone na kadr drugi
– pokład statku. „W czasie ponurej nocy okupacyjnej w 1941 roku
Fotografia okazała się środkiem wirtualnej ucieczki od tragicznej
rzeczywistości!” (Lewczyński 2005: 76) – czytamy na tekstowym
fragmencie pracy. Ten pierwszy autoportret stał się więc formą radzenia sobie z tragedią wojny – tęsknotą za lepszą rzeczywistością.
W przypadku tej pracy warto również zwrócić uwagę na wykorzystanie przez autora cudzego negatywu, przedstawiającego statek –
ten zabieg można traktować jako zapowiedź do późniejszych działań
Lewczyńskiego zwanych „Archeologią fotografii”, w ramach których
twórca chętnie włączał w obręb swoich działań artystycznych znalezione fotografie i negatywy, cudzego autorstwa.
Trochę inną formą wyżej opisanej pracy, jest fotomontaż bez
tytułu, z 1942 roku, w ramach którego Lewczyński umieszcza wyciętą postać siebie i przyjaciela, na tle przedstawiającym konturowe
sylwetki palm (Lewczyński 2005: 77).
W 1955 roku fotografik wykonuje bardzo klasyczny autoportret z aparatem, odbijając się w lustrze (Lewczyński 2005: 83) – na
ujęciu widzimy jaśniejącą w mroku postać fotografującego, patrzącego przed siebie. Na wysokości klatki piersiowej umieszczony został dwuobiektywowy aparat, który na zdjęciu jest lekko nieostry.
Po lewej stronie kadru znajduje się lampa oświetlenia studyjnego,
której blask odcina się z ciemnego ujęcia. Inna wersja tej fotografii
(zamieszczona między innymi w przywołanej już wcześniej publikacji Olgi Ptak) przedstawia odbicie lustrzane powyższej sytuacji (Ptak
2012: 7), co jednak zaburza efekt zastosowanego przez artystę lustra.
Tak przedstawiony wizerunek własnej osoby fotografa zdecydowanie wpisuje się w kanon podobnych ujęć z historii medium.
Tego typu zabawa z widzem może przywodzić również na myśl autoportrety malarskie, na których twórcy umieszczali się w przestrzeni
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swoich pracowni, pozując z paletą malarską przed sztalugą.
Innym autoportretem, zaprezentowanym między innymi
w 2006 roku, podczas wystawy w katowickiej Galerii Pusta, jest
praca prezentująca ciasno skadrowaną twarz Lewczyńskiego. Wizerunek nie jest dobrze rozpoznawany, czego powodem są ciemne
zacieki na fotografii. Doskonale widoczne są umieszczone centralnie
oczy postaci ze zdjęcia, ukryte za okrągłymi oprawkami okularów.
Na wysokości nosa znajduje się przedmiot przypominający grzybek
– ozdobę choinkową (Lewczyński 2006: 10). Fotografia wydaje się
szczególnie interesująca ze względu na znajdujący się na niej wspomniany ciemny naciek.
Jerzy Lewczyński w swojej twórczości bardzo cenił sobie materialność samej fotografii. Chętnie wykorzystywał zadrapania, uszkodzenia emulsji, naturalny upływ czasu zachowany na fotografiach.
Między innymi również dlatego chętnie sięgał po znalezione na ulicy
lub na śmietniku negatywy czy cudze fotografie. W przypadku powyższego autoportretu fascynacja materialnością fotografii wychodzi na plan pierwszy. Postać autora nie jest czytelna – symbolicznie
rozpływa się, scala z tkanką samej odbitki. Ciemne nacieki, rysujące
abstrakcyjne kształty, kierują skojarzenia odbiorcy w stronę tradycyjnego procesu ciemniowego. Szczególnie z techniką chemigramu. W tym połączeniu można doszukiwać się autotematyczności
zarówno fotografii jak i samej postawy Lewczyńskiego – fotografa
totalnego.
Ostatnim autoportretem, na który chciałbym zwrócić uwagę
jest praca pod tytułem „Alkohol”, powstała w 1960 roku (Lewczyński 2005: 111). Stanowi ją zestawienie, tworzące sekwencję wręcz
filmową. Na pierwszym ujęciu widzimy stojącą, półnagą postać Lewczyńskiego. Postać opiera się o ścianę z założonymi rękami i fajką
w ustach. Przy głowie postaci znajduje się ślubna fotografia (lub
monidło), która może nadawać dodatkowy kontekst pracy. Drugie
ujęcie przedstawia postać siedzącą już na łóżku, z przystawioną do
ust butelką wódki. Kolejny kadr różni się od drugiego grymasem
Lewczyńskiego, spowodowanym wypiciem alkoholu. Na czwartym,
ostatnim ujęciu z serii widzimy postać leżącą na łóżku z jedną nogą
podpartą o drugą. Fotograf ponownie ma przy ustach fajkę a jego
spojrzenie jest melancholijne. Ta opowieść obrazkowa funkcjonuje
niczym komiks. Lewczyński często korzystał z podobnych zabiegów,
komponując swoiste opowiadania na dany problem (np. prace
„Dzieciństwo” czy „Dziwny jest ten świat” – obie z 1968 roku). Ten
autoportret dodatkowo komentuje specyficzną rzeczywistość i wywołuje zastanowienie na temat kondycji ludzkiej.
Opisane powyżej przykłady prac odchodzą od charakterystycznych dla Jerzego Lewczyńskiego satyrycznych fotografii autoportretowych. Celowo wybrałem te mało oczywiste dzieła, aby pokazać
różnorodność działań artysty. Jak wspomniałem we wcześniejszej
części tekstu, twórczość fotografika obfituje w rozmaite przykłady
ujęć autoportretowych, warto spojrzeć na nie z trochę szerszej perspektywy – nie tylko jako żartobliwy performans dokamerowy.

Podsumowanie
Analizując twórczość Jerzego Lewczyńskiego w obszarze autoportretu warto zestawić ją również ze współczesnym selfie. Słownik języka polskiego PWN definiuje ten rodzaj ujęcia jako „zdjęcie
zrobione samemu sobie, zwykle smartfonem, umieszczane na por-
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talu społecznościowym” (https://sjp.pwn.pl/slowniki/selfie.html
2018). Dla mnie jednak bardzo istotny jest wymiar spektaklizacji
ciała, którym charakteryzuje się selfie. Autoportret tego typu jest
czystą kreacją, wszak – jak wskazuje Nicholas Mirzoeff: „Selfie ukazuje codzienne odgrywanie siebie, pozostające w napięciu z naszymi emocjami, które mogą ujawnić się <<na zewnątrz>>” (Mirzoeff
2016: 45). Selfie jest dosłownie tworzeniem swojego wizerunku –
właśnie tu dostrzegam zbieżność działań Lewczyńskiego w obszarze
autoportretu, z tym co współcześnie nazywamy selfie. Lewczyński
kreował siebie – przyjmował pozy, zakładał maski, charakteryzował
siebie, stawiał swoją postać w konkretnej roli – po to, aby przełamać konwencję sztywnego, klasycznego autoportretu. Patrząc pod
tym kątem, jego prace są fascynujące. Cytowana wcześniej Elżbieta
Łubowicz stawiała tezę, że autoportrety Lewczyńskiego mało mają
wspólnego z jego prawdziwym charakterem. Czy jednak mamy tu
do czynienia ze starannie przybraną maską, a może prawdziwą osobowością tego twórcy, skrywaną na co dzień? Z tym pytaniem pozostawiam odbiorcę, przypominając, że sam Lewczyński autoportret
przyrównywał do odcisku palca fotografującej siebie osoby.
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Współczesne semantyzacje przymiotnika
trybunalski/a/e w funkcji nazwy produktu
Contemporary semantization of an adjective trybunalskie/a/e
in the function of a product name
Katarzyna Smyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Kulturoznawstwa
Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
Źródło finansowania badań: środki własne Autorki.
Źródło finansowania artykułu: środki własne Autorki.

Artykuł, łączący podejście kulturoznawcze i lingwistyczne,
stanowi rekonstrukcję znaczeń przypisywanych chrematonimowi
trybunalskie przez współczesnych użytkowników polszczyzny potocznej. Rekonstrukcji tej dokonano wedle metodologii kognitywnej na podstawie danych ankietowych zebranych przez autorkę
w 2017 roku, kwerend leksykograficznych i internetowych. Słowo
trybunalskie, historycznie odnoszące się do trybunału, dziś, w kontekście marketingowym oznacza dla większości Polaków związek
produktu z miejscem pochodzenia, a dokładnie – z Piotrkowem
Trybunalskim. Mechanizmy semantyczne, jakie towarzyszyły temu
procesowi, to: transonimizacja, metonimiczne przesunięcie znaczenia, tendencja do tworzenia serii nazw, dekontekstualizacja wraz
z zatarciem motywacji oraz definiowanie nowych kontekstów
poprzez odniesienie do doświadczenia ponadindywidualnego
i wspólnotowego.

The article, which combines the approaches of cultural studies and linguistics, deals with reconstruction of meanings assigned
to a chrematonym trybunalskie by contemporary speakers of the
colloquial Polish language. This reconstruction was carried out in
accordance with the cognitive methodology on the basis of the survey data gathered by the author in 2017, lexicographical queries
and internet searches. The word trybunalskie, historically referring
to a tribunal, nowadays in the marketing context for the majority
of the Polish people signifies an association of a product with its
place of origin, namely with a town Piotrków Trybunalski. The semantic mechanisms accompanying this process are: transonimization (a change in a proper name’s category), metonymic switching
of meaning, a tendency to create a series of names, decontextualization with blurring of motivation, and definition of new contexts
through reference to supra-individual and common experience.

Słowa kluczowe: chrematonim, kognitywizm, językowy obraz świata, kontekst kulturowy, oznaczenia geograficzne.

Keywords: chrematonym, cognitivism, linguistic vision of the
world, cultural context, geographical names.

Wstęp
Inspirację do napisania niniejszego artykułu przyniosła obserwacja sporu, jaki toczy się w ostatnich latach między dwoma browarami o prawo do używania w obrocie słowa trybunalskie jako
nazwy piwa. Browar lubelski od początku lat 60. XX wieku produkuje
piwo „Trybunalskie” (Komornicki i in. 1995: 112-113, 116-117) nazwane tak na cześć Trybunału Głównego Koronnego, działającego
w Lublinie w latach 1579–1793 (Bereza 2006). Jednakże browar z
Piotrkowa Trybunalskiego jest zdania, że przymiotnik trybunalskie
zbyt wyraźnie odnosi się współcześnie do nazwy tego miasta i dlatego należy go kwalifikować jako oznaczenie informujące o pochodzeniu geograficznym produktu. Wskazywałoby to, że raczej browar
piotrkowski powinien mieć większe prawo do używania tego słowa
w funkcji nazwy piwa niż browar lubelski.
A jak jest w rzeczywistości? Jakie znaczenia przymiotnikowi
trybunalski/a/e przypisywane są współcześnie przez przeciętnych
użytkowników polszczyzny potocznej? Przedmiotem artykułu jest
rekonstrukcja tych znaczeń. Dokonano jej z zastosowaniem metodologii etnolingwistycznej, należącej do nurtu kognitywnego. Za cel
stawia ona podmiotową – dokonywaną z punktu widzenia użytkow-

122

ABSTRACT

STRESZCZENIE

Cytowanie: Smyk K., (2018) Współczesne semantyzacje przymiotnika trybunalski/a/e w funkcji nazwy produkt, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” nr 2(28),
s. 122-127, https://kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK2-2018/RSK2-2018-Smyk-wspolczesne-semantyzacje.pdf

nika języka – rekonstrukcję fragmentu językowego obrazu świata,
przez który za J. Bartmińskim rozumiem „zawartą w języku interpretację rzeczywistości, którą można ująć w postaci sądów o świecie”
(Bartmiński 2006: 12). Obraz ten utrwalony jest przede wszystkim
w danych językowych, gdyż według założeń kognitywnych, język
funkcjonuje nie tylko jako narzędzie porozumiewania się, ale również jako archiwum wspólnotowej wiedzy o świecie oraz wspólnotowej kategoryzacji zjawisk doświadczanej przez człowieka rzeczywistości (por. Sapir 1987: 88; Anusiewicz 1995: 12; Bartmiński 2002:
380; Grzegorczykowa 1996: 16). Jest to więc obraz kolektywny, intersubiektywny, a zarazem stereotypowy, czyli uproszczony, skupiony na cechach najistotniejszych danego obiektu i osadzony w potocznej kategoryzacji świata (Kwaśnica 1991: 33; Anusiewicz 1992:
9). Wiedza potoczna zaś może być rozumiana jako wiedza grupowa,
zdobywana i transmitowana z pokolenia na pokolenie przez sądy
utrwalone społecznie zwłaszcza w języku potocznym.
Badanie języka pojmowanego jako „rezerwuar zdrowego rozsądku” (Krąpiec 1985: 9; Hołówka 1986: 125-135), zbliża się wobec
tego do założeń filozofii zdrowego rozsądku, utożsamianego z myśleniem potocznym (Anusiewicz 1992: 9-10; por. Hołówka 1986: 173;
Smyk 2015: 35-36).
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Podstawę materiałową niniejszej analizy stanowi kilka typów
źródeł. Po pierwsze, są to materiały wywołane, stanowiące bazę
i punkt wyjścia do analiz – wyniki ankiety przeprowadzonej w formie bezpośredniej rozmowy (52 ankiety) oraz za pomocą poczty
elektronicznej (63 ankiety) w dniach 3–8 lutego 2017 roku. Pytanie
ankietowe miało kształt: „Co może oznaczać słowo trybunalska /
trybunalskie umieszczone na etykiecie napoju bezalkoholowego
(np. wody gazowanej, niegazowanej), piwa itp.? Proszę o podanie
pierwszego skojarzenia.” W sumie uzyskano odpowiedzi od 115 respondentów obu płci (kobiety – 74, mężczyźni – 41) w wieku od 17
do 81 lat (ur. w latach 1936–2000), z terenu całej Polski, zarówno
mieszkających w mieście (91 osób), jak i na wsi (24 osoby), o różnym
poziomie wykształcenia. Materiały (wraz z danymi respondentów)
zdeponowane są w archiwum autorki. W analizie, dla oszczędności
miejsca podano liczbę poświadczeń, zaś przy indywidualnych cytatach – skrót „Resp.” oraz numer respondenta. Drugi typ danych
stanowią materiały zastane, czyli opracowania leksykograficzne
i encyklopedyczne oraz zasoby polskojęzycznego Internetu. Materiał
analityczny zacytowano w oryginalnej ortografii. Całokształt zgromadzonego materiału można – pod względem kwalitatywnym i kwantytatywnym – uznać za reprezentatywny, gdyż na jego podstawie da
się zaobserwować tendencje i dokonać uogólnień.

Znaczenia przymiotnika trybunalski/a/e jako części
nazwy produktu w świetle danych ankietowych
Materiał językowy zebrany z wykorzystaniem wyżej omówionej
ankiety wskazuje, że w rozumieniu współczesnych Polaków słowo
trybunalskie, umieszczone na etykiecie i stanowiące część nazwy
produktu, odnosi się do następujących 18 pojęć, zjawisk lub desygnatów:
• Piotrków Trybunalski – 54 odpowiedzi, udzielone przez
46,9% respondentów;
• trybunał – 20 odpowiedzi, udzielonych przez 17,3% respondentów;
• Trybunał Konstytucyjny – 8 odpowiedzi;
• Trybunał Koronny – 6 odpowiedzi;
• gazeta „Trybuna (Ludu)” – 6 odpowiedzi;
• Lublin – 6 odpowiedzi;
• władza, coś ważnego – 6 odpowiedzi;
• wysoka jakość – 5 odpowiedzi;
• tradycja – 5 odpowiedzi;
• szlachta polska – 5 odpowiedzi;
• trybun (ludowy) – 4 odpowiedzi;
• obszar, region – 3 odpowiedzi;
• ulica Trybunalska – 3 odpowiedzi;
• komunizm – 3 odpowiedzi;
• Trybunał Stanu – 3 odpowiedzi;
• trybuna – 2 odpowiedzi;
• politycy – 2 odpowiedzi;
• kawiarnia Trybunalska w Lublinie – 1 odpowiedź.
Znaczenia te można uszeregować w 4 grupy: 1) znaczenia wskazujące na Piotrków Trybunalski i związek produktu z tym miastem;
2) znaczenia odnoszące się pojęć i nazw posiadających wspólną
podstawę słowotwórczą trybun-: trybunał, Trybunał Konstytucyjny,

Trybunał Koronny, trybun, trybuna, ulica Trybunalska, kawiarnia
Trybunalska, gazeta „Trybuna (Ludu)”; 3) pozytywna waloryzacja:
wysoka jakość, władza, tradycja; 4) znaczenia odnoszące się do historii i współczesności Polski: szlachta, Lublin, komunizm, politycy.
W dalszej części analizy osobne miejsce poświęcone zostanie dwu
pierwszym, najlepiej poświadczonym semantyzacjom, zaś znaczenia
uzyskane od mniej niż 10 procent respondentów, zostaną zaprezentowane i skomentowane en bloc.

Trybunalski/a/e czyli z Piotrkowa Trybunalskiego
Najwięcej odpowiedzi uzyskanych w ankiecie odnosi słowo
trybunalska/ie do nazwy miasta Piotrków Trybunalski. Takich informacji w liczbie 54 udzieliło 46,9% respondentów, czyli blisko połowa
wszystkich pytanych – w tym w niemal równych proporcjach kobiety
(30) i mężczyźni (24), mieszkańcy całej Polski, zarówno miast1, jak
i wsi2, w wieku 17–81 lat. Można więc powiedzieć, że skojarzenie
przymiotnika trybunalski/a/e z Piotrkowem Trybunalskim jest powszechne, ponadgeneracyjne i niewarunkowane miejscem zamieszkania.
Wśród odpowiedzi znajdziemy krótkie sformułowania: Piotrków Trybunalski / od Piotrkowa Trybunalskiego (31 odp.). Oznaczają
one, że produkt (piwo lub jakiś inny napój itp. itd.) związany jest
z Piotrkowem Trybunalskim (Resp.76). Odpowiedzi następnych 21
respondentów, nieco szersze, wskazują bardziej konkretnie na związek produktu nazywanego trybunalskim z tym miastem – produkt
pochodzi z Piotrkowa Trybunalskiego. Taki sposób myślenia dokumentują przykładowe wypowiedzi: coś pewnie z Piotrkowa Trybunalskiego (Resp.46, 63, 64, 58, 61); Moim zdaniem, że pochodzi
z miejscowości, która ma w swej nazwie ten przymiotnik, np. Piotrków Trybunalski (Resp.113); „trybunalskie” - ponieważ pochodzi
z Piotrkowa Trybunalskiego (Resp.104, 67, 68, 114, 33, 2). Miejscem
produkcji wyrobu jest Piotrków Trybunalski (i/lub jego okolice):
Pierwsze skojarzenie, to napój produkowany w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego (Resp.82); że miejscem produkcji jest Piotrków
Trybunalski (Resp.59); że pochodzi, produkowane jest w Piotrkowie
Trybunalskim (Resp.1); Trybunalska/trybunalskie oznacza dla mnie
miejsce pochodzenia/produkcji, czyli ze produkt został wykonany
w (Piotrkowie) Trybunalskim (Resp.86); kojarzy mi się z miejscowością wytwarzania napoju tzn. Piotrków Trybunalski, albo Lublinem
(Resp.108); Piotrków Trybunalski jako pochodzenie (Resp.45); Piotrków Trybunalski, że może stamtąd się bierze (Resp.44) (podobnie
Resp.40, 67, 71, 108).
Takie same znaczenia przypisują internauci słowu trybunalski/a/e, widniejącemu na etykiecie piwa Trybunalskie Miodowe
(http://perla.pl/produkty/trybunalskie-miodowe/ 2017; http://
ocen-piwo.pl/Perła_Trybunalskie_Miodowe,1,290 2017; http://
www.browar.biz/forum/showthread.php?t=92617 2017), co widać
w przykładowych wypowiedziach: średniej jakości etykieta […], nie
wiem czemu ale kojarzy mi się z Piotrkowem (nick internauty: becik;
Biała Podlaska, Bydgoszcz, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice, Gliwice, Kielce,
Kolbuszowa, Kraków, Lubartów, Lublin, Łomża, Olsztyn, Poznań, Pruszków,
Radom, Rzeszów, Sanok, Siedlce, Starogard Gdański, Tarnogród, Toruń, Warszawa, Wisła, Włodawa, Wrocław i Zielona Góra.
2
Dołhobrody (gm. Włodawa), Grabów n. Wisłą (pow. Zwoleń), Hanna (gm.
Włodawa), Marzysz (pow. Kielce), Mójcza (pow. Kielce), Zdziłowice (pow.
Janów Lubelski).
1
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http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=92617 2017); [...]
po raz wtóry czy nawet trzeci w życiu sięgnąłem po to piwo. I po
raz kolejny zdawało mi się, że pochodzi z Piotrkowa Trybunalskiego
(Borsuk77; http://ocen-piwo.pl/Perła_Trybunalskie_Miodowe,1,290
2017); To piwo będzie kojarzyło się z Piotrkowem Trybunalskim,
a nie z Lublinem (Mgr; http://www.browar.biz/forum/showthread.
php?t=92617 2017); Nazwa bardziej kojarzy się z browarem kiper
z Piotrkowa tryb. (celtyk87; http://www.browar.biz/forum/showthread.php?t=92617 2017).
Zaistnienie takiej sytuacji daje się wytłumaczyć zjawiskami
natury językowej, jakie wynikają z przebadanych przez onomastów
właściwości chrematonimów, czyli – w rozumieniu węższym – nazw
własnych „niektórych materialnych wytworów ręki ludzkiej, przemysłowych lub rękodzielniczych, jednostkowych lub seryjnych” (tzw.
chrematonimy właściwe) (Breza 1998: 343; Kosyl 1993: 439; Kosyl
2003: 370) lub szerzej – „nazw obiektów przestrzeni gospodarczej
(firm, przedsiębiorstw, niektórych rodzajów instytucji, produktów,
usług, marek)” (Gałkowski 2014: 64; Gałkowski 2011: 28-42).3 Po
pierwsze, w rozumieniu większości Polaków nazwa Trybunalskie
pochodzi od nazwy geograficznej Piotrków Trybunalski i przybrała
formę przymiotnika odtoponimicznego trybunalski/a/e. Taki mechanizm powstawania nazwy własnej został określony jako transonimizacja i polega na przesunięciu nazwy własnej z jednej klasy do innej
(Kosyl 1993: 441; Długosz 2014: 206; Gałkowski 2011: 247-254).
W naszym przypadku jest to przesunięcie integralnej części nazwy
miejscowości z klasy nazw miejsc w topografii przestrzennej do klasy
chrematonimów.
Po drugie, funkcja semantyczna nazwy Trybunalskie dla znacznej grupy ankietowanych polega na informowaniu o miejscowości
pochodzenia i sygnalizowaniu związku z produktu z regionem, co
stanowi zasadniczą funkcję chrematonimów odtoponimiznych (Kosyl 1993: 443; Długosz 2014: 204-206; Gałkowski 2011: 260). Funkcje te może chrematonim pełnić bezpośrednio (w naszym przypadku
byłoby tak, gdyby w nazwie produktu pojawiło się też słowo Piotrków) lub pośrednio – w sposób metaforyczny, metonimiczny lub
aluzyjny (Kosyl 1993: 443). Zebrany materiał językowy przemawia
za tym, że w analizowanym przypadku mamy do czynienia z przesunięciem metonimicznym4: słowo trybunalski/a/e zastępuje dwuczłonową nazwę miejscowości Piotrków Trybunalski, a ich znaczenia są
ze sobą utożsamiane przez przeciętnych użytkowników polszczyzny.
Dodatkowych argumentów na to, że słowo trybunalski/a/e
jest na zasadzie metonimii odpowiednikiem nazwy Piotrków Trybunalski, dostarcza kwerenda zasobów Internetu. Oto kilka wyekscerpowanych przykładów. Portal Społeczności Piotrkowa Trybunalskiego nosi nazwę Trybunalscy.Pl. (http://trybunalscy.pl 2017). Dwa
czasopisma wydawane w Piotrkowie Trybunalskim mają w tytule
przymiotnik trybunalski, który zastępuje całą nazwę miejscowości:
„Gazeta Trybunalska” (Int.9) oraz tygodnik „Tydzień Trybunalski”
(http://gazetatrybunalska.pl; http://tt.info.pl 2017). Usytuowane
W niniejszym artykule trybunalskie należy do chrematonimów sensu stricto, zaś inne przywoływane jako kontekstorium odtoponimiczne nazwy własne – do chrematonimów sensu largo.
4
Por. tezę R. Grzegorczykowej odnośnie do typów znaczeń wariantowych:
„Wydaje się, że nazwy własne osobowe i miejscowe mogą w sposób regularny na skutek elipsy uzyskiwać w tekstach znaczenia metonimiczne typu
‘dzieło, sztuka, wykład (ogólniej: wytwór), coś znanego rozmówcom, co odbyło się w danej miejscowości’ i in.” (Grzegorczykowa 2002: 43).
3
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w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Pijarskiej sanktuarium maryjne
nosi nazwę Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej, nie zaś Piotrkowskiej (http://www.mbtrybunalska.pl/sanktuarium/ 2017). Forum trzeźwościowe, organizowane cyklicznie od 17 lat w Piotrkowie
Trybunalskim przez stowarzyszenie z Piotrkowa Trybunalskiego, nosi
nazwę Trybunalskie Forum Trzeźwościowe (https://www.epiotrkow.
pl/news/Osoba-uzalezniona-to-tez-czlowiek--XVI-Trybunalskie-Forum-Trzezwosciowe,26545 2017). Również zawody strzeleckie, organizowane w 2013 roku w Piotrkowie Trybunalskim przez Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Ziemi Piotrkowskiej i Polski Związek
Łowiecki ZO w Piotrkowie Trybunalskim, nazwano Trybunalskim Towarzyskim Konkursem Strzeleckim (http://forum-bron.pl/viewtopic.
php?t=110219 2017). Podobnie, plebiscyt na najlepsze firmy roku
z Piotrkowa Trybunalskiego i okolic zyskał miano Trybunalska Firma
Roku (http://piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl/artykul/poznajmy-kandydatow-do-tytulu-trybunalska-firma-roku,1285317,art,t,id,tm.
html 2017). Impreza sportowa odbywająca się na stadionie „Concordia” w Piotrkowie Trybunalskim nazwana została Trybunalski Bieg z
OSIR-em (https://www.epiotrkow.pl/news/1300-osob-na-Biegu-Trybunalskim-z-OSIRem,26385 2017). I ostatni przykład: przedsiębiorstwo, obejmujące m.in. piotrkowski Hotel Trybunalski, mieszczące
się Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Grota Roweckiego, otrzymało
nazwę Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowe Trybunalskie S.A.,
a dla podkreślenia lokalizacji, w adresie strony internetowej tego
przedsiębiorstwa pojawia się wyłącznie przymiotnik trybunalskie:
http://trybunalskie.polandtrade.pl (2018).
Po trzecie, badane słowo ma formę przymiotnika, a to – zdaniem językoznawców – pociąga za sobą następną ważną dla nazwy
produktu konsekwencję. „W świecie językowym cechy nie istnieją
samodzielnie, są one zawsze cechami kogoś lub czegoś. Rodzaje
cech nazywanych przez przymiotniki można najczęściej ustalić na
podstawie ich związków z wyrazami, które są przez te przymiotniki
określane” (Smółkowa 1993: 393; Grzegorczykowa 2007: 129). Leksem trybunalski/a/e został zaś w polszczyźnie bardzo silnie związany
ze słowem Piotrków i ten związek – co wynika z niniejszej analizy
– jako pierwszoplanowy narzuca się przeciętnemu użytkownikowi
języka. Zaważyły na tym dwa fakty. Miasto Piotrków Trybunalski jest
jedyną miejscowością w Polsce, które w swojej nazwie ma przymiotnik trybunalski5. W dodatku jest to miasto niepoślednie – drugie pod
względem wielkości w województwie łódzkim i 48. w Polsce, liczące
według danych z 31 grudnia 2015 74 500 mieszkańców6, obchodzące w 2017 roku 800-lecie istnienia, z pierwszym zapisem nazwy
Petrecoue w 1217 roku (Rymut 1987: 185, 16; Grzenia 2003: 294;
Miodek 2002: 524-525), położone w centralnej Polsce; u zarania
miasto królewskie, kolebka polskiego parlamentaryzmu, siedziba
Trybunału Koronnego dla Wielkopolski (Baranowski 1989), co znalazło odzwierciedlenie w dodanym po II wojnie światowej drugim
członie nazwy (Rymut 1987: 186); dziś ośrodek przemysłu maszynowego, włókienniczego, meblowego, papierniczego czy szklarskiego,
okolony centrami logistycznymi; ważny węzeł komunikacyjny. Gdy
prześledzimy język polski pod kątem kolokacji, zbierzemy dodatWykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części 2015, dostępny na
stronie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczpospolitej Polskiej (KSNG) (http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/urzedowy_wykaz_
nazw_miejscowosci_2015.pdf 2017).
6
Zob. hasło Piotrków Trybunalski w Wikipedii. Wolnej encyklopedii (https://
pl.wikipedia.org/wiki/Piotrków_Trybunalski 2017).
5
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kowe argumenty wzmacniające tę tezę: w jednym z najnowszych
słowników języka polskiego przy definicji słowa trybunalski odnotowano i objaśniono stałe połączenie wyrazowe Piotrków Trybunalski
(Zgółkowa 2003: 252). Tak wysoka pozycja Piotrkowa Trybunalskiego
wśród polskich miast i wyjątkowość jego nazwy wpływają na to, że
w świadomości przeciętnego Polaka słowo trybunalski/a/e samorzutnie i automatycznie wywołuje skojarzenie z tym miastem.
Po czwarte, chrematonimy charakteryzują się tendencją do
tworzenia tematycznych serii nazewniczych, czyli zespołów „nazw
motywowanych przez wyrazy, które mieszczą się w jednym polu znaczeniowym bądź też należą do jednej klasy nazw własnych” (Kosyl
1993: 442). Funkcjonują dziś w obrocie i żywej praktyce językowej
serie charakterystyczne dla pewnych tylko obiektów nazewniczych.
Przykładem takiej serii jest choćby lista nazw okrętów i statków,
utworzonych „od nazw zjawisk atmosferycznych (Wicher, Grom, Huragan, Cyklon), które ewokują szybkość i grozę” (Kosyl 1993: 442).
Nazwy piw czy napojów bezalkoholowych też wykazują tendencję
do budowania serii nazewniczych, przy czym te serie nazw ewokują
miejsce wytwarzania lub wydobywania, odwołując do nazw miejscowości lub krain. Są to na przykład piwa: Żywiec, Okocim, Łomża,
Namysłów, Nałęczowskie, Zwierzynieckie, Warka, Tyskie, Leżajsk,
Braniewo, Dojlidy, Tatra i in.; napoje bezalkoholowe: Nałęczowianka,
Muszynianka, Żywiec Zdrój, Żywiecki Kryształ, Jurajska, Ostromecko, Kropla Beskidu, Knyszynianka, Kinga Pienińska, Tymbark i inne
(por. Gałkowski 2011: 267-269). Taki intersubiektywny tok myślenia
utrwalił się i ustabilizował w umysłach Polaków, czego dowody zebrano w odpowiedziach na pytanie ankiety: Myślę, że słowo trybunalskie na etykiecie napoju może wskazywać na miasto z którego
napój pochodzi np. Piotrków Trybunalski. Podobnie jak woda Żywiec
i piwo Łomża (Resp.71); lokalizacja miejsca, jak Nałęczowianka – od
razu dodałam: Piotrków Trybunalski (Resp.40; podob. Resp.60 i 62).
Pokazuje to, że piwo znajduje się w takim obszarze konsumenckim,
który jest szczególnie podatny na wykorzystanie wskazówki geograficznej w nazwie produktu7, a to dla znacznej części nabywców
mocno rzutuje na sposób odczytywania nazwy umieszczonej na etykiecie – jako miejsca pochodzenia produktu.

Trybunalski/a/e czyli związane z trybunałem
Według 17,3% respondentów przeprowadzonej ankiety, słowo
trybunalska/e, umieszczone na etykiecie napoju bezalkoholowego lub
piwa, nawiązuje do słowa trybunał8, oznaczającego „sąd o specjalnych
uprawnieniach, powoływany do rozstrzygania spraw o szczególnym
znaczeniu” oraz „w dawnej Polsce od 1578 roku: stanowy sąd szlachecki drugiej i ostatniej instancji, rozpatrujący apelacje od wyroków
sądów ziemskich, grodzkich i podkomorskich w sprawach karnych
i cywilnych” (Zgółkowa 2003: 252-253; Zarzycki 1993).
Uzyskano w tym zakresie 20 odpowiedzi od respondentów obu
płci (14 kobiet i 6 mężczyzn), mieszkańców zarówno miast jak i wsi,
Inne obszary konsumenckie, w których nazwa – zwłaszcza w formie przymiotnika odtoponimicznego – niesie informację o miejscu pochodzenia, to
np. wędliny (np. Kiełbasa Żywiecka, Podlaska, Krakowska, Toruńska, Sokołowska, Śląska) czy sery (Rycki, Michowski, Tylżycki). Por. Gałkowski 2011:
260-269.
8
Pochodzi od łac. tribunal – „trybunał, a) krzesło sędziowskie; b) krzesło
wodza; c) na trybunie siedzący urzędnicy, sędziowskie kolegium” (Kumaniecki 1965: 510).
7

w wieku 21–81 lat. Wśród odpowiedzi zaznacza się grupa prostych
wskazań: trybunał (12 odp.); związana z trybunałem (Resp.69); odnoszace sie do trybunalu (Resp.78); Właściwe dla trybunału, jego
członków lub wytwarzane w trybunale (Resp.57), co łączy się z sądem trybunalskim (Resp.105; podobn. 3, 30, 75, 85). Taki tok skojarzeń rejestrują także słowniki języka polskiego na przestrzeni ostatniego wieku. Na przykład w słowniku S. B. Lindego z 1812 roku czytamy, że trybunalski to „do trybunału należący” (Linde 1812: 719),
„dotyczący trybunału, do trybunału należący” (Arct 1916: 939);
w słownikach powojennych – „odnoszący się do dawnego trybunału, związany z trybunałem; wydawany, zatwierdzany przez trybunał”
(Doroszewski 1967: 297); „przym. od trybunału” w znaczeniu stanowego sądu szlacheckiego” (Szymczak 1981: 540). W najnowszych
słownikach widnieją zapisy – „właściwy trybunałowi, czyli stanowemu sądowi szlacheckiemu” (Zgółkowa 2003: 252); „od trybunał”
w znaczeniu stanowego sądu szlacheckiego w dawnej Polsce (Dubisz
2006: 135; podob. Sobol 2002: 1051; Dunaj 2007a: 1869).
Zauważmy, że kilku leksykografów nie wprowadza słowa trybunalskie do swoich słowników (np. Bańko 2007: 395; Dunaj 2007b:
723; Skorupka 1989: 394-395), co wynikać może z ograniczonego
zasięgu używania tego leksemu. Współcześnie w niektórych leksykonach opatrzony on jest bowiem kwalifikatorem historyczny (np.
Dubisz 2006: 135; Zgółkowa 2003: 252; Sobol 2002: 1051), co można rozumieć jako niewspółczesny, nie mający ciągłości odniesienia,
skoro i sądy trybunalskie – desygnat, którego się ten przymiotnik
pierwotnie tyczył – zniknęły z rzeczywistości z końcem XVIII w.9
Ta sytuacja powoduje pojawianie się nowych znaczeń dla słowa
trybunalski/a/e, które powstają w wyniku poszukiwania przez przeciętnego użytkownika polszczyzny odniesień współczesnych dla tego
przymiotnika (por. Grzegorczykowa 2002: 43, 45-46).
Opisywany proces semantyzacji – jak ujawniła ankieta – jest
procesem kontekstowym10, czyli zależy od szeregu „determinant oddziałujących na proces dekodowania komunikatu” (Widerski 2015:
33). To znaczy, że jeśli użytkownik polszczyzny zetknie się z tym słowem w zupełnej izolacji od rzeczywistości pozajęzykowej, wówczas
może skojarzyć je z trybunałem lub samodzielnie szuka kontekstu,
co widać w powyższym wyliczeniu. Jeśli natomiast słyszy/widzi to
słowo w marketingowym kontekście napoju, zakupów, etykiety, konsumpcji, to wówczas uruchamia kolejne mechanizmy semantyzacji
i kojarzy z powszechnie znanym związkiem wyrazowym Piotrków
Trybunalski oraz spodziewa się informacji o cechach produktu, jak
np. miejscu pochodzenia piwa. Taki tok myślenia dokumentują przykładowe wypowiedzi respondentów: pierwsze skojarzenie mam
z trybunałem. Jeśli zaś chodzi o napoje, podejrzewam, że mogą pochodzić z Piotrkowa Trybunalskiego. Bo napoje z trybunałem jakoś
mi się bezpośrednio w ogóle nie kojarzą (Resp.61); napój związany
z miejscem nalewania [w okolicach trybunału miejskiego lub przez
rodzinę urzednika] (Resp.62); moje pierwsze skojarzenie to, że produkt wytworzono w mieście trybunalskim (tj. tam, gdzie działał kiedyś trybunał) (Resp.60); rajcowie trybunalscy kiedyś pili; trybunał
piotrkowski (Resp.33); zacny trybunał; to zapewne napój, który spożywali przedstawiciele trybunału (Resp.46). Opisane mechanizmy
Ostatni Trybunał Koronny odbył się w 1793 roku. (Zarzycki 1993: 24).
Por. „Znaczenie odpowiednich słów warunkowane jest kontekstem tego,
co mamy na myśli, oraz kontekstem danej wypowiedzi.” (Fleischer 2002:
276).
9
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nadawania znaczenia spowodowały, że odniesienie słowa trybunalskie do trybunału – desygnatu i pojęcia, od którego wyraz wywodzi
swoje najstarsze i pierwotne znacznie, jest dziś rzadkie w kontekście
nazwy napoju.

Pozostałe skojarzenia ze słowem trybunalski/a/e
jako nazwą napoju
Próbując odpowiedzieć na pytanie o znaczenie słowa trybunalskie, respondenci dokonywali operacji myślowych, polegających
na zdefiniowaniu kontekstu, który pomógłby zakorzenić to słowo
w jakiejś siatce pojęciowej i określić jego sens (por. Fleischer 2002:
276-279). Efektem tych procesów są zebrane za pomocą ankiety kolejne skojarzenia i asocjacje (tzw. warianty znaczeń; Grzegorczykowa
2002: 43-46), wśród których jako pierwsze wymieńmy skojarzenia
odnoszące się do podobieństwa dźwiękowego i wspólnej podstawy słowotwórczej trybun-, a nie znajdujące logicznego wyjaśnienia
w rzeczywistej relacji między piwem a danym zjawiskiem/desygnatem: trybun, trybun ludowy (4 odp.), trybuna (1 odp.) oraz zakrawająca na dowcip odpowiedź: pita na trybunach (Resp.112).
Drugi typ semantyzacji to skojarzenia odnoszące się do współczesnego życia politycznego, sfery polityki i ustroju politycznego,
w tym – do organu władzy, jakim jest Trybunał Konstytucyjny (7
odp.), Trybunał Konstytucyjny, bo to na czasie (resp.15). Aktualność
takiego skojarzenia wynika z tego, że w czasie, gdy przeprowadzano
ankietę, od kilku miesięcy było głośno w mediach wokół Trybunału
Konstytucyjnego. Ankietowani odwołują się również do Trybunału Stanu (3 odp.), czyli jednego z konstytucyjnych organów władzy
sądowniczej w Polsce. Odnoszą się także do czasów PRL, zapewne
poniekąd ze względu na ukazującą się wtedy „Trybunę Ludu”11: komunizm, „Trybuna Ludu” (Resp.19); Słowo to kojarzy mi się z czasami PRL (Resp.80); Moje pierwsze skojarzenie ze słowem trybunalska to lata 60-70, woda mineralna, jakiś napój a także gazeta
lub ulica (Resp.84). Do tych semantyzacji zaliczyć można odniesienia
do polityków: Pierwsze co mi przyszło do głowy to coś związanego
z polityką (Resp.73), “piwo dla polityków” (Resp.90), przy czym są to
asocjacje przywoływane przez współczesnych 21-latków.
Po trzecie, odnotować należy skojarzenia dotyczące indywidualnego doświadczania kultury. Mieszkanka Lublina powiązała nazwy
trybunalskie/a z lubelską restauracją Trybunalska (Resp.53; http://
www.trybunalska.pl 2017). Zaznaczają się też skojarzenia warunkowane wiedzą historyczną o tym, że w Lublinie działał Trybunał
Koronny w latach 1578–1793: Trybunał Lubelski, Trybunał w Lublinie (6 odp.). Notabene, te dwie odpowiedzi odpowiedzi uzyskano
od mieszkańców Lublina, Chełma, Lubartowa i Janowa Lubelskiego
i są na pewno częściowo skorelowane z lubelskim pochodzeniem
respondentów. Inni ankietowi odwołali się do lektury prasy: „Trybuna” / „Trybuna Ludu” (6 odp.) lub literatury dla dzieci: ulica
Trybunalska z zacytowanego przez respondenta incipitu wiersza
J. Brzechwy Pytalski (4 odp.), czemu towarzyszył komentarz, wska„Trybuna Ludu” – dziennik społeczno-polityczny wydawany w Warszawie
w latach 1948–1990, organ prasowy Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej o jednym z największych nakładów w Polsce – ok.
1,5 mln egz. w połowie lat 70. (większy nakład miewała tylko „Trybuna Robotnicza”, wychodząca na Górnym Śląsku i zachodniej Małopolsce).» Wikipedia. Wolna encyklopedia (https://pl.wikipedia.org/wiki/Trybuna_Ludu
2017).
11
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zujący na kontekst sytuacyjny: czytam to teraz wnukom (Resp.17).
Zauważyć można asocjacje warunkowane wiedzą historyczną o tym,
że Trybunał Koronny był sądem najwyższym (apelacyjnym) dla szlachty:
Pierwsze skojarzenia z „trybunalski” to sądy trybunalskie i Rzeczpospolita szlachecka (Resp.92); Na etykiecie wody mineralnej skłaniam się ku
skojarzeniu z czasem polskich sarmatów, czymś dla osób szanujących
Polskę, jej niezawisłość, ustanowione w niej prawa (Resp.85); kojarzy mi
się to ze szlachecki, szlachtą, trochę z biesiadą (Resp.72, podob. 24, 10).
Ostatnia grupa semantyzacji to skojarzenie z pozytywną waloryzacją, co jest związane z obserwowaną i bezrefleksyjnie przyswajaną przez konsumentów praktyką w zakresie tworzenia chrematonimów – mają sugerować wysoką wartość produktu (Kosyl 1993:
443). W odpowiedziach znajdujemy określanie wprost wysokiej
jakości napoju nazwanego trybunalskie: dobre piwo (Resp.5); wyborne (Resp.32); najlepsze, przewodzące, rządzi smakiem (Resp.9);
Podnosi splendor produktu (Resp.44); w ten sposób podkreśla się
rangę, powagę, zaufanie, jakim się darzy obiekt (produkt) określany
tym mianem (Resp.59). Respondenci odnoszą się również do pojęcia tradycji, która w obszarze konsumenckim stała się synonimem
wysokiej jakości12: dobre..., o starych tradycjach (Resp.110); produkt
z tradycją, regionalny (Resp.111); tradycja (Resp.94); stara marka
(Resp.33); Trybunalskie - kojarzy mi się coś robione z długimi tradycjami, specjalną recepturą, w miejscu do tego przeznaczonym, np.
piwo w starym rodzinnym browarze (Resp.77). W końcu zaznaczają
się też odniesienia do władzy i ekskluzywności: związane z jakimiś
władzami (Resp.12); władza, ogłaszanie; napój dla osób dzierżących
jakąś władzę (Resp.41; podob. 103); coś na wysokim poziomie, […]
coś ważnego (Resp.13); coś dostojnego (Resp.11), Pierwsze skojarzenie to „godne uwagi, bo z jakiegoś powodu ważne, dumne”
(Resp.91); dla wybrańców (Resp.78; por. 70).

Podsumowanie
Wiedza o świecie, jako konieczny warunek rozumienia komunikatu, np. nazwy produktu na etykiecie, może dotyczyć różnych
zjawisk. Są to: sytuacja komunikacji; elementy nieobecne w sytuacji
porozumiewania się, ale znane mówiącym; wiedza o świecie, oparta
na doświadczeniu ogólnoludzkim; rozumienie oparte na wspólnocie
kulturowej, narodowej oraz wiedza indywidualna (Grzegorczykowa
2002: 152-153). Zrekonstruowane znaczenia przypisywane słowu
trybunalski/a/e w aspekcie nazwy produktu wskazują, że przeciętni
użytkownicy języka odwołują się do doświadczenia ponadindywidualnego, tzw. ogólnoludzkiego, wspólnotowego (por. Grzegorczykowa 2002: 152-153). Dlatego efektem rekonstrukcji jest dotarcie
do semantyzacji dość stabilnych, intersubiektywnych, ponadindywidualnych, uwarunkowanych kulturowo i wspólnych przeciętnym
użytkownikom współczesnej polszczyzny (Fleischer 2002: 277-278).
Wymaga to więc, przyjętego przez współczesnych onomastów nurtu kognitywnego, kulturowego spojrzenia na nazwy własne (Rzetelska-Feleszko 2003: 32). W tej perspektywie można obserwować
zachodzące po II wojnie światowej – czyli od czasu dodania drugiego
członu do nazwy Piotrków – zmiany semantyki przymiotnika trybunalski/a/e, który dawniej miał znaczenie ‘związany z trybunałem’
(sędzia trybunalski, woźny trybunalski – dziś sędzia trybunału), późO wykorzystywaniu tradycji w marketingu i reklamie zob. np. Pomieciński:
2003: 143.
12
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niej został elementem toponimu, następnie użyto go jako chrematonimu i w tej funkcji podlega dalszym rozmaitym semantyzacjom.
Przemiany znaczenia chrematonimu doszły współcześnie do etapu,
na którym słabiej zaznacza się pierwotne odniesienie do trybunału,
zaś przymiotnik ten, użyty w nazwie takich produktów, jak np. piwo
czy napój bezalkoholowy, jest przez znaczną część współczesnych
użytkowników polszczyzny definiowany poprzez odniesienie do
Piotrkowa Trybunalskiego i rozumiany jako informacja o pochodzeniu geograficznym produktu.
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Artykuł porusza kwestię różnego rozumienia zmian zachodzących w kulturze. Jedni autorzy upatrują w tym zjawisku
oznak kryzysu oraz odrzucenia wartości reprezentowanych przez
tradycję, podczas gdy inni dostrzegają w tym procesie szanse na
przekroczenie ograniczeń narzuconych przez ramy kulturowe oraz
cywilizacyjne. W efekcie, część autorów pisze o kryzysie mając na
myśli regres – w miejscu gdzie inni dostrzegają rozwój. W tekście
zwracam również uwagę, iż pojęcie kultury jest pojęciem bardzo
szerokim semantycznie, z tego powodu trudno jest jednoznacznie
mówić o nim przez pryzmat pojęcia kryzysu.

The article discusses the issue of different understanding
of changes that taking place in culture. Some authors see in this
phenomenon signs of crisis and rejection of values represented by tradition, while others see in this process the chances of
exceeding the limits imposed by the cultural and civilizational
frameworks. As a result, some authors write about the crisis,
thinking in context of regress – in a place where others see development. The text also points out that the concept of culture
has semantically wide scope and for this reason it is difficult to
explicitly talk about it through the prism of the concept of crisis.

Słowa kluczowe: kryzys kultury, przekształcenia kulturowe, tożsamość kulturowa.

Keywords: culture crisis, cultural transformations, cultural identity.

Wstęp

Spojrzenia na kryzys

Rzeczywistość człowieka w XXI wieku często przedstawiana
jest w kontekście zjawisk tworzących kryzys kultury. Powstało wiele
prac opisujących te zjawiska, zarówno w ujęciu specjalistycznym, jak
i próbujących wytłumaczyć kryzys szerzej, nawet w wymiarze całościowym, cywilizacyjnym1. W niniejszym tekście przedstawię kilka
wybranych stanowisk, z różnych epok historycznych, odnoszących
się do zmian dokonujących się w kulturze. Są to często sprzeczne
ze sobą koncepcje, opisujące to zjawisko zarówno przez pryzmat
regresu, jak i tworzenia szans do rozwoju.
Niniejszy tekst jest wstępem do podjęcia obszerniejszych badań nad zjawiskiem zmian zachodzących w kulturze. Z tego powodu pominięto niektórych myślicieli – szczególnie Platona, Nietzsche,
a niektórych przedstawiono jedynie fragmentarycznie, m.in. Chantal Delsol. Zabieg ten ma za zadanie ukazać zjawisko zmian w kulturze przez pryzmat autorów, którzy koncentrują się na pewnym
szczególnym jej rozumieniu. Dotyczy to w szczególności rozumienia
kultury od XVIII wieku do współczesności oraz postrzegania zmian
kulturowych jako procesu odchodzenia od tradycji. Główną tezą
tekstu jest ukazanie, że kultura jest obszarem niezwykle szerokim,
rozmaicie interpretowanym, w związku z czym krytyka zmian w niej
zachodzących może doprowadzać do nieporozumień oraz do wyciągania zbyt pochopnych wniosków. Nie oznacza to, iż nie powinniśmy
przyglądać się tym zmianom, jednak przed oceną ich konsekwencji
powinniśmy wypracować spójną definicję, czym kultura jest i co jest
jej celem.

O zjawisku kryzysu kultury oraz jego źródłach pisał już
Edmund Husserl. Twórca fenomenologii stwierdza, że „(...) dokumentujący się w niezliczonych symptomach rozkładu życia kryzys
europejskiego sposobu istnienia, o którym tak powszechnie się
dziś rozprawia, nie jest wcale ciemnym zrządzeniem losu, nie jest
nieprzeniknionym fatum, lecz staje się zrozumiały i przejrzysty na
tle dającej się filozoficznie odsłonić teleologii dziejów Europy. Założeniem tego zrozumienia jest jednak to, że najpierw uchwycony
zostanie fenomen: 'Europa' w swym centralnym rdzeniu istotnościowym. By pojąć całe zwyrodnienie obecnego 'kryzysu', trzeba
było wypracować pojęcie 'Europa' jako historyczną teleologię nieskończonych celów rozumu, trzeba było pokazać, jak europejski
'świat' narodził się z idei rozumu, tzn. z ducha filozofii. Można było
wtedy wyraźnie zobaczyć kryzys jako pozorne fiasko racjonalizmu.
Podstawy tego niepowodzenia racjonalnej kultury nie leżą jednak – jak powiedziano – w istocie samego racjonalizmu, lecz tylko
w jego uzewnętrznieniu, uwikłaniu się w 'naturalizm' i 'obiektywizm'” (Husserl 1993: 50).
Najpoważniejszym przejawem kryzysu diagnozowanego przez
Husserla jest to, że racjonalność nauk ścisłych przybrała charakter jednostronny, z zasady wykluczając pytania dotyczące sensu
ludzkiej egzystencji i sensu świata. Tym samym najważniejsze dla
człowieka zagadnienia zostały zaniedbane. Sławomira Walczewska, tłumaczka tekstu Husserla o kryzysie nauk europejskich, pisze: „Śledząc w dziejach myśli sposób realizowania owego zadania
uniwersalnego poznania, odnajduje Husserl źródło współczesnego
kryzysu kultury europejskiej, którym jest przemiana sensu pier-

Por. Spengler 2001; Husserl 1987; Lévinas 1998; Żuk-Łapińska 1997; Gielarowski 2016.
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wotnej idei nauki, idei racjonalności, dokonująca się w nowożytności i kulminująca się w Galileusza koncepcji przyrody” (Walczewska
1993: IV).
Według niemieckiego filozofa nastąpi albo „upadek Europy
przez (…) popadnięcie we wrogość wobec ducha i barbarzyństwo,
albo też odrodzenie Europy z ducha filozofii przez heroizm rozumu
przezwyciężającego ostatecznie naturalizm” (Husserl 1993: 50).
Powstanie kryzysu kultury można również rozpatrywać w ramach przejścia historycznego od nowożytności do nowoczesności.
Takie stanowisko przyjmuje Andrzej Gielarowski opisując nowożytność w następujący sposób: „1) humanizm i rozwijany w jego
ramach ideał człowieczeństwa; 2) filozofia dziejów (historii) wraz
z ideą postępu wolności i rozumu; 3) racjonalizm z ideą obiektywizującego poznania, umożliwiającego cywilizację przemysłową,
stworzoną dzięki nauce i technice” (Gielarowski 2016: 25). Warto
również przedstawić inne stanowiska dotyczące rozumienia nowożytności. Takie stanowisko zajmuje między innymi Hegel, który
łączy nowożytność z kartezjańską ideą samoświadomości. Przyjmując taką perspektywę, nowożytność cechować się będzie takimi przymiotami jak: indywidualizm, prawo do krytyki i autonomia
działania oraz idealizm. Z kolei Heidegger za czynniki konstytutywne nowożytności uznaje wyodrębnienie nauki, techniki i kultury,
estetyzację sztuki i zjawisko „odbóstwienia”.
Należy też zauważyć, że u podstaw nowoczesności zachodzi
głęboka przemiana tradycyjnych systemów wartości. Ten aspekt
również podkreśla Gielarowski: „Nowoczesność, każdorazowo gdy
następuje, jest stanem ducha dążącym do porzucenia tego, co stare i co z tego powodu stanowi przeszłość. Nowoczesność w tym
ujęciu jest więc pewnym projektem kulturowym, który został zapoczątkowany przez oświecenie jako epokę ducha i rozumu, odcinającą się od tego, co nie ma przywileju najwyższego poznania”
(Gielarowski 2016: 27).

Nowożytność – nowoczesność
Zdaję sobie sprawę, jak trudne jest precyzyjne określenie
pojęć „nowożytność – nowoczesność”. Można jednak przyjąć, iż
nowożytność jest pewnym okresem historycznym, natomiast nowoczesność jest – jak twierdzi Gielarowski – „formacją kulturową,
która powstała w nowożytności i trwa nadal”.
W podjętych rozważaniach ważne jest, aby uchwycić jak rozumiane jest człowieczeństwo w okresie nowożytności i nowoczesności. Według Władysława Stróżewskiego: „Człowieczeństwo
jest nie tylko stanem zastanym, lecz zadaniem. Jest ideą, zarówno
w platońskim, jak i kantowskim rozumieniu tego słowa: ideą regulatywną. I pozostanie dla nas wyzwaniem nawet wtedy, gdyby
się okazało, że żaden człowiek na świecie nigdy nie był naprawdę
człowiekiem” (Stróżewski 2002: 36).
Biorąc to pod uwagę, człowieczeństwo jest najważniejszym
zadaniem do wypełnienia w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym. Co jest konieczne, aby to zadanie właściwie wypełnić?
Bez wątpienia niezbędne do tego są nauki humanistyczne. Kiedy
ich rola w edukacji zostaje zmarginalizowana, siłą rzeczy doprowadza to do rozmaitych stanów kryzysowych. Dlatego też, jedna ze
współczesnych filozofów, Martha C. Nussbaum podkreśla: „Znajdujemy się w samym środku kryzysu o niespotykanych rozmiarach

i o śmiertelnie poważnym, ogólnoświatowym znaczeniu. (...) kryzysu, który na dłuższą metę najpewniej będzie miał dla demokratycznej samorządności o wiele gorsze skutki. To kryzys edukacji”
(Nussbaum 2016: 18).
Pomimo rosnącego dostępu do edukacji, i to w skali globalnej, odnotowuje się stopniowe zanikanie zainteresowania naukami
humanistycznymi, nie tylko na poziomie kształcenia uniwersyteckiego, lecz nawet na podstawowym poziomie nauczania. Problem
ten jest dostrzegalny zarówno w Ameryce, jak i w Europie. Obrane kierunki realizowania polityki państwowej, która zmierza do
osiągania krótkoterminowych celów, będzie promować edukację
nastawioną na konkretne, techniczne umiejętności. Najważniejsze
jest bowiem utrzymywanie postępu cywilizacyjnego, a więc ściśle
z tym związanej dynamiki wzrostu gospodarczego. Przejawem takiego zjawiska są liczne programy rządowe oraz ponadnarodowe,
zmierzające do wykształcenia jak największej liczby specjalistów,
zdolnych do wprowadzania ciągłych innowacji i wynalazków, napędzania nowych technologii. Inne działania to między innymi próba
łączenia uniwersyteckich badań naukowych z gospodarką i biznesem w ramach wprowadzania w życie projektów grantowych.
Orientacja na postęp technologiczny i zysk, realizowana w ramach polityki państw, powoduje, iż zanikają inne, równie ważne
umiejętności2.
Nauki humanistyczne, ze względu na swoją specyfikę, trudno jest wpisać w tak realizowaną politykę. Powyższe rozważania
uzupełnia rozumienie kultury oraz jej roli w tworzeniu społeczeństwa, reprezentowane przez Allana Blooma: „Kultura staje obok
natury jako miara oceny człowieka, lecz odznacza się jeszcze większym dostojeństwem. (...) Kultura to zespolenie zwierzęcej natury
człowieka ze wszystkimi sztukami i naukami, jakich nabył podczas
swego przejścia ze stanu natury do stanu społeczeństwa. Kultura przywraca utraconą jedność człowieka na wyższym poziomie,
gdzie jego zdolności mogą się w pełni rozwinąć przez sprzeczności
pomiędzy przyrodzonymi pożądaniami, a nakazami moralnymi życia społecznego” (Bloom 1997: 218).
Definicja kultury w ujęciu Blooma zawiera w sobie nie tylko
oświeceniowe spojrzenie na człowieka z perspektywy koncepcji
Umowy Społecznej (Rousseau), lecz również podkreśla ewolucyjny
kierunek zmian zachodzących w społeczeństwie. Filozof krytykuje
aktualną rolę jaką odgrywa humanistyka w edukacji, pisząc: „Nie
potrzeba dowodzić, jak ważna jest edukacja. Należy jednak zauważyć, że dla narodów współczesnych, które w większym stopniu niż
dawne opierają się na rozumie, kryzys uniwersytetu, siedliska
rozumu, jest bodaj najpoważniejszym kryzysem, któremu muszą
stawić czoło” (Bloom 1997: 22).
Bloom dopatruje się kryzysu kultury w zmniejszeniu roli humanistyki w tworzeniu systemu edukacji.
Intuicję dotyczącą zmiany paradygmatu humanistyki na rzecz
nauk technicznych miał również Maritain, który pisał: „Człowiek
jest zmuszony rzeczywiście w swoim umyśle i w swoim życiu podporządkowywać się coraz bardziej koniecznościom nie ludzkim,
lecz technicznym oraz energiom świata materialnego, które wprawia w ruch, a które zalewają świat ludzki” (Maritain 1981: 31).

2

O kierunkach rozwoju nauki oraz o jej granicach szerzej w Horgan 1999.
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Kryzys kultury jako zagrożenie rozwoju człowieka
Przedstawione wybiórczo stanowiska dotyczące rozumienia
kryzysu mają w sposób poglądowy odpowiedzieć na pytanie, jak
reprezentanci różnych nauk rozumieją zmianę, dokonującą się na
obecnym etapie rozwoju cywilizacyjnego. We wszystkich przytoczonych diagnozach płaszczyzną wspólną jest rozpoznanie aktualnej
sytuacji jako stanowiącej zagrożenie dla dalszego rozwoju człowieka. Autorzy tak rozumianego kryzysu kultury prezentują własne rozwiązania, które w wielu aspektach są analogiczne do koncepcji nowego człowieka i nowego społeczeństwa, postulowanych przez Ericha Fromma. W powszechnie znanej książce Mieć czy być? wybitny
psycholog zaproponował wizję człowieka, który potrafiłby sprostać
współczesnym wyzwaniom cywilizacyjnym. Miałoby się to dokonywać zwłaszcza przez „wolę porzucenia wszystkich form posiadania,
aby w pełni być” (Fromm 2012a: 233). Następnie poprzez wyzbycie się narcyzmu, miłość, szacunek dla życia, odrzucenie zazdrości
i nienawiści, życie bez czci dla bożków, uczciwość wobec innych.
Najważniejszym czynnikiem przemiany według Fromma jest przeniesienie modusu posiadania na rzecz modusu bycia. Tylko w ten
sposób będziemy w stanie uniknąć rozprzestrzeniania się choroby
społecznej, która trawi naszą cywilizację. Innymi słowy, dzięki temu
unikniemy „śmierci człowieka” (Tischner 1998: 21).
Rozważania Fromma w książce Mieć czy być? są kontynuacją
problematyki poruszanej w jego wcześniejszych pracach, szczególnie w Ucieczce od wolności (1997) oraz w Zdrowym społeczeństwie
(2012b). Warunkiem poprawy sytuacji jest gruntowna przemiana
myślenia, co umożliwiłoby stworzenie nowej nauki o człowieku.
Jednak pomimo prawie czterdziestu lat od publikacji Mieć czy być?
przedstawione przez Fromma problemy pozostają nadal nierozwiązane, a sytuacja humanistyki pogarsza się. Również idee promowane przez Marthę C. Nussbaum dobrze opisują mechanizm,
który w sposób bezpośredni oddziałuje na kształtowanie się społeczeństwa, wciąż zatracającego swoją tożsamość na rzecz modusu
posiadania.
Współcześnie o przekształceniu kultury, a szczególnie o negatywnym kierunku zachodzących zmian, pisze szerzej Chantal Delsol.
Francuska filozof zwraca uwagę, iż postępujące odejście od tradycji
powoduje stopniową utratę tożsamości kulturowej. Remedium na
zaistniałą sytuację musi być powrót do kamieni węgielnych naszej
tradycji, w tym szczególnie do godności człowieka, a także do szacunku do rozumu i wiary w postęp. Według Delsol są to „(…) zasady, do których jesteśmy przywiązani prawie bezwiednie” (Delsol
2018: 7). Autorka zwraca uwagę, iż umyślnie używa pojęcia „zasada” zamiast „wartość”, ponieważ wartości mają charakter dużo
bardziej względny. Takie rozróżnienie ma podkreślić uniwersalny
charakter systemu zasad, którym powinien kierować się człowiek.
Obecna sytuacja skłania Delsol do refleksji, iż człowiek zarówno
rezygnuje z poglądów dotychczas reprezentowanych przez tradycję,
jak również zaczyna bronić nowych poglodów, które są rozproszone
i sprzeczne. Z tego powodu autorka proponuje odwołać się do tego,
co konstytutywne, tym właśnie dla Delsol są kamienie węgielne.
Wśród nich centralne miejsca zajmuje przekonanie o godności człowieka, szacunek dla rozumu oraz wiara w postęp. Zasady te współcześnie zostały w dużej mierze zreinterpretowane, wypaczone oraz
przesłonięte przez inne poglądy i praktyki. Dla Delsol współczesna
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kultura jest niespójna, ponieważ z jednej strony afirmuje ludzką
wolność, równocześnie traktując człowieka jako „kawałek mięsa”.
Innym spojrzeniem na stan kultury jest propozycja filozofów
i socjologów, jaką przyjmują Michael Hardt oraz Antonio Negri
w książce Imperium. Pojęcie imperium najczęściej kojarzymy ze Stanami Zjednoczonymi czy Chinami, postrzeganymi jako gospodarcze
mocarstwa budujące nasze wyobrażenie o świecie. Autorzy ci dają
jednak odmienne rozumienie tego pojęcia: „Imperium to nowy,
ekspansywny ład o strukturze sieci, pozbawiony centrum władzy
i niezależny od terytorialnych granic, manifestujący się w procesach
ekonomicznych, kulturowych i politycznych, nazywanych czasem
globalizacją” (Hardt 2005: 7).
Według nich władza przybrała nową postać, jest układem narodowym oraz ponadnarodowym organizmów złączonych wspólną
logiką rządzenia. Efektem stworzenia imperium są zarówno korporacje, jak również instytucje ponadnarodowe, np. Bank Światowy
czy Unia Europejska. Procesy zachodzące wewnątrz imperium doprowadzają do tego, iż najwyższą wartością staje się kapitał. Inaczej
mówiąc, „kapitał staje się światem” (Hardt 2005: 405). W takiej
sytuacji w imperium zaczyna rodzić się kryzys, który stopniowo doprowadza do jego upadku. Ocena cywilizacji przedstawiona przez
Hardta oraz Negri dobrze wpisuje się w obraz naszej współczesności, ukierunkowanej głównie na zysk ekonomiczny. Przykładem realizacji takiego procesu (upadku imperium) może być ocena funkcji,
jaką odgrywa współcześnie kultura w społeczeństwie. Dokonujące
się cywilizacyjnie przeniesienie priorytetu z roli, jaką w społeczeństwie odgrywała humanistyka, na rzecz wartościowania kapitału
jako dobra uniwersalnego, doprowadza do przyspieszenia procesu
upadku imperium, a tym samym cywilizacji.
Zupełnie inne rozumienie aktualnego stanu kultury prezentują
przedstawiciele ewolucjonizmu kultury, którzy przyjmują, że współczesna kultura – ze wszystkimi jej cechami – jest stanem najlepiej
odpowiadającym współczesnemu człowiekowi. Oznacza to, iż nie
może być mowy o żadnym kryzysie kultury, gdyż kultura jest zjawiskiem, które ciągle się tworzy. Zgodnie z ideą ewolucji, zmiany
dokonujące się na przestrzeni wieków mają na celu lepsze dostosowanie oraz rozwój współpracy pomiędzy osobnikami. W tak przyjętej ewolucji kultura, która została wytworzona przez człowieka,
będzie stanem najlepszym w danym okresie. Jako przykład takiego
rozumienia kultury można wskazać Raymonda Kurzweila, który
wraz z innymi przedstawicielami idei ewolucjonizmu oraz transhumanizmu promuje rozwój technologii umożliwiających połączenie
człowieka z maszyną. Stan kultury – według osób wspierających
taki pogląd – charakteryzowałby się przede wszystkim dostępem
do informacji, cyfryzacją, tymczasowością oraz łączeniem nauki
z techniką. Byłby to stan, co trzeba podkreślić, najkorzystniejszy dla
dalszego rozwoju człowieka. Zauważmy jednak, że to stanowisko
stoi w zasadniczej opozycji do wspomnianych wcześniej autorów.
Kiedy u Fromma czy Nussbaum mowa o niszczącym człowieczeństwo postępie, to dla transhumanistów dzięki postępowi otwierają
się możliwości przejścia od stanu człowieka do stanu „człowieka+”
(por. Kłoda-Staniecko 2015: 228-249). Według nich współczesnemu
człowiekowi stare rozumienie kultury nie będzie potrzebne. Dlatego też dokonująca się zmiana jest niezbędna do wytworzenia właściwego środowiska, które umożliwia przejście do humanistyki 2.0.
W jej obrębie nie będzie już miejsca na klasyczne interpretowanie
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świata i roli, jaką w nim pełni człowiek. Przyszłe nauki skoncentrują
się wyłącznie na osiągnięciach technicznych, stwarzających lepsze
warunki dla dalszego rozwoju człowieka oraz eksploatacji świata,
zarówno w wymiarze realnym (rzeczywistym), jak i wirtualnym (cyfrowym).

Podsumowanie
Jak widać, trudno jest jednoznacznie mówić o kryzysie kultury,
nie podkreślając roli, jaką w nim odgrywa człowieczeństwo. Dokonująca się dynamicznie zmiana w strukturach wartości powoduje,
iż według wielu humanistów o współczesnym progresie cywilizacyjnym nie można mówić inaczej jak właśnie przez pryzmat kryzysu
kultury. Trzeba jednak mieć na względzie i takie poglądy, według
których dokonujące się zmiany kulturowe są najkorzystniejszymi
dla rozwoju człowieka. Pęd zmian technologicznych, który przenika
każdą aktywność człowieka powoduje, iż trudno jest mówić o kulturze używając jedynie jej klasycznych definicji. Z tego powodu w niniejszym tekście celowo pominięto rozważania na temat definicji,
czym kultura jest, a czym może być. Wątek ten opisany przez niezliczone dzieła, nie przyniósł jednoznacznej definicji, z którą każdy
czytelnik mógłby się zidentyfikować. Może właśnie też z tego powodu, dyskusja nad kryzysem kultury nie ma większej zasadności?
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Działalność kulturalna jako obligatoryjne
zadanie samorządu terytorialnego
Cultural activities as an obligatory task
of local government
Artur Potocki, UMCS , Wydział Prawa i Administracji
Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
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Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza oraz krytyczne ujęcie regulacji publicznoprawnych dotyczących obowiązku
prowadzenia działalności kulturalnej przez jednostki samorządu
terytorialnego jako usług publicznych świadczonych na rzecz członków społeczności samorządowej. W pracy, oprócz wskazówek, które
mogą być przydatne zarówno praktykom prawa, jak również administratywistom, konfrontowane jest także stanowisko przedstawicieli doktryny oraz praktyki w kwestiach związanych z ustrojowymi,
konstytucyjnymi oraz administracyjnymi aspektami realizacji zadań
z obszaru działalności kulturalnej.

The subject of this study is the analysis and critical inclusion of
public law regulations concerning the obligation to perform cultural
activities by local self-government units as public services provided
to the members of the self-government community. At work, in addition to guidance that may be useful both to law practitioners as well
as administratists, the position of the doctrinal representatives and
practitioners on issues related to the constitutional, constitutional
and administrative aspects of the implementation of tasks in the
field of cultural activity is also confronted.

Słowa kluczowe: Prawo kultury, działalność kulturalna, samorząd
terytorialny.

Keywords: Cultural law, Cultural activity, Territorial self-government.

Wstęp
Kulturalne prawa człowieka stanowią przedmiot regulacji zarówno prawa międzynarodowego, jak również krajowej ustawy
zasadniczej i ustawodawstwa zwykłego. Możliwość uczestnictwa
człowieka w kulturze jest jednak, co ważniejsze, społecznym standardem, który powinien być równo zapewniany wszystkim członkom
wspólnoty państwowej i samorządowej. Dostęp do kultury może
być realizowany zarówno na własną rękę, jak również za pośrednictwem niewładczych instrumentów administracyjnych. Warto także
wspomnieć, że działalność kulturalna jest elementem sfery aktywności społecznej i może ona mieć charakter zarówno materialny, jak
również niematerialny. Podejmowane przez administrację działania
mające na celu dostarczanie kultury stanowią działalność o charakterze zarówno władczym, jak również niewładczym (Iserzon 1968: 2425). Nie budzącym wątpliwości stwierdzeniem jest, że dostarczanie
usług z zakresu kultury powinno być i jest dziedziną, którą powinien
się zajmować samorząd terytorialny. Przemiany ustrojowe jakie zaszły po 1989 roku doprowadziły do znaczących przekształceń wielu
płaszczyzn życia społecznego, w tym także do odrodzenia się koncepcji samorządu terytorialnego jako elementu decentralizacji władzy i rozpoczęcia budowy podstaw społeczeństwa obywatelskiego
(Sikora [w:] Kruk, Lubeńczuk, Drab, red. 2017: 107-108). Klarowne
wydaje się zatem współgranie koncepcji samorządu terytorialnego,
jako władzy blisko społeczeństwa z zapewnieniem ważnych usług
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z punktu widzenia Konstytucji oraz, co znacznie ważniejsze, z punktu
widzenia potrzeb społecznych i egzystencjalnych. Jedną z nich jest
z całą pewnością dostarczanie i dbanie o kulturę, która stanowi element dziedzictwa cywilizacyjnego i pozwala na identyfikowanie się
jednostki z większą zbiorowością. Przedmiotem opracowania jest
działalność kulturalna samorządu terytorialnego jako jego obligatoryjne zadanie w aspekcie prawnoadministracyjnym oraz ustrojowym.
W toku pracy zostanie zweryfikowana teza, zgodnie z którą prowadzenie działalności kulturalnej przez samorząd terytorialny jest
jego obowiązkowym zadaniem od którego nie może się uchylać,
niezależnie od sytuacji ekonomicznej i organizacyjnej. Celem badawczym pracy jest poddanie krytycznej analizie zarówno regulacji
normatywnych, jak również poglądów doktryny, zarówno w kontekście szczególnym prawa kultury, jak również ogólnym z zakresu
prawa publicznego, a w szczególności administracyjnego materialnego i ustrojowego. W pracy posłużono się także analizą orzecznictwa sądów administracyjnych oraz analizą aktów wydawanych
przez administrację, co stanowi materiał badawczy. Efektem tego
będzie stworzenie samodzielnych poglądów na kwestie związane
z dostarczaniem usług z zakresu kultury przez samorząd terytorialny.

Przedmiot działalności kulturalnej
Przechodząc dalej należy określić czym jest działalność kulturalna. W tym wypadku ustawodawca zdecydował się na jej zdefinio-
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wanie, aczkolwiek uczynił to w sposób nieprecyzyjny. Zabieg ten był
jednak uzasadniony z uwagi na elastyczność kultury, a jego budowa
pozwala na podtrzymania aktualności definicji przez lata, niezależnie od trendów w kulturze (Podobnie Jagielska-Burduk, Szafrański
[w:] Jagielska-Burduk, Szafrański, red. 2012: 14-15.). Zgodnie z art. 1
ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej j.t. Dz.U. 2017 r. poz. 862, zwana dalej
u.o.p.d.k.), działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. R. Golat (Golat 2006: 21 i n.) wskazuje na
trzy podzakresy działalności kulturalnej, o której mowa w przepisie. Pierwszą z nich jest tworzenie kultury, czyli zakres działalności
wykonywanych na bieżąco przez podmiot prowadzący działalność.
Chodzi tutaj przede wszystkim o prowadzenie takich działań, które
mają na celu stworzenie określonego dobra kultury, niezależnie czy
będzie ono namacalne czy nie, jednak składać się ono będzie na
dziedzictwo kulturowe poszczególnych społeczności, tj. w wymiarze lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym. Drugą kwestią, która
składa się na całość prowadzenia działalności kulturalnej jest ochrona kultury, co jest często równoważone z ochroną zabytków (Tego
rodzaju podejście wyrażają Jagielska-Burduk, Szafrański twierdząc
że ochrona dóbr kultury bezpośrednio współgra i łączy się z ochroną zabytków o której mowa w przepisach ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami j.t. Dz.U. 2014
poz. 1446 z późn. zm., zwanej dalej u.o.z. Stwierdzenie tego rodzaju wydaje się jednak błędne, ponieważ kompetencje związane
z ochroną zabytków i prowadzeniem działalności kulturalnej skupione są w rękach jednego organu wyłącznie na szczeblu centralnym). W odróżnieniu od niej, zakres ochrony kultury jest pojęciem
znacznie szerszym i odnosi się nie tylko do przedmiotów objętych
ochroną w myśl u.o.z., ale także wyrazów współczesnej działalności
kulturalnej. Dobrym przykładem tego może być instalacja artystyczna „Tęcza”, która w latach 2012-2015 stała w Warszawie na Placu
Zbawiciela (szerzej na ten temat: Kowalska, Kamiński 2014: 246 oraz
Ignerska 2014: 144), a jej właścicielem był Instytut Adama Mickiewicza – państwowa instytucja kultury. Wielokrotna renowacja oraz
działania mające na celu konserwację tej instalacji w obliczu licznych
aktów wandalizmu i podpaleń to przykład działań mających na celu
ochronę kultury, w tym przypadku przedmiotu niebędącego zabytkiem. Ostatnim, trzecim zakresem prowadzenia działalności kulturalnej, jest upowszechnianie kultury, które należy rozumieć jako
przybliżanie zdobyczy kultury społeczeństwu, prezentowanie jej,
a także animacja kultury w celu aktywizacji społeczeństwa. Według
autora poniższego podziału, aktywizacja ta ma na celu integrację
wewnętrzną społeczności oraz wzrost liczy oddolnych działań danej
społeczności, co miałoby przejawiać się w rozwoju amatorskiego,
nieprofesjonalnego życia artystycznego (Golat 2006: 22-23).
Jak wskazuje A. Jakubowski (Jakubowski [w:] Gajewski, Jakubowski 2016: 5-6), działalność kulturalna może być zarówno materialna, jak również umysłowa, tj. niematerialna. Co istotne, nie
zostało wprowadzone tutaj jakiekolwiek rozróżnienie merytoryczne dotyczące tego jaką kulturę należy prowadzić, a jakiej nie, które
nurty w kulturze promować, a które negować. Dlatego właśnie prowadzenie tejże działalności kulturalnej przeradza się w prowadzenie instytucji kultury, które de facto wykonują większość czynności
związanych z wspieraniem działalności kulturalnej. Można zatem

mówić, że działalność kulturalna sfery publicznej, nad którą mecenat sprawuje władza publiczna, ma wymiar zinstytucjonalizowany.

Działalność kulturalna jako zadanie publiczne
samorządu terytorialnego w aspekcie ustrojowym
Przekazywanie kompetencji związanych z wykonywanie zadań
publicznych przez sferę państwową na rzecz samorządu terytorialnego jest tendencją obecną w polskiej administracji od początku
zmian ustrojowych końca XX wieku. Nie wdając się w szerszą polemikę nad zakresem jego kompetencji, podstawami ustrojowymi czy
samym pojęciem, można bez wątpienia stwierdzić, że wykonywanie
pewnych zadań publicznych, określonych ustawami, przez samorząd
terytorialny jest znacznie bardziej efektywne niżeli wykonywanie
tych samych zadań przez administrację rządową. Najważniejszym
czynnikiem, który wpływa na tę efektywność jest usytuowanie organów władzy samorządowej znacznie bliżej wspólnoty samorządowej, a niżeli władzy centralnej. To właśnie zaspokajanie potrzeb
zbiorowych wspólnoty, na które składają się także potrzeby dotyczące życia kulturalnego, jest jednym z podstawowych, obligatoryjnych
zadań samorządów każdego szczebla (Iserzon 1968: 95-97). W przypadku działalności kulturalnej można zaobserwować interesujące
zjawisko podwójnej kompetencji. Oznacza to, że za jej prowadzenie
odpowiedzialna jest administracja rządowa, jak i samorządowa, jednak (jak podkreśla się w piśmiennictwie) dla administracji samorządowej zastrzeżone są działania o zasięgu lokalnym (Niewiadomski
[w:] Hauser, Niewiadomski, Wróbel, red. 2011: 131-137).
Punktem wyjścia dla prowadzenia rozważań dotyczących umiejscowienia działalności kulturalnej w katalogu zadań wykonywanych
przez samorządy oraz określenia jego rodzaju, powinna być Konstytucja (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997
r. Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm., zwana dalej Konstytucją.).
Należy podkreślić, że nigdzie w ustawie zasadniczej nie został określony obowiązek prowadzenia tego rodzaju działań przez samorządy,
jednak wskazano na pewną tendencją, którą powinna precyzować
ustawa zwykła (Wyrok TK z dnia 8 kwietnia 2009 r., sygn. akt K
37/06, Legalis 126226). Jest nią deklaracja, określana w piśmiennictwie jako zasada domniemania właściwości samorządu terytorialnego wyrażona w przepisie art. 163 Konstytucji. Jak wskazuje
A. Skoczylas i W. Piątek, polega ona na przyjęciu, że w przypadku
gdy ustawodawca konstytucyjny albo zwykły nie zastrzegł realizacji
konkretnego zadania publicznego na rzecz ściśle określonego organu władzy publicznej, wówczas powinno ono zostać wykonane
przez samorząd terytorialny (Skoczylas, Piątek [w:] Safjan, Bosek,
red. 2017). Konsekwencją wskazanej wyżej zasady jest przyjęcie, że
zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego
jako zadania własne, co zostało wskazane w przepisie art. 166 ust.
Konstytucji.
Obowiązek prowadzenia działalności kulturalnej przez jednostki samorządu terytorialnego został stwierdzony na dwóch płaszczyznach. Pierwszą z nich są akty ustrojowe, regulujące w sposób szeroki funkcjonowanie poszczególnych szczebli JST. Są nimi odpowiednio
ustawa o samorządzie gminnym (Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym j.t. Dz.U. 2016 poz. 446, dalej jako u.s.g.) dla
gmin, ustawa o samorządzie powiatowym (Ustawa z dnia 5 czerwca
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1998 r. o samorządzie powiatowym j.t. Dz.U. 2016 poz. 814, dalej
jako u.s.p.) dla powiatów oraz ustawa o samorządzie województwa
(Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa j.t.
Dz.U. 2016 poz. 486, dalej jako u.s.w.) dla województw samorządowych. We wszystkich trzech ustawach, prowadzenie działalności
kulturalnej oraz ochrona zabytków zostały wskazane jako zadanie
własne samorządu, świadczone publicznie dla zaspokojenia potrzeb
wspólnoty samorządowej, czyli mieszkańców (Dla gmin zostało to
wskazane w art. 7 ust. 1 pkt 9 u.s.g., por. Wyrok NSA w Warszawie
z dnia 4 września 2008 r., sygn. akt II OSK 888/08, OwSS 2009/1/9/9,
dla powiatów w art. 4 ust. 1 pkt 7 u.s.p., por. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 25 czerwca 2013 r., sygn. akt IV SA/Gl 962/12, LEX nr
179984, a dla województwa samorządowego w przepisie art. 14 ust.
1 pkt 3 u.s.w., por. Wyrok WSA w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2015
r., sygn. akt I SA/Kr 661/15, LEX nr 1786053).
Przepisy prawa ustrojowego dotyczące wykonywania zadań
własnych przez samorząd terytorialny współgrają z normami wynikającymi z u.o.p.d.k., czego efektem może być stwierdzenie, że
działalność kulturalna prowadzona lokalnie jest obligatoryjnym zadaniem własnym samorządu terytorialnego. Tego rodzaju pogląd
znajduje swoją aprobatę w piśmiennictwie. Jak twierdzi P. Dobosz
(Dobosz [w:] Chmielnicki, red. 2010: 127-130. Tezę tę potwierdza
także wyrok NSA w Warszawie z dnia 3 lipca 2002 r., sygn. akt I SA/
Ka 631/02, ONSA 2003, nr 4, poz. 133), podział na zadania fakultatywne i obligatoryjne JST poszczególnego szczebla wiąże się
z określeniem tego zadania w poszczególnych ustawach prawa
materialnego. Takiego rodzaju szczegółowe regulacje dookreślają
zadania i kompetencje samorządów w poszczególnych obszarach,
które zostały ogólnie wskazane w prawie ustrojowym. Do tego rodzaju sytuacji z całą pewnością dochodzi w przypadku działalności
kulturalnej. Zbliżony pogląd w tym zakresie wyraża K. Jaroszyński
(Jaroszyński [w:] Hauser, Niewiadomski, red. 2011: 97. Pogląd ten
potwierdza Dobosz [w:] Chmielnicki, red. 2010: 146-147), twierdząc,
że ustawy nie nakładają na JST bezwzględnego nakazu prowadzenia
działalności kulturalnej sensu largo, wskazują jednak na obowiązek
prowadzenia przez JST co najmniej jednej biblioteki publicznej, co
jest w konsekwencji objawem nakazu prowadzenia działalności kulturalnej w jakiejś formie. Nakaz prowadzenia działalności kulturalnej przez samorząd powiatowy, która ma charakter ponadgminny
i znajduje swoje potwierdzenie w przepisach prawa materialnego,
znajduje także aprobatę w piśmiennictwie (Cybulska [w:] Dolnicki,
red. 2007: 48-50).
Co zadziwiające, w niektórych opracowaniach dominuje pogląd
mówiący, że owszem prowadzenie działalności kulturalnej przez samorząd województwa o zasięgu regionalnym należy do jego właściwości i zgodnie z przepisami materialnymi jest zadaniem obligatoryjnym, jednak odbywa się on w oparciu o przepisy ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami. Tego rodzaju pogląd wyrażają
chociażby R. Cybulska (Cybulska [w:] Dolnicki, red. 2007: 151-152)
oraz A. Szewc (Szewc 2008: 125). Kompetencje organów samorządowych są niezwykle skąpe w zakresie ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami, w związku z czym od pewnego czasu pojawiają się
w doktrynie postulaty ich rozszerzenia (Płaszowska 2016: 102-106).
Nie można jednak stwierdzić, jakoby realizowanie tejże działalności
odbywało się w oparciu o przepisy prawa materialnego dotyczącego
ochrony zabytków, a nie u.o.p.d.k., ponieważ stanowiłoby to bezpo-
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średnie naruszenie treści art. 1 ust. 4 i art. 9 ust. 2 u.o.p.d.k., które
wskazują na jednostki samorządu terytorialnego w sposób ogólny,
nie wyłączając samorządów któregokolwiek szczebla.

Działalność kulturalna jako zadanie publiczne
samorządu terytorialnego w aspekcie
materialnoadministracyjnym
Drugą płaszczyzną gdzie stwierdzono obowiązek prowadzenia
działalności kultura przez samorządy są przepisy materialnego prawa administracyjnego. Pierwszą z nich jest regulacja zawarta w art.
1 ust. 4 u.o.p.d.k., gdzie ustawodawca narzucił JST obowiązek sprawowania mecenatu nad działalnością kulturalną. Polegać on ma na
wspieraniu i promowaniu twórczości oraz na prowadzeniu działań
z zakresu oświaty kulturalnej, organizowaniu inicjatyw kulturalnych
i opiekowaniu się zabytkami. Wspieranie to powinno odbywać się
przez dotowanie realizowanych przedsięwzięć z środków samorządowych. Podmiotami wspieranymi zgodnie z tą regulacją mogą być
wyłącznie jednostki sektora finansów publicznych ze szczególnym
uwzględnieniem samorządowych instytucji kultury. Co istotne,
przepis ten ma charakter wyłącznie ogólny i stanowi podstawę dla
podejmowania działań w zakresie kultury przez JST.
Ponadto, w art. 9 ust. 2 u.o.p.d.k. został wskazany bezpośrednio obowiązek prowadzenia działalności kulturalnej przez JST z środków własnych. Wskazanie na realizację działalności kulturalnej przez
JST z środków własnych świadczy o tym, że można jednoznacznie
stwierdzić, iż jest to zadanie własne samorządów. Jak wskazuje
A. Jakubowski (Jakubowski [w:] Gajewski, Jakubowski 2016: 41-42),
samorządy mają obowiązek tworzenia instytucji kultury i nie mogą
dopuścić do sytuacji, gdy nie funkcjonuje przynajmniej jedna instytucja kultury, którą jest biblioteka publiczna. Wskazuje także na obowiązek zaspokajania potrzeb kulturalnych wspólnoty samorządowej,
jednak nie istnieją jakiekolwiek mechanizmy mogące w obiektywny
sposób ocenić czy te potrzeby są zaspokojone, jak to ma miejsce
w przypadku chociażby oświaty (W przepisach ustawy o systemie
oświaty znalazły się liczne regulacje związane z kontrolą zarówno
merytoryczną jak również organizacyjną prowadzonych przez JST
jednostek oświaty o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty j.t. Dz.U. 2016 poz. 1943). W praktyce
oznacza to, że takie działanie JST, które de facto uniemożliwiłoby
prowadzenie przez instytucje kultury działalności kulturalnej, może
zostać uznane za niezgodne z prawem. Jako przykład tego rodzaju
działania, można przytoczyć podjęcie przez organ JST uchwały, która doprowadziłaby do uniemożliwienia funkcjonowania biblioteki
publicznej, która jest obligatoryjnie prowadzoną instytucją kultury
JST (Uchwała RIO w Poznaniu z dnia 10 czerwca 1998 r., sygn. akt.
1744/98, OwSS 1998, nr 4, s. 140). Tego rodzaju uchwała wymagałaby stwierdzenia nieważności w postępowaniu nadzorczym (Jakubowski [w:] Gajewski, Jakubowski 2016: 42).
Reasumując, można bez najmniejszych wątpliwości zaakceptować twierdzenie, że prowadzenie działalności kulturalnej przez
wszystkie szczeble samorządu terytorialnego jest ich zadaniem
publicznym o charakterze obowiązkowym. Społeczność samorządowa, która jest niejako obsługiwana w tym zakresie przez JST, ma
prawo domagać się świadczenia usług w zakresie kultury, natomiast
samorządy winny organizować ją w własnym zakresie i z własnych
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środków. Twierdzenie to znajduje swoje potwierdzenie zarówno
bezpośrednio w przytoczonych przepisach, jak również w orzecznictwie i piśmiennictwie.

Podsumowanie
Z powyższych rozważań wynika, że jedną z funkcji administracji samorządowej każdego szczebla jest realizacji zadań, które mają
na celu zapewnienie dostępu do kultury, jej trwania i pogłębiania.
Administracja samorządowa została specjalnie do tego celu wyposażona w szereg szczególnych rozwiązań, które w założeniu mają jej
pomóc w realizacji tego zadania. Można tutaj stwierdzić, że funkcją
administracji rządowej jest zmaterializowanie celów państwa (Spasowska-Czarny 2014: 263), a administracji samorządowej – celów
samorządów terytorialnych, które zostały określone przede wszystkim w przepisach ustrojowych oraz konstytucji, a wynikają przede
wszystkim z koncepcji realizowania i zapewniania usług publicznych
przez władzę, która może ściśle z nimi współdziałać. Należy także
podkreślić, że administracja to przede wszystkim system zorganizowanych podmiotów, które dysponują określonymi instrumentami
władczymi i niewładczymi, których podstawowym celem jest nie
wyłącznie trwanie, ale przede wszystkim realizacja i wykonywanie
władzy publicznej (Stefaniuk 2009: 127).
Odnosząc się do głównej tezy pracy, zgodnie z którą prowadzenie działalności kulturalnej przez samorząd terytorialny jest jego
obowiązkowym zadaniem od którego nie może się uchylać, niezależnie od sytuacji ekonomicznej i organizacyjnej, należy się z nią zgodzić. Przede wszystkim, należy wskazać na obowiązkowy charakter
realizacji norm zawartych w przepisach ustrojowych dotyczących
funkcjonowania samorządu terytorialnego. Konkretne wskazanie
przez ustawodawcę celów samorządów każdego szczebla może być
jedynie błędnie interpretowane przez niektórych przedstawicieli
nauki, co zostało wskazany wyżej, ale mimo to nie wydają się to być
kwestie unormowane niejasno. Drugą kwestią jest pośrednie wskazanie na wykonywanie zadań polegających na dostarczaniu usług
kulturalnych w Konstytucji. Bezdyskusyjnie należy przyjąć stwierdzenie, że wykonywanie zadań z zakresu kultury przez samorządy ma
na celu zaspokojenie potrzeb członków wspólnoty z tego obszaru.
W końcu trzecią regulacją, które bezpośrednio precyzuje obowiązek prowadzenia działalności kulturalnej są przepisy materialnego
prawa administracyjnego, które wskazują jak wywiązywanie się
z tego obowiązku powinno przebiegać. Reasumując, można jedynie
dodać, że ten specyficzny obszar jest narażony także na aktywność
prądów kulturalnych, mody, czyli czynników pozaprawnych, które
mają istotne znaczenie dla kluczowego czynnika, czyli efektywnego
zapewniania usług społeczności i to efektywne zapewnianie usług
powinno być dla samorządów celem, jednym z wielu oczywiście.
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Proces zarządzania sprzedażą
w przedsiębiorstwie

Process of managing sales
in company

Przemysław Sergiej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
Grzegorz Czapski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych

Artykuł przedstawia wybrany proces sprzedaży, według którego powinni postępować sprzedawcy, aby dążyć do zdobycia klienta.
Tworzenie procesu uzależnione jest od doświadczenia firmy oraz dostępnych na rynku informacji. W artykule omówiono również samo
zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie zaczynając od ustalenia
misji, wizji oraz strategii, aż do wyboru kanałów dystrybucji i zarządzania ceną produktów. Bardzo ważnym elementem zarządzania sprzedażą jest zbudowanie zespołu sprzedawców, którzy będą
korzystać z wcześniej opracowanych standardów do pozyskiwania
klientów oraz utrzymywania z nimi relacji.

The article presents the chosen sales process according to
which the sellers should proceed in order to strive to win the customer. The creation of the process depends on the company’s experience
and information available on the market. The article also discusses
the sales management in the enterprise itself, starting from establishment of the mission, vision and strategy, to choice of distribution
channels and management of the price of products. One of the most
important elements of sales management is to build a team of sellers
who will use the previously developed standards to acquire customers and maintain relationships with them.

Słowa kluczowe: zarządzanie sprzedażą, proces sprzedaży, klient,
sprzedawca.

Keywords: sales management, sales process, customer, seller.

Wstęp
Współczesny rynek i klienci stają się coraz bardziej wymagający. Firmy chcące zaistnieć w swojej branży muszą dołożyć wielu starań, by pozyskać i utrzymać klientów. Jako pomoc przychodzi standaryzacja i proces sprzedaży. Wyzwaniem staje się każdy
klient, dlatego warto stworzyć i standaryzować proces sprzedaży,
który jest dostępny dla każdego pracownika danej firmy i staje
się niejako instrukcją do próby zdobycia klienta. Niniejszy artykuł przybliży sposób, w jaki przedsiębiorstwa znajdują klientów
i jak przebiega kontakt z nimi. Wiadomą rzeczą jest to, że to klienci utrzymują firmy a nie odwrotnie, dlatego warto dbać o relacje
z klientami oraz otoczeniem. Firmy dobrze zorientowane we współczesnej gospodarce potrafią się w niej odnaleźć poprzez korzystanie
z własnych oraz cudzych doświadczeń. Istnieje wiele sposobów na pozyskiwanie informacji zarówno o rynku, jak i o klientach. Dobrze zorganizowana firma tworzy swój własny proces sprzedaży, według którego
postępują późnej pracownicy. Jednak, aby tworzyć standardy, należy
na początku zadbać o podstawowe wartości firmy takie jak wizja, misja, czy strategia, bez których niemożliwe jest zaistnienie na rynku, a co
więcej trudno takiej firmie znaleźć odpowiednich pracowników.

kanym błędem jest stwierdzenie, że podpisanie umowy kończy sprzedaż. Nic bardziej mylnego. Podpis klienta na umowie otwiera drzwi
do dalszej współpracy z nim. Po takim akcie potrzebne jest umiejętne
zarządzanie relacjami z klientem (Grzybek 2015). Procesem nie można nazwać samej sprzedaży, ale to wszystko, co ma miejsce przed
i po transakcji. Składa się na niego wiele elementów, z których każdy
ma swoje zadania i cele. W każdej części procesu można dokonywać
zmian, czy standaryzacji. Może wpływać to pozytywnie lub negatywnie
na poziom sprzedaży w firmie. Często handlowcy wolą krótki, kilkukrokowy proces niż ten rozbudowany, w którym można popełnić więcej
błędów (Grzybek 2015). Wdrożenie takiego procesu składającego się
z poszczególnych etapów może w przedsiębiorstwie spowodować
dające się przewidzieć rezultaty, powtarzalność działań sprzedawców
oraz mierzalne efekty (Blanchard, Johnson 2011). Na rysunku 1 został
przedstawiony przykładowy proces sprzedaży.
Rysunek 1. Proces sprzedaży

Proces sprzedaży
Proces sprzedaży jest to zestaw kroków mających na celu inicjowanie, identyfikację potrzeb, ocenę prawdopodobnych szans sprzedażowych, prezentacji, sprzedaży i pomyślnego zakończenia działań
sprzedażowych. Wymagający ścisłej koordynacji ludzi, sprzętu, narzędzi
i technik. Obejmujący również szeroki zakres usług np. reklamy i promocji (Wereda 2009). Można więc powiedzieć, że proces sprzedaży
jest następującymi po sobie odcinkami, przez które dąży się do zakończenia sprzedaży, począwszy od jej zaplanowania. Często spoty-

136

ABSTRACT

STRESZCZENIE

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorów.
Cytowanie: Sergiej P., Czapski G., (2018) Proces zarządzania sprzedażą w przedsiębiorstwie, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” nr 2(28), s. 136-139, https://
kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK2-2018/RSK2-2018-Sergiej_Czapski-Proces-zarzadzania-sprzedaza-w-przedsiebiorstwie.pdf

Źródło: opracowanie własne na podstawie Cassell, Bird 2011: 28.

Przemysław Sergiej, Grzegorz Czapski – Proces zarządzania sprzedażą...

Identyfikacja potencjalnego klienta jest uzależniona od branży,
w jakiej działa firma. Poszukiwanie klientów może polegać na odwiedzaniu danego terenu, przeglądaniu katalogów, uczestniczeniu w targach, czy przeszukiwaniu serwisów internetowych. W szukaniu klientów pomagają gorące linie, marketing, telemarketing, listy mailingowe,
czy networking. W ostatnich latach popularne stało się sprzedawanie
i kupowanie baz potencjalnych klientów, które również mogą posłużyć do identyfikacji klienta z nowym produktem (Grzybek 2015).
Najważniejszymi pytaniami, jakie powinien zadać sobie sprzedawca
brzmią: Kto kupi ten produkt? Dlaczego kupi go od danej firmy? Gdzie
znaleźć klienta? Jak odróżnić klienta od tych, którzy są skłonni kupić
od konkurencji? Gdy zadane zostaną te pytania, dużo łatwiej będzie
o zidentyfikowanie klientów, którzy będą skłonni kupić produkt danej firmy (Cassell, Bird 2011). Zaistnieje potrzeba klasyfikacji nowych
konsumentów, którzy staną się częścią procesu sprzedaży oraz tych,
którzy zostaną z niego wykreśleni. Jeśli klasyfikacja zostanie dokonana
błędnie, lub zbyt optymistycznie, to sprzedający uzna, że każdy klient,
z którym rozmawia to kupujący, będzie to strata zarówno cennego czasu, jak i pieniędzy na przygotowanie oferty. W klasyfikowaniu ważne
jest również dobranie odpowiednich proporcji pomiędzy oferowanym
produktem, a zasobami pieniężnymi klienta. Jeżeli produkt będzie za
drogi, to pomimo dobrego profilu klienta, nie kupi on danego dobra.
Kwalifikowanie klientów powinno być przede wszystkim oparte na
obiektywnych i realnych kryteriach (Cassell, Bird 2011).
Trzecim elementem procesu sprzedaży jest kontakt z klientem.
Myśląc o styczności z klientem, pierwszą rzeczą, o której należy pamiętać jest przygotowanie się do rozmowy, zarówno twarzą w twarz, jak
i telefonicznej. Kolejną sprawą jest znajomość oferty firmy, jeżeli
sprzedawca proponuje coś, czego nie ma już w magazynach firmy,
to nie nadaje się do tej pracy, a jeśli nadaje, to potrzebne mu przeszkolenie. Po poznaniu oferty należy zapoznać się z każdym towarem
dostępnym w ofercie, tak aby podczas kontaktu z klientem wiedzieć
co zaproponować, jeśli ten będzie miał różne wymagania. Skupić uwagę trzeba głównie na korzyściach kupującego oraz ofertach i cenach
konkurencji. Kolejnym elementem przygotowań sprzedawcy powinna
być znajomość zasad handlu. Na ostatnim miejscu można odnieść się
do wyższego poziomu, którym jest psychologia sprzedaży pozwalająca na szybkie rozpoznawanie typów klientów (klient: tylko oglądający,
zdecydowany, niezdecydowany, milczek, gaduła, wybredny, mądrala, nieufny) oraz pokazująca systemy motywacji, którymi kierują się
konsumenci podczas zakupu (Cox, Brittain 2000). Po odpowiednim
przygotowaniu się, sprzedawca ma do wyboru różne formy kontaktu
z klientem. Wszystko zależy od wielkości, popularności, rozpoznawalności firmy, a także do rodzaju produktu, np. wielkim sieciom z branży
FMCG wystarczą gazetki promocyjne, ponieważ głównie z nich klienci
korzystają. Natomiast małe przedsiębiorstwa korzystają głównie z kontaktu telefonicznego, mailingu, czy targów (Cox, Brittain 2000). Kolejny
krok w procesie sprzedaży to identyfikacja potrzeb i przedstawienie
rozwiązań dla klienta. Etap ten wiąże się z poprzednim, który kończył
się na pierwszym kontakcie z klientem. Zbadanie i zrozumienie potrzeb
klienta wymaga czasu, starań oraz wielu pytań. Jednak na początek
trzeba sprawić dobre wrażenie na kliencie, a liczy się wszystko: powitanie, słowa, ton głosu, uśmiech, zachowanie. Sprzedawca, zanim
zacznie prezentować produkty, powinien przedstawić firmę i siebie. Do
identyfikacji potrzeb wymagana jest umiejętność słuchania i zadawania pytań, które pomagają w sklasyfikowaniu klienta. Z potencjalnymi

potrzebami klienta ma się do czynienia już podczas poszukiwań klientów, jednak dopiero teraz można dowiedzieć się, czego klient naprawdę potrzebuje lub jeśli się waha zasugerować mu coś, czego potrzeby
nie był świadomy. Podczas rozmowy sprzedawca potwierdza swoje
zrozumienie intencji klienta, otrzymuje też szansę na wgłębienie się
w te potrzeby. Kiedy zrozumiane zostaną już wymagania konsumenta,
sprzedający może przejść do prezentacji produktu (Cassell, Bird 2011).
Należy w taki sposób ukazać produkt, aby był on idealną odpowiedzią
na potrzeby potencjalnego odbiorcy. Trzeba pokazać korzyści płynące
z zakupu, obiektywnie ocenić reakcję klienta oraz przedstawić ofertę
na piśmie. Negocjacje są niezbędną częścią procesu sprzedaży. Po udanym procesie prezentacji produktu i dyskusji na jego temat przychodzi
pora na negocjacje. Klient przyjął ofertę, zrozumiał korzyści, otrzymał
odpowiedzi na zadane pytania i chce kupić produkt. Nie zawsze jednak
pasuje mu cena czy warunki zakupu, dlatego do akcji wkraczają negocjacje.
Polegają one na ustępstwach z obu stron, jednak w takim stopniu, żeby każda strona była zadowolona. Negocjacji podlegać mogą np. termin płatności,
cena, czy zobowiązanie do dokonania zakupu (Grzybek 2015).
Kolejnym etapem procesu sprzedaży jest zawarcie transakcji.
Element ten jest zwieńczeniem wszystkich poprzednich. Głównym
zadaniem w na tym odcinku jest prośba o zakup produktu, a w niektórych przypadkach, dopracowanie ostatnich szczegółów zamówienia. W sklepach detalicznych będzie to prosta czynność zaproszenia
z produktem do kasy, odebranie płatności, wydanie produktu oraz
dowodu zakupu. Zdarzają się również skomplikowane przypadki,
w których samo zamknięcie sprzedaży będzie długim procesem wymagającym ponownych spotkań, wymiany korespondencji, czy uzgadnianiu innych potrzeb klientów (Grzybek 2015). Najczęstszym błędem jest
odkładanie przez sprzedawcę prośby o zakup produktu, może się to
przyczynić do rezygnacji klienta z tego dobra. Odwrotnością tego błędu jest zbyt wczesna próba zakończenia sprzedaży, ponieważ może to
spowodować anulowanie transakcji, ze względu na zbyt małą wiedzę
konsumenta o produkcie, czy nieudzieleniu konsumentowi odpowiedzi na jego pytania (Cassell, Bird 2011). Ostatnim elementem procesu
sprzedaży staje się utrzymanie relacji z klientem. Sprzedaż jest tylko
początkiem, później trzeba o klienta dbać, proponować mu dodatkowe
produkty, dostawę, czy rabaty. Robiąc to, jest nadzieja, że klient wróci,
a wracając weźmie ze sobą kolejnego klienta, któremu powie o naszej
profesjonalnej obsłudze.

Zarządzanie sprzedażą w firmie
Zarządzanie sprzedażą obejmuje przewodzenie ludziom, zarówno klientom, jak i pracownikom ich obsługującym. Relacja tworzona
pomiędzy pracownikami i klientami jest kluczem do funkcjonowania
firmy na rynku. Odpowiednie zarządzanie sprzedażą odgrywa ważną
rolę w jej oddziaływaniu na konsumentów. W coraz bardziej rozwijającej się gospodarce odnieść sukces mogą jedynie te firmy, które
dostarczają klientom poszukiwanych przez nich produktów, jednocześnie czyniąc to lepiej od konkurencji. W firmie odpowiedzialnym
za zarządzanie sprzedażą jest dział sprzedaży (Sztucki 1996). W opisie
zarządzania sprzedażą nie może zabraknąć takich elementów jak: planowanie, misja, wizja, strategia, zespół sprzedawców, itd. Przedsiębiorstwo, które chce funkcjonować na rynku musi mieć swoją wizję, która
jest przede wszystkim stworzona przez właściciela jednostki. Koniecznym warunkiem do dobrego funkcjonowania firmy jest zaszczepienie
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wizji pracownikom. Wizja jest jak idea, czy system wartości, dlatego
powinna być dla pracowników ważniejsza od motywacji finansowej.
Przedsiębiorca, zarząd i pracownicy powinni mieć stworzony przyszły
obraz oraz rolę firmy w otoczeniu, zarówno mikroekonomicznym, jak
i makroekonomicznym. W wizji ważne jest zawarcie celów, do których
jednostka będzie skrupulatnie dążyć. W przyszłości, gdy przedsiębiorstwo rozwinie się i spełni swoją wizję, dzieje się tak, że pracownicy
często o niej zapominają, lub ją lekceważą. Jest to karygodny błąd,
który można skorygować jedynie utworzeniem alternatywnej wersji
wizji, wzbogacając ją o ambitne cele (Krupski 2001).
Z wizją wiąże się misja firmy. Służy ona do zidentyfikowania
jednostki w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym. Misja staje się
niejako tożsamością firmy. Zawiera podstawowe wartości posiadane
przez firmę oraz misję jej działalności. W misji zawarty powinien być
opis kompetencji przedsiębiorstwa, hipoteza dojścia do wysokiej pozycji na rynku oraz cechy prowadzonego biznesu. Ważnym zadaniem
misji jest motywowanie wszystkich pracowników firmy (Obłój 2001).
Przy zarządzaniu sprzedażą firmy nie wolno zapomnieć o planowaniu
sprzedaży. Pamiętać należy o wielu czynnikach, które wpływają na planowanie, a są nimi m.in.: klienci, ceny, produkty, pracownicy, sytuacja
ekonomiczna. Dla klienta ważna jest cena, przy jej ustalaniu należy
dokonać selekcji klientów, aby dostosować ofertę do sprecyzowanej
grupy. Przedsiębiorstwo powinno być świadome oferowanego produktu i tego, jakie cechy wyróżniają go na tle konkurentów. Planowanie
ma za zadanie pokazać firmie ile produktów musi wyprodukować, aby
poniesione koszty były niższe niż przychody ze sprzedaży – firma musi
być rentowna. Do planowania sprzedaży niezbędne są badania marketingowe, które w sposób mierzalny pokazują jakie preferencje mają
klienci przedsiębiorstwa i ile produktów są w stanie zakupić. Pomaga
to w optymalnym wykorzystaniu zasobów danej jednostki, a jednocześnie do obniżenia kosztów produkcji. Dzięki planowaniu firma może
szybko reagować na sytuacje rynkowe (Rosell 2005).
Kolejnym ważnym elementem w zarządzaniu firmą i sprzedażą
jest strategia. Zawiera ona w sobie wcześniej opisane misję i wizję.
Słowo strategia wywodzi się z języka greckiego, od słowa strategos
i oznacza wodza wojska. We współczesnej organizacji, mając na myśli
strategię, mówi się o długofalowych i ważnych decyzjach, które powinno się podejmować odpowiedzialnie, ponieważ negatywne konsekwencje mogą mieć potężne skutki (Rosell 2005). Strategię można
klasyfikować w czterech ujęciach (Krupski 2001):
1. Strategia traktowana jako utworzenie i konsekwentne egzekwowanie wcześniej nakreślonego harmonogramu działania;
2. Strategia ujęta jako stanowisko organizacji względem otoczenia;
3. Strategia jako schemat działania firmy, który jest zbiorem reguł
oraz sposobami reagowania, które wspierane są kulturą organizacji;
4. Strategia jako zaznaczenie doniosłości procesu samopoznania
organizacji, odkrywania i modelowania jej tożsamości.
Strategia sprzedaży do poprawnego funkcjonowania potrzebuje celów. Powinny one zwierać takie elementy, jak np.: wielkość udziału
sprzedaży w rynku, zwiększenie zysków firmy, wprowadzenie nowych,
innowacyjnych produktów, osiągnięcie poziomu lidera w danych obszarze rynku, itp. Cele muszą być mierzalne, aby łatwo było sprawdzić
poziom ich wykonania. Poza możliwością zmierzenia, cele powinny być
odpowiednio osadzone w czasie, aby można było utworzyć czasowy
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plan ich realizacji. W wielu przypadkach celami strategii są odpowiednio sformułowane elementy wizji oraz misji przedsiębiorstwa. Bardzo
ważne przy ustalaniu celów jest to, aby były one realne, a nie abstrakcyjne, np. nowo otwarta firma odzieżowa nie będzie liderem rynku
krajowego po roku funkcjonowania (Obłój 2001).
Istotnym elementem zarządzania sprzedażą przedsiębiorstwa jest
wybór kanałów dystrybucji. Dystrybucją nazywa się rozprowadzanie
produktów. Dzięki niej istnieje możliwość przetransportowania produktu od producenta do hurtowników, detalistów, lub bezpośrednio
do konsumentów finalnych. Dystrybucja jest to proces, który zawiera
w sobie (Czubała 2001): planowanie, przechowywanie, zarządzanie
zapasami i transport. Kanałami dystrybucji nazywa się obszary, gdzie
dokonywana jest sprzedaż. Równocześnie oznacza to nic innego, jak
miejsca, w których klient może dokonać zakupów. Według literatury,
kanały dystrybucji dzielimy na dwa podstawowe rodzaje: bezpośrednie
i pośrednie (Bendkowski, Kramarz 2006). Kanały bezpośrednie składają
się tylko z dwóch elementów – producenta i finalnego nabywcy. Firma
sama na własny koszt i ryzyko próbuje dotrzeć do konsumentów, a zadanie to należy do sprzedawców, biur handlowych, sklepów własnych,
biur sprzedaży, itp. Zaletami takiego rodzaju dystrybucji są: pełna kontrola nad ceną, bezpośredni przekaz informacji, szybkie zmiany asortymentowe dostosowane do potrzeb rynku, nawiązanie trwałej więzi
z klientem, wzmacnianie pozycji marki. Do wad natomiast zaliczyć
można: ponoszenie całości kosztów związanych z dystrybucją produktu, ograniczenie penetracji rynku, długotrwały proces budowania
relacji z nabywcami (Bendkowski, Kramarz 2006). Kanały pośrednie
składają się z kilku do kilkunastu elementów, którymi są pośrednicy.
Pośrednikami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, które
pomagają w przetransportowaniu produktu z miejsca jego produkcji
do miejsca przeznaczenia – finalnego odbiorcy. Zaletami tego kanału
dystrybucji są: duże możliwości w przenikaniu rynku, łatwiejsze zdobywanie nowych, dotąd nieznanych rynków, brak ponoszonych kosztów na własne kanały dystrybucji. Wadami natomiast są: utrata pełnej
kontroli nad wyborem odbiorców; duża różnica w cenie, którą nadaje
producent a tą, za którą płaci konsument; konflikty powstające pomiędzy pośrednikami (Rutkowski 2002).
Następnym elementem godnym uwagi podczas omawiania zarządzania sprzedażą jest segmentacja rynku. Literatura mówi, że jest to
ukierunkowanie sprzedaży na kogoś, zamiast działać na wszystkich na
raz. Takie działanie zwiększa możliwości lepszego dostosowania oferty
do konsumenta. Powstaje potrzeba wyodrębnienia danej grupy odbiorców, a wynika to z tego, że: nie wszyscy nabywcy są identyczni,
z grupy kupującej dany produkt można wyodrębnić kolejną grupę,
podgrupy są bardziej jednorodne niż grupa jako całość, łatwiej jest
zaspokoić potrzeby małej grupy. Analiza poszczególnych segmentów
pozwala na dokładniejsze opracowanie planu sprzedaży oraz pokazuje,
jaka ilość nakładów jest potrzebna do zaspokojenia potrzeb segmentu
(Krupski 2001). Podczas próby segmentowania nabywców jednostka
posługuje się takimi kryteriami, jak: wiek, płeć, dochody, zawód, wykształcenie, styl życia, lojalność wobec marki, rodzaj sklepu, wielkość
jednorazowego zakupu itd. Niekiedy dochodzi do błędnej segmentacji,
która przynosi straty. Poprawnie wyodrębnione segmenty rynku to te,
które (Krupski 2001): umożliwiają pozyskanie koniecznych informacji
dla indywidualnych cech konsumentów, które odróżniają ich od całego rynku; są na tyle rozległe, żeby mieć podstawy do zastosowania
strategii sprzedaży; są dostępne i umożliwiają zastosowanie wybra-
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nych kanałów dystrybucji. Odpowiednio przeprowadzona segmentacja pomoże firmie osiągać wysokie wyniki sprzedaży. Jednocześnie,
przedsiębiorstwo znające swoich odbiorców będzie mogło budować
długotrwałą sprzedaż polegającą na relacjach (Grabarski 1999).
Kolejnym elementem składającym się na zarządzanie sprzedażą
są ludzie, którzy dbają o to, aby w przedsiębiorstwie proces sprzedaży
był ciągły i nieustanny – zespoły sprzedażowe. Mowa jest tutaj o osobach dbających zarówno o promocję i reklamę, a nie za samą sprzedaż
którą zajmują się „zwykli” sprzedawcy. Za zespół odpowiada menadżer
sprzedaży, który czuwa nad wykonywanymi zadaniami oraz tworzy
nowe projekty (Grabarski 1999). Zespoły, aby były efektywne muszą
być profesjonalnie zbudowane od podstaw. Budowę należy zacząć od
rekrutacji, która może być zewnętrzna lub wewnętrzna. Ta pierwsza
polega na poszukiwaniu nowych pracowników na rynku pracy, a służą
temu ogłoszenia o pracę, polecenia, czy targi pracy. Natomiast rekrutacja wewnętrzna ma za zadanie znaleźć pracownika na nowe stanowisko we własnej firmie. Przeprowadzenie rekrutacji jednostka może
wziąć na własne barki, jednak w dzisiejszych realiach warto zaufać specjalistom od rekrutacji, których wynająć można w dowolnym momencie (Grzybek 2015). Budowanie zespołu nie polega na samej rekrutacji
i szkoleniu, ponieważ zespół to coś więcej niż grupa osób. Zespół to
grono osób, które są ze sobą powiązane, mają wspólny cel oraz darzą
się wzajemnie zaufaniem. Udany proces rekrutacji jest początkiem
wdrażania pracownika do pracy w danym przedsiębiorstwie. Następnym etapem jest szkolenie pracowników, zapoznanie ich ze strukturą
firmy, innymi pracownikami, a co najważniejsze z przełożonymi, przed
którymi odpowiadają. Największym błędem jest pozostawienie pracownika samemu sobie, bez dania mu wcześniej jakichkolwiek wskazówek, jakie zadania ma wykonywać. Jednym z wariantów wdrożenia
i szkolenia jest zaangażowanie pracownika, który wcześniej zajmował
to stanowisko i pokaże wszystko nowemu pracownikowi czy pracownikom. W przypadku zespołu sprzedażowego osobą odpowiedzialną
za przeszkolenie, wskazanie celów i zadań jest menadżer. Zadaniami
koordynatora sprzedaży będą: przedstawienie planu sprzedażowego
firmy, prognozy sprzedaży, celów i zadań podwładnych oraz stworzenie
efektywnego systemu działania (Grzybek 2015).
Ważnym, jeśli nie najważniejszym, elementem funkcjonowania
zespołu sprzedażowego jest organizacja pracy. W dużej mierze odpowiada za to menadżer, jednak zorganizowany ma być cały zespół. Na
pierwszy plan wychodzi konieczność zaplanowania każdego dnia pracy
oraz kontroli realizacji wykonanych w danym dniu zadań. Menadżer
nie spędza każdego dnia z pracownikami, dlatego przynajmniej raz
w tygodniu powinno odbywać się spotkanie, na którym omawiane
będą plany, problemy i inne sprawy bieżące (Cassell, Bird 2011).
Ostatnim z wybranych elementów zarządzania sprzedażą
w przedsiębiorstwie jest wsparcie i promocja sprzedaży. Środki te są
dla klienta źródłem mocnych impulsów, które zachęcają do kupna
wybranych produktów. Firma, zwiększając atrakcyjność produktu, ma
szansę na efektywniejszą sprzedaż, a także na utrzymanie lojalnych
klientów i pozyskanie nowych (Cassell, Bird 2011). Klienta bardzo często jako pierwsza interesuje cena, którą firma powinna umiejętnie
zarządzać. Największe zainteresowanie konsumenta można zdobyć
obniżeniem ceny. Stosowanie takiego środka promocji jest bardzo popularne wśród polskich przedsiębiorstw. Cenami najczęściej manipulują firmy handlowe. Uznaje się, że taka forma promocji jest w stanie
podkręcać tempo spożycia produktów (Mazurek-Łopacińska 2002).
Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwaNa tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL).

Innym często stosowanym rodzajem promocji sprzedaży są wystawy,
pokazy, targi oraz reklamy podczas wydarzeń. Organizowane są głównie w okresach świątecznych, kiedy wielu potencjalnych klientów jest
w trakcie zakupów. Z takiego rozwiązania najczęściej korzystają firmy
produkcyjne, organizując pokazy własnych produktów. Okazuje się,
że ponad połowa polskich przedsiębiorstw usługowych i handlowych
nigdy nie używała takich środków promocji sprzedaży (Mazurek-Łopacińska 2002). Błędem jest zbyt długa promocja, bowiem powoduje to zmniejszenie jej efektywności. Przedłużająca się w czasie akcja
promocyjna może wywołać u nabywców taki stan, w którym korzyści
płynące z promocji staną się podstawą w podejmowaniu decyzji podczas procesu zakupu. Wpływa to negatywnie na sprzedaż wybranego
produktu poza promocją, dlatego konieczne jest prowadzenie takich
akcji z odpowiednią częstotliwością. Promocja uzupełniająca ma za
zadanie działać szybko i okresowo, jednocześnie zwiększając sprzedaż
produktu. Promocja zatem nie jest nastawiona na długotrwałe efekty,
a skupia się na sprzedaży jednego spośród całej gamy produktów. Wyróżnia się takie typy promocji jak: dealer promotion (promocja ukierunkowana na agentów firmy), merchandising (promocja skierowana
na pośredników firmy), staff promotion (promocja skierowana na kadrę sprzedażową) oraz consumer promotion (promocja skierowana do
klienta) (Grabarski, Kłosiewicz 1999).

Podsumowanie
Firmie działającej na rynku nieustannie towarzyszy sprzedaż.
Można stosować różne jej rodzaje, od sprzedaży hurtowej, aż po
sprzedaż osobistą. W sprzedaży liczą się przede wszystkim ludzie –
sprzedawcy oraz klienci. Sprzedaż stała się sztuką, która pozawala
sprzedawcy na dokonywanie transakcji, nie tylko obejmującej sam produkt, ale przede wszystkim korzyści, jakie otrzyma klient. Utrzymanie
raz zdobytego klienta jest tańsze niż pozyskanie nowego. Naprzeciw
temu stwierdzeniu wychodzi sprzedaż relacyjna, która ma za zadanie
utrzymać w firmie klienta za pomocą różnych udogodnień. Sprzedaż
jest ciągłym i niekończącym się procesem. Osobami odpowiedzialnymi
za proces sprzedaży w przedsiębiorstwie są zespoły sprzedażowe oraz
menadżer.
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Postrzeganie roli i kompetencji kierownika
w aspekcie skutecznego zarządzania organizacją
Perception of the manager’s role and competence
in the aspect of effective organization management
Damian Sawczuk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Ewelina Kurowicka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Współczesne organizacje potrzebują kierowników, którzy będą
charakteryzować się wieloma kompetencjami i umiejętnością praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy do zarządzania pracą ludzi.
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie wyników badań dotyczących postrzegania roli, kompetencji i umiejętności, jaką powinien posiadać kierownik w celu skutecznego zarządzania zespołem.
Przedmiotem badań jest także zaprezentowanie stylów zarządzania
zespołem, jakie według respondentów powinien stosować kierownik
w celu efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów ludzkich.

Modern organizations need managers who will be characterized
by many competences and the ability to put their knowledge into practice in managing people’s work. The aim of this publication is to present the results of research on the perception of the role, competence
and skills that a manager should have in order to effectively manage
a team. The subject of the research is also presenting the team management styles, which according to the respondents should be used
by the manager in order to effectively use the human resources.

Słowa kluczowe: organizacja, kierownik, kompetencje, zarządzanie
zespołem.

Keywords: organization, manager, competences, team management.

Wstęp
W dzisiejszych organizacjach zaobserwować można ustawiczne zmiany, które zachodzą w sferze informacyjnej, technologicznej,
a także ekonomicznej. Praca menadżera cechuje się znaczącą dynamiką i jest istotna dla każdej organizacji (Oliviera i inni 2015: 1).
Równie ważnym obszarem, w którym zachodzą zmiany, jest sfera
społeczna. Kapitał ludzki jest jednym z najcenniejszych niematerialnych zasobów współczesnych przedsiębiorstw, który w dużej mierze
oddziałuje na przewagę rywalizacyjną na rynku i wpływa na osiągnięcie zamierzonych wyników (Zelga 2017: 32). W tym kontekście
szczególnie istotne jest to, by kierownicy organizacji zatroszczyli się
o rozwijanie i odpowiednie zagospodarowanie potencjału pracowniczego. Organizacje powinny wykorzystywać różnorodne metody
i narzędzia motywowania ludzi, by ich praca stała się bardziej efektywna.
W aspekcie kierowania firmą istotną kwestią są kompetencje
i umiejętności zarządzających. Kluczowymi kompetencjami kierowników organizacji w takich krajach europejskich jak Holandia, Szwecja,
Niemcy i Szkocja są przede wszystkim: umiejętność kreowania kultury
organizacyjnej, budowania wizji i strategii firmy, komunikatywność,
przestrzeganie etyki, a także zdolności przywódcze i interpersonalne
(Walkowiak 2004). W kwestii przedsiębiorstw ich kierownicy powinni
formułować nie tylko misję i wizję, ale także swoją filozofię działania,
politykę zarządzania oraz kulturę organizacyjną (Nwodo i inni 2017:
26). Badania prowadzone przez Beatę Hysa i Piotra Kowalczyka wskazują, że kluczowymi kompetencjami kierowników są przede wszystkim: profesjonalna, fachowa wiedza, ścisłe przestrzeganie procedur,
przepisów i norm prawnych, umiejętność rozwiązywania problemów,
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chęć samodoskonalenia się, doświadczenie zawodowe, chęć rozwoju
zawodowego, kwalifikacji i pogłębiania dotychczasowej wiedzy (Hysa,
Kowalczyk 2014: 82).

Metodyka badań
W celu poznania opinii dotyczącej roli, jaką powinien pełnić
kierownik w organizacji według podwładnego, przeprowadzono
badania metodą sondażu diagnostycznego. Jako technikę badawczą wykorzystano ankietę. Wyniki badań były zbierane od stycznia
2017 roku do maja 2018 roku za pomocą kwestionariusza ankiety,
który był publikowany na specjalistycznych forach dla pracowników
różnych organizacji. Ankieta została wypełniona przez 121 osób
pracujących w różnych branżach, które wyraziły swoją opinię dotyczącą wizerunku, cech charakteru, a przede wszystkim funkcji,
jaką powinien spełniać kierownik w przedsiębiorstwie. Kwestionariusz został wypełniony głównie przez pracowników zatrudnionych
w branżach: IT, PR, transport, logistyka, finanse, edukacja i oświata,
handel, ubezpieczenia, medycyna, bankowość, gastronomia, dziennikarstwo, marketing, administracja publiczna, nieruchomości, telekomunikacja, automatyka, energetyka oraz budownictwo. Najwięcej
odpowiedzi uzyskano od osób ze stażem pracy w jednym przedsiębiorstwie w przedziale od 2 do 5 lat (51 ankietowanych – 41,2%).
Drugą, również liczną grupę stanowiły osoby, które pracowały
w jednej firmie poniżej roku (45 ankietowanych – 37,2%). Wśród
respondentów nie zabrakło także osób pracujących od 5 do 10 lat
w jednym przedsiębiorstwie (13 ankietowanych – 10,7%) oraz ze
stażem powyżej 10 lat (12 ankietowanych – 9,9%). W badaniu wzięło
udział 65 kobiet (53,7%) oraz 56 mężczyzn (46,3%). Kwestionariusz
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został skonstruowany w taki sposób, aby możliwe było porównanie
ilościowe dzięki udzielonym odpowiedziom w pytaniach zamkniętych,
a także w sposób, który umożliwia poznanie indywidualnych opinii za
pomocą odpowiedzi na pytania otwarte. W większości pytań respondenci mogli dokonać wyboru więcej niż jednej odpowiedzi, a także
udzielić własnej, jeżeli żadna z zaproponowanych nie była zgodna z ich
zdaniem. Udostępniony kwestionariusz ankiety trafił do osób w wieku
największej aktywności zawodowej, ponieważ aż 57 ankietowanych
(47,1%) było w przedziale wiekowym 18-25 lat, natomiast niewiele
mniej, bo 47 osób (38,8%) w kolejnym przedziale wiekowym do 35
roku życia. Na postawione w ankiecie pytania odpowiedzi udzieliło
również 9 osób w wieku 36-45 lat (7,4%), 7 osób z przedziału wiekowego 46-55 lat (5,8%) oraz jedna osoba powyżej 56 roku życia (0,8%).
W badaniu nie wzięła udziału żadna osoba poniżej osiemnastego roku
życia. Znaczna większość ankietowanych (65,3%) zadeklarowała, iż
posiada wykształcenie wyższe. Pozostała część osób odpowiedziała,
że posiada wykształcenie średnie (30,6%), a pojedyncze osoby wykształcenie zawodowe (2,5%) i podstawowe (1,7%).

współczesnych organizacji powinno być optymalne wykorzystanie kapitału ludzkiego, co niesie ze sobą konieczność pełnego wykorzystania
potencjału kobiet, szczególnie tych zajmujących kierownicze stanowiska (Kinowska 2017: 116). Działania te mogą polegać na adekwatnym
wynagrodzeniu, które jest niezależne od płci, lecz od wiedzy i umiejętności danej osoby. Jak wynika ze statystyk wynagrodzenia mężczyzn
i kobiet nadal się różnią. Według badań GUS opublikowanych w 2016
roku, wśród mężczyzn przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
było wyższe o 20,6% od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
brutto oferowanego kobietom (Główny Urząd Statystyczny 2017).
Wykres 1. Płeć a zarządzanie zespołem i autorytet wśród pracowników

Postrzeganie roli kierownika w organizacji
w świetle przeprowadzonych badań
W czasach globalnej gospodarki i ogromnych przeobrażeń technologicznych firmy poszukują możliwości zdobycia przewagi konkurencyjnej. Analizując aspekty związane z efektywnym funkcjonowaniem organizacji warto zwrócić uwagę na istotną rolę kierownika.
Współcześni menadżerowie powinni posiadać odpowiednią wiedzę,
kompetencje oraz talent w celu zwiększania potencjału swoich organizacji (Kalińska 2013: 167-168). Najwyższe stanowiska w firmie najczęściej przypisywane są osobom odpowiedzialnym, posiadającym
odpowiednie kwalifikacje oraz cechy charakteru. Zazwyczaj kojarzone
są z pełnieniem tych funkcji przez mężczyzn, i słusznie, ponieważ na
większości tych stanowisk zatrudnieni są właśnie mężczyźni. W ostatnich latach można jednak zauważyć, że coraz więcej kobiet umacnia
swoją pozycję w pierwszej lidze biznesu. Według najnowszych danych – w Polsce na stanowiskach kierowniczych jest zatrudnionych
40% kobiet, co stawia nasz kraj w czołówce państw o tak wysokim
wskaźniku. W skali globalnej, a także UE odsetek ten wynosi zaledwie 25% (Women in business 2017:6-10). Aby sprawdzić, jakie zdanie
mają respondenci na ten temat, postawiono im pierwsze pytanie
dotyczące płci osoby, której łatwiej będzie zarządzać zespołem oraz
budować autorytet wśród podwładnych. Liczbę udzielonych odpowiedzi na poszczególne warianty prezentuje wykres 1. Ponad połowa
ankietowanych, bo aż 64 osoby (52,9%) uważają, że nie ma znaczenia
czy osoba, która zarządza zespołem, jest kobietą, czy mężczyzną. Odmienne zdanie mają 52 osoby (43%), które twierdzą, iż właściwymi
osobami na stanowiskach kierowniczych są mężczyźni. Dokładnie pięciu respondentów wskazało, że ich zdaniem kobiety lepiej sprawują
tę funkcję. Pomimo przemian społecznych w Polsce, nadal w wielu
miejscach trudno przełamać bariery, jakie niesie ze sobą tradycyjny
podział ról i kultura. Ciężko jest ocenić czyjeś predyspozycje zawodowe na podstawie płci. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą posiadać odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe, podejście
do pracownika i kompetencje zawodowe. Jak wynika z przeprowadzonych badań większość respondentów nadal ma przeświadczenie,
że to mężczyźni powinni przewodzić zespołem pracowniczym. Celem

Źródło: badania własne.

Za główne powody zróżnicowania w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn uznaje się mniejszą skłonność do podejmowania ryzyka oraz
rzadszą postawę konkurencyjną kobiet. Ponadto na podstawie badań
ankietowych przeprowadzanych co roku wśród osób bezrobotnych
Narodowy Bank Polski raportuje, że wynagrodzenie jakiego oczekują
kobiety jest poniżej przeciętnej oczekiwanego wynagrodzenia przez
mężczyzn (Magda, Tyrowicz, van der Velde 2015: 5). Kolejne pytanie
miało na celu poznanie opinii respondentów na temat wykształcenia
osoby obejmującej stanowisko kierownicze w przedsiębiorstwie. Wyniki z udzielonych odpowiedzi zostały zobrazowane na wykresie 2.
Wykres 2. Wykształcenie dobrego kierownika

Źródło: badania własne.

Dane ukazane na wykresie 2 pokazują, że zdecydowana większość osób uważa, że stanowiska kierownicze powinny obejmować
głównie osoby z wykształceniem wyższym. Ponad połowa, bo aż 74
osoby (61,2%) są zdania, że kierownicy powinni mieć ukończone studia II stopnia, natomiast według 26 osób (21,5%) wystarczy ukończenie studiów na poziomie I stopnia. Zdaniem pozostałych 16 ankietowanych (13,2%) do pełnienia tak ważnej funkcji w przedsiębiorstwie
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niezbędne jest specjalistyczne wykształcenie, natomiast 5 osób (4,1%)
twierdzi, iż do zarządzania zespołem w organizacji wystarczy wykształcenie średnie. Wyniki te są zbieżne z informacjami przedstawionymi
w literaturze przedmiotu. Według Zbigniewa Ciekanowskiego, oczekiwania dotyczące kierowników koncentrują się na posiadaniu konkretnych kwalifikacji potrzebnych w wykonywaniu danej pracy, ważne jest
także wykształcenie wyższe kierunkowe, które pozwala tym osobom
na umiejętne łączenie teorii z praktyką podczas pracy zawodowej
(Ciekanowski 2015: 191).
Minimalnym wymaganiem stawianym praktycznie przez każdego
pracodawcę potencjalnemu kandydatowi na stanowisko kierownicze
jest kilkuletnie doświadczenie w branży. W ogłoszeniach dotyczących
wyższych stanowisk pojawiają się także inne, równie ważne wymagania, jak na przykład kompetencje zawodowe, umiejętność posługiwania się językami obcymi, czy dobra znajomość rynku. W celu dokonania oceny istotności wpływu doświadczenia zawodowego, nie tylko na
proces rekrutacyjny, ale przede wszystkim na efektywność kierowania
zespołem, zapytano respondentów o ich zdanie na ten temat. Stosunek odpowiedzi udzielonych na to pytanie przedstawia wykres 3.
Wykres 3. Zdanie respondentów dotyczące posiadania przez kierownika doświadczenia zawodowego

Źródło: badania własne.

Doświadczenie zawodowe jest według ankietowanych bardzo
istotne, czego potwierdzeniem są zaznaczone odpowiedzi „tak”
(92,6%). Jedynie w opinii 7 osób (5,8%) doświadczenie w danej branży nie jest konieczne do sprawnego zarządzania zespołem pracowniczym. Dwie spośród badanych osób (1,7%) nie miało wyrobionej
opinii na ten temat.
Kolejne postawione pytanie dało respondentom możliwość
udzielenia własnych odpowiedzi. Dotyczyło wyrażenia opinii odnośnie kompetencji ich kierowników oraz wskazaniu konkretnych, które
posiadają lub też nie. Można tu było znaleźć szereg zarówno pozytywnych, jak i negatywnych komentarzy. Według 20 ankietowanych
kierownictwu, z którym współpracują, nie brakuje żadnych kluczowych kompetencji. Nie podali oni jednak cech, jakie posiadają ich
kierownicy. Pozostałe osoby, które są tego samego zdania, oceniły
swoich kierowników jako kompetentnych m. in. z tego względu, że
są oni wyrozumiali w stosunku do zespołu, z którymi współpracują,
są dobrze zorganizowani, pomocni oraz posiadają biegłą znajomość
branży oraz języków obcych. Ponadto wymieniane były takie atuty
jak: otwartość umysłu, zmysł organizacji, niezawodność, szybkość
podejmowanych decyzji, pewność siebie, konsekwentność, odpowiedzialność, asertywność oraz życzliwość. Kilkakrotnie wymieniona
została cierpliwość, empatia, obiektywność, umiejętność zarządzania
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zespołem, a najczęściej – odpowiedzialność. Wśród udzielonych odpowiedzi na to pytanie nie zabrakło również negatywnych odpowiedzi, które przeważyły nad pozytywnymi. Dotyczyły one „braku praktyki na zajmowanym stanowisku oraz świadomości, jak wygląda praca
na niższych stanowiskach w przedsiębiorstwie, w którym pracuje”.
Takich i podobnych komentarzy było więcej. Pracownicy, którzy negatywnie wypowiedzieli się o swoim kierownictwie w firmie stwierdzili,
że niektórym z nich brakuje doświadczenia w branży oraz nie znają organizacji zakładu, w którym przewodzą. Innym, jeszcze częściej
spotykanym, był „problem ze słuchaniem pracowników” oraz „brak
umiejętności skutecznej komunikacji”. Można to powiązać również
z problemem empatii oraz brakiem wyrozumiałości w stosunku do
podwładnych, który również pojawił się u kilku innych kierowników.
Przekłada się to także na brak umiejętności zarządzania zespołem,
co można uznać za kluczową kompetencję lidera. Najczęściej jednak
respondenci wyrażali swoje niezadowolenie ze zbyt niskiego wykształcenia swoich kierowników, a także z braku doświadczenia w danej
branży oraz nieznajomości warunków pracy na niższych szczeblach
w przedsiębiorstwie. Pomimo że do wielu kierowników nie można
przypisać żadnej z powyższych negatywnych cech, to nie są oni autorytetem dla swoich pracowników. Przy udzielaniu odpowiedzi na to
pytanie 22 osoby nie wyraziły swojego zdania.
Według jednego z najpopularniejszych filozofów starożytnej
Grecji Arystotelesa, władza w najlepszy sposób sprawdza charakter
człowieka (Aronson, Wilson, Akert 1997: 68). Idąc tym tropem nasuwa się wniosek, że każdy może zostać przywódcą, a umiejętności kierowniczych można się nauczyć. Nawiązując zaś do cytatu Napoleona
Bonaparte: „Armia baranów, której przewodzi lew, jest silniejsza od
armii lwów prowadzonej przez barana” można stwierdzić, że przywódcą trzeba się urodzić. Dobry przywódca jest w stanie zainspirować
do działania nawet mało zgrany zespół pracowników. O rozstrzygnięcie tego dylematu zostali poproszeni nasi respondenci. Wyniki zostały
zaprezentowane na wykresie 4.
Wykres 4. Predyspozycje do zostania kierownikiem

Źródło: badania własne.

Zdecydowana większość, aż 84 respondentów (69,4%) jest zdania, że każdy pretendujący na stanowisko lidera firmy może, a nawet powinien, nauczyć się pracy na tym stanowisku od podszewki,
czyli od najniższych szczebli przedsiębiorstwa. Znacznie mniej, bo 28
ankietowanych (23,1%) uważa, że na stanowiskach kierowniczych
powinni znajdować się wyłącznie „urodzeni przywódcy”. Pozostałe 9
osób (7,4%) wstrzymało się z wyrażeniem opinii na ten temat. Celem kolejnego pytania było dokonanie wyboru przez respondentów
najbardziej pożądanego, satysfakcjonującego i motywującego stylu

Damian Sawczuk, Ewelina Kurowicka – Postrzeganie roli i kompetencji kierownika...

zarządzania ludźmi. Styl kierowania jest to „względnie trwały i powtarzalny sposób oddziaływania przełożonego na podwładnych dla
pobudzenia i koordynacji ich działalności zespołowej zmierzajcej do
realizacji celów stojących przed organizacją” (Penc 1997: 427). Analiza literatury przedmiotu pozwala na wyodrębnienie następujących
stylów zarządzania zespołem pracowniczym (Wyszkowska, Jakubczak,
Doering 2015: 113):
• demokratyczny, w którym grupa jako całość jest najważniejsza,
natomiast lider liczy się ze zdaniem wszystkich członków grupy;
• autokratyczny, gdzie lider jest najważniejszą osobą w całej strukturze grupy, podejmującą decyzje samodzielnie, bez konsultowania się z grupą i bez uczestniczeniu w pracach zespołowych;
• bierny, polegający na przekazaniu pełnej swobody w organizowaniu oraz planowaniu zadań członkom swojej grupy;
• mieszany, na który składają się różne elementy powyższych
stylów.
Wyniki udzielonych odpowiedzi przedstawia wykres 5.
Wykres 5. Najbardziej satysfakcjonujący i motywujący styl kierowania
pracownikami

Źródło: badania własne.

Zdania dotyczące właściwego stylu kierowania są podzielone,
ponieważ na dwa spośród wszystkich stylów zagłosowało po 57 osób
(47,1%). Dylemat powstał pomiędzy stylem demokratycznym a mieszanym, który zawiera w sobie również styl demokratyczny, ale także
bierny i autokratyczny. Jedynie 5 ankietowanych (4,1%) opowiedziało
się za stylem autokratycznym jako najlepszym do zarządzania zespołem pracowniczym, a tylko dwie osoby (1,7%) wybrały styl bierny.
Zdaniem Moniki Jasińskiej każdy kierownik powinien postrzegany być
w sposób indywidualny (Jasińska 2009: 71).
W kolejnym pytaniu poproszono respondentów o wybranie
maksymalnie trzech spośród zaproponowanych dziesięciu cech, które powinien posiadać przywódca. Najczęściej wybieraną cechą była
konsekwentność, którą poparło 59 respondentów (48,7%). W następnej kolejności dobry przywódca powinien być: według 56 ankietowanych (46,3%) inteligentny, 50 respondentów (41,3%) sprawiedliwy,
49 osób (40,5%) pewny siebie. Ponadto osoba taka według 43 badanych (35,6%) powinna posiadać wysoką kulturę osobistą, a według
34 osób (28,1%) powinna być stanowcza, a także uczciwa. Najmniej
oczekiwanymi cechami u kierowników jest wiarygodność (13,2% –
16 odpowiedzi), odwaga (10,8% – 13 odpowiedzi) oraz ambitność
(7,4% – 9 odpowiedzi). W całej strukturze firmy kluczową postacią jest
kierownik, ponieważ to on jest osobą wywierającą wpływ na zaangażowanie pracowników w powierzone im obowiązki. Na nim spoczywa
odpowiedzialność zarządzania zespołem pracowniczym. Jest również

osobą, która powinna utrzymywać dobry poziom komunikacji ze swoimi pracownikami i być dla nich autorytetem. Są to ogólnie przyjęte
i stosowane zasady przy zarządzaniu zespołem. W celu poznania opinii co do zasady, na której liderzy powinni się skupiać w zarządzaniu
pracownikami zadano pytanie respondentom z możliwością wyboru
dowolnej liczby odpowiedzi. Rezultaty prezentuje wykres 6.
Wykres 6. Skuteczne zarządzanie zespołem

Źródło: badania własne.

Najważniejszą częścią zarządzania zespołem według 93 badanych (76,9%) jest odpowiednie nastawienie osoby zarządzającej do
podwładnych. Kolejnym elementem wskazanym przez 84 respondentów (69,4%) jest tworzenie pozytywnej atmosfery środowiska pracy. Nie zapomniano także o stosownym wynagrodzeniu za należycie
wykonaną pracę, gdyż aż 78 ankietowanych (64,5%) wskazało właśnie tą cechę. Zdaniem 76 osób (62,8%) kierownik powinien również
posiadać umiejętność sprawiedliwego dzielenia obowiązków, aby nie
nakładać na jedną osobę zbyt wiele, lub spodziewać się niemożliwego
od osoby, która nie posiada wystarczających predyspozycji do wykonania konkretnego zadania. Najmniej osób, bo 66 (54,5%) stwierdziło,
że elementem skutecznego zarządzania jest umożliwianie pracownikom rozwoju kompetencji np. poprzez szkolenia. Następną poruszoną
kwestią były cechy, jakie powinien posiadać dobry kierownik. Przy
tym pytaniu ankietowani mieli możliwość dokonania wyboru więcej
niż jednej odpowiedzi. Najliczniej wybrane odpowiedzi zostały zaprezentowane na wykresie 7.
Wykres 7. Cechy dobrego kierownika

Źródło: badania własne.

Według 105 osób (86,8%) osoba kierująca zespołem powinna
być dobrym organizatorem pracy. Niemniej ważne według 98 respondentów (81%) powinno być zaangażowanie lidera w cele firmy, a także – zdaniem 96 osób (79,3%) umiejętność rozwiązywania konfliktów
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między pracownikami. Trochę mniej ważnym atutem dobrego kierownika jest według 42 respondentów (34,7%) odpowiednie wykształcenie. Poza zaproponowanymi odpowiedziami respondenci mieli możliwość wyrażenia także własnej opinii, dotyczącej dobrego kierownika.
Wymieniono tutaj takie pojedyncze walory jak: bezkompromisowość,
umiejętność zarządzania zespołem, bycie autorytetem i wzorem do
naśladowania dla podwładnych. Za klucz do sukcesu w każdej firmie
z odpowiednio wykwalifikowaną kadrą pracowniczą uznawany jest
odpowiedni system motywacyjny. Jest on dosyć istotny, ponieważ od
niego zależy zaangażowanie pracowników w powierzone im zadania.
Systemy motywacyjne mogą być pozytywne bądź negatywne (Mazur
2013: 159). W kwestionariuszu ankiety przeważały pozytywne metody motywowania, a wyniki udzielonych odpowiedzi zostały przedstawione na wykresie 8. Przy tym pytaniu respondenci mieli możliwość
wyboru więcej niż jednej odpowiedzi.

cowników”. Negatywnych komentarzy również nie zabrakło, jednak
było ich zauważalnie mniej. Najczęściej wymienianymi powodami
braku motywacji ze strony kierowniczej jest według ankietowanych
dezorganizowanie przez nich pracy w firmie, brak odpowiedniego
podejścia do pracownika, a także brak zaangażowania wykonywaną
pracę zespołową. Pojawiły się osoby, które stwierdziły, że jeżeli kierownik nie jest dla nich motywacją to szukają jej w wynagrodzeniu.
W poruszonej kwestii 20 respondentów wstrzymało się od wyrażenia swojej opinii.
Seria ostatnich trzech pytań w kwestionariuszu dotyczyła czynników wpływających na wykonywanie wydajnej pracy, na ogólne
zadowolenie z wykonywanej pracy oraz na satysfakcję z własnego
wykonywanego zawodu. W pierwszym zagadnieniu respondenci
mieli możliwość wybrania dowolnej liczby spośród zaproponowanych czynników, które uznali za najważniejsze. Wyniki udzielonych
odpowiedzi zaprezentowane zostały na wykresie 9.

Wykres 8. Najlepszy sposób motywowania pracowników
Wykres 9. Najważniejsze czynniki wpływające na wydajność pracy.

Źródło: badania własne.

Według 101 ankietowanych (83,5%) najlepszą motywacją dla
pracownika jest docenianie ich zaangażowania oraz dobrze wykonanej pracy. Za niemniej skuteczne metody wybrano przez 84 respondentów (69,4%) służenie radą oraz pomocą przy wykonywaniu
trudnych zadań, przez 74 badanych (61,2%) okazywanie zaufania
podwładnym oraz przez 66 osób (54,5%) zarażanie pracowników
swoim entuzjazmem. Zdecydowanie mniej głosów oddano na mniej
pozytywne systemy motywowania. Zdaniem 4 osób (3,3%) kierownicy w celu zmotywowania podwładnego do pracy powinni nakładać jak najkrótsze terminy na wykonanie powierzonego zadania,
natomiast według 3 osób (2,5%) pracownika powinno motywować
się poprzez wydawanie twardych poleceń bez uwzględniania jego
opinii.Poza możliwością wyboru zaproponowanych odpowiedzi ankietowani mogli udzielić także odpowiedzi indywidualnych. Dzięki
temu 7 respondentów zaproponowało delegowanie uprawnień, zaś
5 odpowiednie wynagrodzenie, lub dodatek według zasług.
Kolejną poruszoną w kwestionariuszu kwestią było bezpośrednie motywowanie pracowników przez kierownika poprzez ich pracę oraz nastawienie do podwładnych. Ankietowani mieli możliwość
wyrażenia własnych opinii na ten temat. W większości były to opinie
pozytywne oraz uargumentowane. Respondenci wyrażali swoje zadowolenie przeważnie z odpowiedniego podejścia do pracownika,
okazywanego zaufania, z doceniania wykonanej przez nich pracy,
a przede wszystkim możliwości otrzymania pomocy od swoich liderów w razie potrzeby. Wielu kierowników jest również autorytetem
w swoich firmach, służą dobrym przykładem m. in. dlatego, że „ciągle się szkolą i mają dobre nastawienie wobec swojej pracy i pra-
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Źródło: badania własne.

Za najważniejszy czynnik wykonywania wydajnej pracy 101 respondentów (83,5%) uznało odpowiednie wynagrodzenie. Z punktu
widzenia liczby udzielonych odpowiedzi równie ważna jest według
91 osób (75,2%) satysfakcja zawodowa z wykonywanej pracy, oraz
zdaniem 85 ankietowanych (70,2%) miła atmosfera w środowisku
pracy. Trochę mniejsze znaczenie ma tutaj stałość w zatrudnieniu (60 odpowiedzi – 49,6%) oraz możliwości rozwojowe (59 odpowiedzi – 48,8%). Jedynie 19 ankietowanych (15,7%) uważa, że
oferowane przez pracodawcę ubezpieczenie społeczne ma wpływ
na wykonywanie wydajnej pracy. Ostatnie dwa pytania ponownie
umożliwiły respondentom na wyrażenie własnych opinii. Zdaniem
większości respondentów na zadowolenie z wykonywanej pracy
wpływa przede wszystkim wynagrodzenie. Drugą najczęściej udzielaną odpowiedzią była atmosfera panująca w miejscu pracy. Pojawiło się także dużo odpowiedzi związanych z docenianiem wykonywanej pracy możliwościami rozwojowymi. W ostatnim pytaniu
ocenie została poddana satysfakcja z własnej, wykonywanej pracy.
Zdecydowana większość osób uważa, że wykonywana przez nich
praca jest satysfakcjonująca, a ich zadowolenie wynika przeważnie
z odpowiedniego wynagrodzenia, przyjemnej atmosfery w pracy
oraz możliwości rozwojowych, jakie oferuje firma. Najwięcej osób
jest zadowolonych z tego względu, iż wykonują w swoim miejscu
pracy to co lubią i utożsamiają ją ze swoim hobby. Wśród kilku negatywnych komentarzy pojawiały się najczęściej przeciwieństwa
przedstawionych argumentów, z których pracownicy są zadowoleni
w innych przedsiębiorstwach.

Damian Sawczuk, Ewelina Kurowicka – Postrzeganie roli i kompetencji kierownika...

Podsumowanie
Przedstawione wyniki badań dowodzą, że pracownicy wysoko
cenią doświadczenie zawodowe, jakie posiada kierownik organizacji.
Zdaniem badanych respondentów najbardziej skutecznym stylem
kierowania przedsiębiorstwem jest styl demokratyczny i mieszany.
Ważnym celem współczesnych organizacji powinno być optymalne
wykorzystanie kapitału pracowników. Wyrozumiałość w stosunku
do zespołu, dobra organizacja pracy, okazywanie pomocy pracownikom są cechami charakteryzującymi dobrego kierownika. Ponadto istotne są takie cechy jak: konsekwentność, odpowiedzialność,
otwartość umysłu, niezawodność, szybkość podejmowanych decyzji,
pewność siebie, asertywność oraz życzliwość. Przeprowadzone badania pozwoliły na poznanie opinii pracowników dotyczącej ich kierowników, aby móc wychwycić najczęściej popełniane błędy przez
osoby zatrudnione na stanowisku kierowniczym. Poprzez zmianę
podejścia menadżerów do swoich podwładnych, można poprowadzić atmosferę w organizacji, a także zmienić sposób motywowania
pracowników do pracy. W ten sposób możliwa będzie w przyszłości
poprawa efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw.
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Aktywność zawodowa oraz przejście
na emeryturę w opinii polskich seniorów
Occupational activity and retirement
in the opinion of Polish seniors
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W literaturze przedmiotu zaznajomić się również można
z analizami dotyczącymi zadowolenia seniorów z aktywności zawodowej, przejścia na emeryturę i związanej z tym procesem kondycji finansowej. Niemniej jednak, pomimo prowadzonych badań
piśmiennictwo dotyczące omawianej kwestii jest wciąż ubogie.
Celem niniejszego artykułu jest zbadanie czy wiek determinuje opinie seniorów na temat ich aktywności zawodowej i możliwości zaspokojenia potrzeb finansowych. Badania przeprowadzono wśród
120 osób starszych zamieszkujących makroregion lubelski. Seniorzy
byli w wieku od 60 do 87 lat. Narzędzie badawcze stanowił Indeks
Jakości Życia Ferrans i Powers Wersja III Ogólna. Przeprowadzona
analiza pozwoliła na następujące wnioski: wraz ze wzrostem wieku
badanych seniorów wzrasta ich pozytywna ocena okresu przebywania na emeryturze.

In the literature of the subject you can also get acquainted
with the analyzes of the satisfaction of seniors with their professional activity, retirement and related financial condition. Nevertheless,
despite the research conducted, the literature on the subject is still
poor. The purpose of this article is to examine whether the age determines the senior’s opinion about their professional activity and
the ability to meet their financial needs. The study was conducted among 120 elderly people living in Lublin macroregion. Seniors
were 60 to 87 years old. The research tool was the Quality Index of
Ferrans Life and Powers General Version III. The analysis allowed
the following conclusions: As the age of the seniors increases, their
positive assessment of the length of their retirement increases.

Słowa kluczowe: aktywność zawodowa, praca, emerytura, satysfakcja.

Keywords: occupational activity, work, retirement, satisfaction.
chamber of audit.

Wstęp
Jakość życia osób starszych staje się obecnie przedmiotem zainteresowania wielu przedstawicieli środowisk społecznych i medycznych. W literaturze przedmiotu zaznajomić się można w wieloma
aspektami dotyczącymi poziomu ich życia, stanu zdrowia, funkcjonowania w społeczeństwie oraz dyskryminowania. Wzbogacanie
piśmiennictwa tą tematyką spowodowane jest przede wszystkich
zachodzącymi zmianami demograficznymi, które warunkują coraz
szybsze starzenie się społeczeństwa. Proces ten niesie za sobą wiele
konsekwencji społeczno-ekonomicznych na płaszczyznach analizy
mikro, mezo i makro. Do kluczowych następstw zalicza się zwiększenie wydatków na opiekę medyczną, pomoc środowiskową i instytucjonalną, zmniejszenie się potencjału opiekuńczego najbliższej
rodziny oraz znaczące obciążenie systemu emerytalnego (Błędowski
2012). Świadczenia emerytalno-rentowe w obecnych czasach nie
dają seniorom gwarancji pomyślnego i godnego życia oraz zapewnienia odpowiednich warunków egzystencjalnych. Dlatego też wielu
z nich pozostaje jak najdłużej aktywnymi zawodowo. Dzięki temu zapewniają sobie trwałe zaplecze finansowe, niezależność od rodziny
i instytucji pomocowych, niemożność wykluczenia społecznego oraz
ciągły kontakt z daną społecznością. Motywacją seniorów do pozostania na rynku pracy są również takie czynniki jak: chęć przekazania
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swojego doświadczenia młodszym pokoleniom, traktowanie pracy
jako sensu życia, chęć potwierdzenia swojej wartości i użyteczności
(Mandrzejewska-Smól 2014).
Według najnowszych danych zawartych w analizie przeprowadzonej przez Główny Urząd Statystyczny pt.: „Osoby powyżej 50 roku
życia na rynku pracy w 2015 r.” wynika, iż w 2015 roku osób pracujących po 50 roku życia było w Polsce 28% i wskaźnik ten wzrastał systematycznie od 2010 roku (25,9%). Jednakże zdecydowanie większą grupę pracujących stanowili mężczyźni a niżeli kobiety (42,2%;
26,4%), zaś wśród mieszkańców wsi i miast wskaźnik wynosił 33,6%
oraz 33,2%. W czwartym kwartale 2015 roku osoby po 50 r.ż. pracowali głównie jako pracownicy najemni w sektorze publicznym i prywatnym, pracowali na własny rachunek oraz pomagali w prowadzeniu rodzinnej działalności gospodarczej (Główny Urząd Statystyczny
2017). Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określa, iż
w 2015 roku w grupie wiekowej 50-64 lata co druga osoba była
aktywna zawodowo. Ponadto w porównaniu z rokiem 2014 liczba
pracujących w tej grupie wzrosła o 5,4%, zaś głównymi czynnikami
bierności było przejście na emeryturę, choroba i niepełnosprawność
oraz pełnienie obowiązków rodzinnych (Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej 2016).
Dotychczas przeprowadzono wiele analiz dotyczących jakości
życia osób starszych, ich zadowolenia z życia oraz zajmowanej po-
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zycji w społeczeństwie. Jednak tylko nieliczni autorzy skupiają się
na problemie dotyczącym ich aktywności i bierności zawodowej,
a zwłaszcza zadowolenia z tych dwóch czynników. Dlatego też,
autorzy niniejszej pracy postawili sobie za cel określenie czy wiek
determinuje opinie seniorów na temat ich aktywności zawodowej
i możliwości zaspokojenia potrzeb finansowych.

Materiał i metody
W badaniu uczestniczyło 120 osób starszych zamieszkujących
makroregion lubelski. Badaną populację dobrano w sposób celowy.
Seniorzy byli w wieku od 60 do 87 lat, przy czym średnia wieku badanych wynosiła blisko 70 lat (M=69,74; SD=7,00). Ponad połowę
analizowanej próby stanowiły kobiety (54,2%). Blisko trzy czwarte
seniorów pochodziło z terenów podmiejskich (72,5%). W badanej
grupie dominowały osoby żyjące w związkach małżeńskich (59,7%),
które uzyskały zawodowe lub średnie wykształcenie (42,5%). Szczegółową charakterystykę socjo-demograficzną badanych przedstawiono w tabeli 1.
Przeprowadzając badania posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankietową. Narzędzie badawcze stanowił
Indeks Jakości Życia Ferrans i Powers Wersja III Ogólna, służący do
oceny, jakości życia w formie ilościowej (Zielińska-Więczkowska,
Kędziora-Kornatowska2010). Indeks skupia się na wartościowaniu
poziomu życia w odniesieniu do kwestii zdrowotno-funkcjonalnej,
rodzinnej, psychologiczno-duchowej oraz socjo-ekonomicznej (Sokolnicka, Mikuła 2003). Narzędzie opatrzono autorską metryczką
z pytaniami o czynniki socjo-demograficzne (wiek, płeć, miejsce
zamieszkania, stan cywilny, wykształcenie).
Charakterystykę badanej populacji oparto na analizie rozkładów
procentowych częstości występowania zmiennych jakościowych oraz
na obliczeniu statystyk opisowych - średniej i odchylenia standardowego danych ilościowych. Mając na celu określenie czynników determinujących ocenę aktywności zawodowej oraz możliwości zaspokojenia potrzeb finansowych badanych seniorów, przeprowadzono
jednozmiennowe analizy regresji metodą wprowadzania. Z analiz wyłączono braki danych. Przyjęto graniczny poziom popełnienia błędu
pierwszego rodzaju, polegający na odrzuceniu prawdziwej hipotezy
zerowej mówiącej o braku różnic, bądź związków równy 0,05. Obliczenia statystyczne wykonano za pomocą programu IBM SPSS 21.

Wyniki
Spośród wszystkich seniorów 31 z nich pracowało, 89 przeszło na emeryturę bądź rentę. Respondenci, którzy byli zatrudnieni
w 9,67% byli nieznacznie niezadowoleni ze swojej pracy, 16,12%
nieco zadowoleni, 48,38% umiarkowanie zadowoleni oraz 25,83%
bardzo zadowoleni. Z kolei osoby bierne zawodowo były w 2,25%
umiarkowanie niezadowoleni z przebywania na emeryturze/rencie, 3,37% nieznacznie niezadowoleni, 22,47% nieco zadowoleni,
49,44% umiarkowanie zadowoleni oraz 22,47% bardzo zadowoleni.
W odniesieniu do pytania dotyczącego zadowolenia seniorów z zaspokajania swoich potrzeb finansowych, jedynie 1,66% z nich było
umiarkowanie niezadowolonych, zaś największą grupę stanowili
respondenci, którzy byli umiarkowanie zadowoleni (36,66%) oraz
nieco zadowoleni (29,16%).

Mając na celu weryfikację hipotezy zakładającej, iż wiek determinuje opinie seniorów na temat ich aktywności zawodowej i możliwości zaspokojenia potrzeb finansowych przeprowadzono analizy
regresji, gdzie zmienną wyjaśniającą był wiek, a zmiennymi wyjaśnianymi - ocena wykonywanej pracy, ocena okresu przebywania na
emeryturze oraz ocena zaspokojenia potrzeb finansowych. Wyniki
przeprowadzonych obliczeń przedstawiono w tabeli 2.
W wyniku podjętych prac badawczych opracowano model,
w którym zmienna wiek wyjaśnia 11% (R2 skorygowane=0,11) wariancji zmiennej ocena okresu przebywania na emeryturze. Model
jest prawidłowo dopasowany do danych, F(1, 118)=11,98, p<0,001,
a uzyskane dane wskazują, że zależność pomiędzy predyktorem
a zmienną zależną jest przeciętna i wprost proporcjonalna, β=0,35;
p<0,001, co oznacza, iż wraz ze wzrostem wieku badanych seniorów
wzrasta ich pozytywna ocena okresu przebywania na emeryturze.
Z przeprowadzonych analiz wynika, że wiek badanych nie jest determinantem oceny wykonywanej pracy zawodowej oraz postrzeganych możliwości zaspokojenia potrzeb finansowych, p n.i.

Dyskusja
Przez ostatnie lata wielu autorów podjęło się dyskusji dotyczącej zadowolenia z życia osób starszych. W głównej mierze skupiano
się na ogólnej satysfakcji życiowej, satysfakcji ze stanu zdrowia, stosunków rodzinnych i pozycji społecznej. W literaturze przedmiotu
zaznajomić się również można z analizami dotyczącymi zadowolenia
seniorów z aktywności zawodowej, przejścia na emeryturę i związanej z tym procesem kondycji finansowej. Niemniej jednak, pomimo
prowadzonych badań piśmiennictwo dotyczące omawianej kwestii
jest wciąż ubogie.
Praca zawodowa w życiu każdego człowieka odgrywa niebagatelną rolę. Przede wszystkim stanowi podstawowe źródło zarobkowania, dzięki któremu zaspokajane są potrzeby różnego rzędu.
Niemniej jednak stanowi również podłoże powołania, samorealizacji
oraz spełnienia się w określonej roli. To właśnie praca warunkuje
nasze miejsce w otaczającym społeczeństwie, określa nasze zadania życiowe oraz wyznacza przeszkody do pokonania ( Bejma 2015).
Analiza przeprowadzona przez autorów pozwoliła na wysunięcie
wniosku, iż prawie trzy czwarte ankietowanych była zadowolona
ze swojej pracy zarobkowej. Jednakże wiek nie wpływał zasadniczo
na ocenę wykonywanej pracy. Podobne wyniki uzyskała Kowalska,
która badała satysfakcję z pracy wśród kobiet pomiędzy 45 a 60 rokiem życia. Około 80% z nich była zadowolona z wykonywanej przez
siebie pracy, pomimo tego, iż ponad połowa z nich uznała swoją pracę, jako bardzo stresującą (Kowalska 2010). Nieco mniej zadowoleni
ze swojej pracy byli pracownicy urzędów na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego, gdyż stanowili tylko 41% badanego ogółu
(Wołowska 2013). Odnosząc się do wpływu wieku na satysfakcję
z pracy, Kalokerinos w swoich badaniach wyróżniła zewnętrzną
i wewnętrzną satysfakcję z pracy. Określiła, że na zewnętrzne zadowolenie wpływa późniejszy wiek przejścia na emeryturę, a więc jak
najdłuższe bycie aktywnym zawodowo (Kalokerinos 2015). Z kolei
analiza Daviesa nie poparła powyższego stanowiska (Davies 2017).
Przejście na emeryturę dla wielu osób może stanowić sytuację trudną, która negatywnie oddziałuje na poczucie ogólnego
dobrostanu. Jak podkreśla Pasik (Pasik 2007) „dla wielu ludzi jest
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to sytuacja stresowa, związana z utratą dotychczasowego statusu
zawodowego i materialnego, a także z utratą poczucia znaczenia,
prestiżu oraz – czasami – z pojawieniem się poczucia bezużyteczności.” Emerytura postrzegana była, jako „kryzys” starszego pracownika oraz czas strat - utrata roli pracy i innych zasobów (Henning
2016). Jednakże nie zawsze czas bierności zawodowej powoduje
obniżenie poczucia własnej wartości. Wobec licznej części osób
w wieku emerytalnym okres spoczynku zawodowego stanowi czas
spokoju, relaksu, realizacji różnorodnych aktywności związanych
z własnymi pasjami (Dziedzic 2015). Badania własne ukazały, iż
znaczna część osób starszych była zdecydowanie zadowolona z faktu przejścia na emeryturę, a także wraz ze wzrostem wieku badanych seniorów wzrasta ich pozytywna ocena okresu przebywania
na emeryturze. Z kolei badania Bonk i Retowskiego obrazują, iż słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy odczuwają korzyści
związane z zakończeniem pracy zawodowej i przejściem na emeryturę doświadczają większych korzyści zdrowotnych (Bonk 2013).
Interesującą analizę przeprowadziła Potočnik, która miała na celu
określenie wpływu przejścia na emeryturę na dobrostan psychiczny. Uzyskane rezultaty wykazały, iż osoby, które były niezadowolone
z bycia na emeryturze cechowały się niższą kondycją psychiczną,
w porównaniu z osobami zadowolonymi (Potočnik 2013). Hershey
natomiast określa, że osoby, które dobrowolnie przeszły na emeryturę odczuwały lepsze samopoczucie, a niżeli osoby które były zmuszone zaprzestania pracy (Hershey 2014) między innymi w związku
ze swoim stanem zdrowia bądź z przyczyn związanych bezpośrednio
z wykonywaną pracą (Calvo 2014).

Wnioski
Praca zawodowa i przejście na emeryturę może mieć zarówno
negatywne jak i pozytywne oblicze wobec osób starszych. Pozostanie jak najdłużej aktywnym zawodowo może aprobująco oddziaływać na dobrostan psychiczny i fizyczny seniorów. Niemniej jednak stanie się osobą emerytowaną również może mieć przychylne
odzwierciedlenie. Davis twierdzi, iż stosunek do pracy i stosunek
do emerytury są odwrotnie powiązane ze sobą tak, że pracownik
o wysokim zadowoleniu z pracy może mieć bardziej negatywne nastawienie do przejścia na emeryturę (Davies 2017). Analiza przeprowadzona w ramach niniejszego artykułu pozwala wysunąć następujące wnioski:
Wraz ze wzrostem wieku badanych seniorów wzrasta ich pozytywna ocena okresu przebywania na emeryturze.
Wiek badanych nie jest determinantem oceny wykonywanej
pracy zawodowej oraz postrzeganych możliwości zaspokojenia potrzeb finansowych.
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Ocena usług kurierskich
przez mieszkańców miasta Siedlce

The assessment of the courier service
by the inhabitants of Siedlce

Mateusz Kaszuba, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Grzegorz Czapski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych

Artykuł przedstawia rynek usług kurierskich w Polsce z wyszczególnieniem tego sektora usług na terenie miasta Siedlce. Scharakteryzowane zostało pojęcie branży kurierskiej i standardów obsługi
klienta. Zwrócono uwagę na wzrost liczby przesyłek i dochodów
w danej branży w latach 2014-2017 oraz przyczyny składania reklamacji na usługi kurierskie. Przeprowadzone zostały zrealizowane na
stu osobowej próbie badawczej złożonej z mieszkańców miasta Siedlce, którzy korzystają z usług kurierskich.

The article presents the courier services market in Poland, detailing this service sector in the city of Siedlce. The concept of the
courier industry and customer service standards have been characterized. Attention was paid to the increase in the number of shipments and incomes in a given industry in 2014-2017 and the reasons
for lodging complaints about courier services. They were carried out
on a one-man research sample composed of residents of the city of
Siedlce, who use courier services.

Słowa kluczowe: firmy kurierskie, paczki, przesyłki, usługi kurierskie.

Keywords: courier companies, parcels, shipment, courier service.

Wstęp
Usługi kurierskie są branżą stosunkowo krótko funkcjonującą
w Polsce, jednak cechującą się dynamicznym rozwojem. Swoją popularność wśród klientów indywidualnych zawdzięczają między innymi rozwojowi branży e-commerce. Klienci coraz rzadziej korzystają
z usług pocztowych ze względu na bogatą ofertę przedsiębiorstw specjalizujących się w świadczeniu usług kurierskich.
Ze względu na dużą konkurencję rynkową operatorzy logistyczni,
aby przyciągnąć do siebie nowych usługobiorców, cały czas rozszerzają swoją ofertę oraz dostosowują ją do rosnących wymagań klientów.
Ponadto w odróżnieniu od standardowych usług pocztowych oferują
oni krótszy czas dostawy oraz szereg udogodnień, do których należy
zaliczyć pakiety usług dodatkowych, możliwość wyboru godziny doręczenia przesyłki oraz śledzenie przesyłki z wykorzystaniem najnowszej technologii. Rosnące zainteresowanie ofertą usług kurierskich
odzwierciedla wzrastająca cały czas liczba podmiotów gospodarczych
deklarujących ten charakter działalności.
W sektorze usług kurierskich nieodłącznym elementem ich oceny jest obsługa klienta. Bardzo często to właśnie ona ma decydujący
wpływ na wybór danej firmy kurierskiej. Dla klientów indywidualnych
duże znaczenie ma wysoki standard obsługi gwarantujący bezproblemowe oraz szybkie doręczenie przesyłki do odbiorcy.

Charakterystyka branży usług kurierskich
Jednym z rodzajów usług logistycznych funkcjonujących na rynku są usługi kurierskie. O ich wydzieleniu spośród usług pocztowych
zadecydowały różnice w organizacji przewozów oraz liczne przesłanki
ekonomiczne. Usługi kurierskie nastawione są na przewóz specyficznej grupy ładunków charakteryzujących się standardowymi wymiarami ułatwiającymi wykonywanie czynności manipulacyjnych oraz
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należących do określonego przedziału wagowego. Cechą odróżniającą usługi kurierskie od pocztowych jest krótki czas dostawy. Do udogodnień oferowanych przez firmy kurierskie zaliczyć można również
internetową możliwość nadania przesyłki, usługę track and tracing,
wysyłkę przesyłki za pobraniem, a także zapewnienie pełnej obsługi
prawnej, w tym również celnej w przypadku przesyłek międzynarodowych (Rydzkowski 2004).
Usługi kurierskie są w Polsce dość młodą branżą, która rozwinęła się między innymi dzięki atrakcyjnemu położeniu geograficznemu
kraju w środku Europy. W ostatnich latach, głównie ze względu na rozwój handlu elektronicznego, wśród klientów indywidualnych cały czas
wzrasta popyt na realizację drobnicowych przewozów towarowych.
Przy wyborze tego sektora usług szczególnie kierują się oni krótkim
czasem dostarczania przesyłki, terminowością dostaw oraz stosunkowo wysokim bezpieczeństwem przewożonych towarów (Gulc 2017).
W Polsce, w obszarze branży KEP, czyli usług kurierskich, ekspresowych i paczkowych, funkcjonują zarówno podmioty gospodarcze
o znaczeniu globalnym, jak również lokalne przedsiębiorstwa. Usługi świadczone przez firmy działające w tej branży można podzielić
ze względu na różne kryteria. Pierwszym z nich jest rodzaj realizacji
pomiędzy nadawcą przesyłki a jej odbiorcą. Wyróżnia się tutaj trzy
podstawowe grupy usług (Gulc 2017):
• usługi B2B – gdzie obie strony są podmiotami instytucjonalnymi. Usługi kurierskie realizowane dla tej grupy klientów
dostosowane są do obsługiwanej branży. W zależności od
rodzaju przewożonego ładunku przedsiębiorstwa dostosowują warunki w środkach transportowych. Klienci biznesowi decydują się na ten rodzaj usług ze względu na szybkość,
niezawodność oraz terminowość wykonywanych przewozów.
• usługi B2C – grupa obejmująca przesyłki od podmiotów instytucjonalnych do klientów indywidualnych. Ze względu
na dynamicznie rozwijający się handel elektroniczny, jest to
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najszybciej rozwijająca się grupa usług. Podmioty działające
w branży KEP (przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych) cały czas starają się sprostać wymaganiom odbiorców
indywidualnych poprzez dostosowanie oferty do ich potrzeb, między innymi poprzez stworzenie udogodnień takich
jak dostawa do domu, możliwość wyboru godziny odbioru
przesyłki, możliwości zwrotu, a także tworzenie sieci punktów
odbioru przesyłek;
• usługi C2X – nadawcami takiego rodzaju przesyłek są klienci
indywidualni. Ponadto są one powiązane zazwyczaj z handlem elektronicznym lub mają charakter okolicznościowy
(Rutkowski, Cichosz, Nowicka, Pluta-Zaremba 2011);
Drugim kryterium podziału jest zasięg dostawy przesyłek. Wymienia się cztery główne grupy usług. Są to usługi:
• lokalne – charakteryzujące się krótkim czasie dostawy,
świadczone w na stosunkowo niewielkim terenie, np. na
terenie danego miasta, do których realizacji oprócz samochodów dostawczych wykorzystywane są również rowery
oraz skutery;
• regionalne – przewozy przesyłek wykonywane są na terenie
określonego regionu, np. województwa. Dzięki niewielkiemu
zasięgowi klienci najczęściej znają dostawców przez co chętniej korzystają z usług kurierskich;
• krajowe – ustandaryzowane usługi ekspresowe wykonywane
na terenie całego kraju;
• międzynarodowe – usługi realizowane globalnie, których koszt
oraz czas dostawy jest uzależniony od odległości pomiędzy
miejscem nadania oraz odbioru. Usługi tego rodzaju świadczone są głównie przez międzynarodowe przedsiębiorstwa
gwarantujące realizację w ściśle określonym przedziale czasowym oraz posiadające w swojej ofercie wiele udogodnień dla
klientów związanych między innymi z obsługą wszystkich dokumentów czy też śledzeniem przesyłki. W okresie 2014 -2017
odnotowano systematyczny wzrost wolumenu oraz przychodów ze sprzedaży usług kurierskich (wykresy nr 1 i 2) zarówno
w przypadku przesyłek krajowych jak i międzynarodowych.
Łącznie operatorzy działający w branży KEP zrealizowali 307,8
mln sztuk usług przesyłkowych, z których przychód wyniósł
ponad 3 972 mln zł (Raport o stanie rynku pocztowego w 2016
roku, Raport o stanie rynku pocztowego w 2017 roku 2018).
Wykres 1. Przesyłki według przychodów (mln zł) w latach 2014-2017
30
25
20
15
10

18,2
12

16,3
12,8

16,5
11,1

17,3
10,3

18,4

20,3

21,8

12,9
9,9

24

13,9

24,9

15,6

23,5
17,1

22,2
18

20,1
19

10,1

5
0

2016

2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raport o stanie rynku pocztowego w 2016 roku 2017; Raportu o stanie rynku pocztowego w 2017 roku
2018.

150

Wykres 2. Przesyłki według wolumenu w latach 2014-2017
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2018.

W roku 2017 całkowita wartość rynku usług pocztowych osiągnęła ponad 8 418 mln zł, z czego największa część pochodziła
z sektora usług kurierskich. Oznacza to wzrost wartości rynku
w porównaniu do poprzednich lat. W tym samym roku odnotowano również spadek wolumenu standardowych usług pocztowych. Wynika z tego, że pomimo wyższych cen usług kurierskich,
społeczeństwo coraz częściej korzysta z zaawansowanych świadczeń o krótkim czasie dostawy (Raport o stanie rynku pocztowego
w 2017 roku 2018).

Standardy obsługi klienta w branży kurierskiej
Rozwijający się handel elektroniczny determinuje coraz wyższe
oczekiwania klientów wobec firm kurierskich. Zapotrzebowanie na
usługi transportowe realizowane w krótkim czasie jest coraz większe
i różnorodne ze względu na wielkość i typ zamawianych towarów.
Osoby korzystające z usług kurierskich oczekują szybkiej realizacji
zlecenia, swobodnego dostępu do informacji o przesyłce oraz korzystnego systemu reklamacji i zwrotów (Kawa 2014). Funkcjonujący na rynku operatorzy z branży TSL starają się w swojej działalności połączyć trzy kluczowe elementy: jakość, marketing i obsługę
klienta. Dzięki stosowaniu narzędzi marketingu relacyjnego, przedsiębiorstwa nawiązują długotrwałe kontakty ze swoimi klientami.
Pozwala to również na otrzymanie rzetelnej informacji zwrotnej
o jakości oferowanych usług. Późniejsza analiza oraz uwzględnienie
otrzymanych opinii pozwala na doskonalenie oferty oraz na jeszcze
lepsze dostosowanie jej do potrzeb rynkowych (Dyczkowska 2014).
W celu utrzymania oczekiwanego poziomu świadczonych usług,
firmy logistyczne przygotowują plany zarządzania cechujące się podejściem projakościowym. Skuteczność takiego systemu zarządzania jest jednak uzależniona od wielu różnych czynników, do których
zalicza się: wielkość przedsiębiorstwa, jego strukturę organizacyjną,
obecną sytuację rynkową wraz z konkurencją, a także wymagania
klientów. Zaprojektowany system jest później doskonalony podczas
trwania poszczególnych procesów logistycznych. Wyróżnia się cztery podstawowe etapy rozwoju wdrożonego do organizacji systemu
(Dyczkowska 2014):
• etap kontroli jakości nastawiony na realizację zaplanowanych założeń, w trakcie którego można jeszcze wprowadzać
ewentualne poprawki;
• etap zapewnienia jakości – obejmuje cały proces świad-
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czenia usługi, a nie tylko jego część. Istotnym elementem
jest tutaj przeprowadzana systematycznie kontrola jakości,
pozwalająca na uzyskanie satysfakcjonującego wyniku końcowego;
• etap zarządzania jakością – etap przejściowy, podczas którego doskonalone są umiejętności personelu biorącego udział
w procesie świadczenia usługi;
• etap kompleksowego zarządzania jakością – nastawiony
głównie na ciągłe doskonalenie oraz podnoszenie jakości
wykonywanych usług między innymi poprzez podnoszenie
kompetencji pracowników czy też doskonalenie pracy zespołowej. Ten końcowy etap określany jest również pojęciem TQM – czyli Total Quality Management.

ki (13,10%), całkowitą utratą przesyłki (8,10%) i ubytkiem zawartości
(1,10%) (Raport o stanie rynku pocztowego w 2017 roku 2018).

Charakterystyka osób korzystających
z usług kurierskich w Siedlcach
Do przeprowadzenia badań dotyczących korzystania z usług kurierskich wykorzystano kwestionariusze osobowe umieszczone na
stronie: www.webankieta.pl, które zostały poprawnie wypełnione
przez 100 mieszkańców miasta Siedlce. Badanie zostało przeprowadzone przez autorów w dniach 1-31 maja 2018 roku. Badanie
miało charakter anonimowy oraz było podzielone na dwie części
– metryczkę oraz pytania mające na celu poznanie opinii na temat
usług świadczonych przez firmy kurierskie na terenie miasta Siedlce
oraz jakości obsługi klienta.
Badana grupa była zróżnicowana pod względem wielu kryteriów, między innymi wiekowym, wykształcenia oraz statusu zawodowego, dokładne dane przedstawia tabela 2. Zdecydowaną
większość, bo aż 64%, respondentów stanowiły kobiety. W badaniu
wzięło udział jedynie 36 mężczyzn. Badana grupa była zróżnicowana
również pod względem wiekowym. W kolejnym pytaniu respondenci zostali poproszeni o podanie przedziału wiekowego, w którym
się znajdują. Najliczniejszą grupę ankietowanych stanowiły osoby
młode, mieszczące się w przedziale wiekowym od 18 do 25 lat, których udział wyniósł 67%. Drugą, co do wielkości, grupą badanych
były osoby w wieku 26-35, które stanowiły 20% ogólnej liczby badanych. Najmniej liczne grupy wiekowe to osoby w wieku 36-50
lat oraz powyżej 50 lat, ich udział procentowy wyniósł kolejno 7%
i 6%. Respondenci byli również zróżnicowani pod względem poziomu wykształcenia. Ponad połowę respondentów (51%) stanowiły
osoby z wykształceniem wyższym. 25% zadeklarowało wykształcenie
wyższe niepełne, a 14% wykształcenie średnie. Jedynie 4 osoby zaznaczyły wykształcenie podstawowe, a 6 osób wskazało posiadanie
wykształcenia zawodowego. Kolejną cechą różnicującą grupę badanych osób był ich status zawodowy. W pytaniu można było zaznaczyć kilka odpowiedzi. Analizując odpowiedzi należy stwierdzić, że
aż 51% badanych osób to studenci, drugą równie liczną grupę stanowiły osoby pracujące (49%). Wśród ankietowanych było 18 uczniów.
Najmniej wskazań, bo jedynie 7, uzyskał status osoby bezrobotnej.
W badaniu nie wzięli udziału emeryci i renciści.

Osoby korzystające z usług kurierskich oczekują usługi charakteryzującej się przede wszystkim wysoką jakością procesu jej świadczenia, zarówno pod względem terminowości, jak i dobrego kontaktu z firmą. Operatorzy, aby sprostać wymaganiom swoich klientów
starają się wprowadzać rozwiązania mające na celu optymalizację
procesu doręczania przesyłek. Przykładem takiego rozwiązania jest
usługa Predict oferowana przez firmę DPD, dzięki której odbiorca
przesyłki dostaje szczegółowe informacje odnośnie czasu oraz miejsca
dostawy. Ponadto obie te informacje można dowolnie zmieniać. Dużym udogodnieniem dla klientów firmy DPD jest również sieć punktów nadań DPD Pickup, znajdujących się w dogodnych lokalizacjach,
gdzie bez problemu można nadać oraz odebrać przesyłkę.
Ze względu na małe zróżnicowanie ofert pod względem cenowym, kolejnym bardzo ważnym czynnikiem decydującym o wyborze
firmy kurierskiej są usługi dodatkowe. W ofercie firma DPD Polska
posiada aplikacje pozwalające na zarządzanie przez klienta procesem wysyłki. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest zwiększenie efektywności procesu dostawy (Operator logistyczny roku 2016).
Według statystyk prowadzonych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w 2017 roku do operatorów funkcjonujących na rynku
pocztowym wpłynęło prawie 864 tysięcy reklamacji dotyczących
świadczonych usług kurierskich. Tabela 1 prezentuje przyczyny złożonych reklamacji oraz stan ich rozpatrzenia.
Najczęstszą przyczyną niezadowolenia klientów było opóźnienie
doręczenia przesyłki. Wnioski te stanowiły aż 63,90% ogólnej liczby
reklamacji. Na drugim miejscu (13,20%) znalazło się „inne”. Pozostałe
złożone reklamacje związane były z uszkodzenie dostarczanej przesyłTabela 1. Przyczyny składanych reklamacji na usługi kurierskie w 2017 roku
Sposób rozpatrzenia
Utrata przesyłki
Ubytek zawartości przesyłki
Uszkodzenie przesyłki
Opóźnienie w stosunku do
gwarantowanego terminu doręczenia

Uwzględnione
31 702
4 106
46 429

Odrzucone
36 073
5 114
60 594

W toku
1 803
429
6 314

Ogółem
69 587
9 649
113 337

Udział %
8,10%
1,10%
13,10%

351 533

191 904

9 061

552 498

63,90%

Nieprawidłowe wypełnienie ZPO

221

330

0

551

0,10%

408

927

0

1 335

0,20%

1 632

2 033

0

3 665

0,40%

42 832
478 863

70 219
367 197

1 276
18 889

114 327
864 949

13,20%
100,00%

(Dokument potwierdzający odbiór przesyłki rejestrowanej)

Zwrócenie przesyłki niezgodne
z terminem
Zwrócenie przesyłki z uwagi na
nieprawidłowo wskazany powód
Inne
Razem

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raport o stanie rynku pocztowego w 2017 roku 2018.
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Tabela 2. Odpowiedzi respondentów na pytania metryczkowe
PRÓBA OGÓŁEM
Wyszczególnienie
Ilość
Kobiety
64
Mężczyźni

36

%
64,00%
36,00%

Wiek
Wyszczególnienie

Ilość

%

18 - 25 lat

67

67,00%

26 - 35 lat

20

20,00%

36 - 50 lat

9

7,00%

50 lat i więcej

2

6,00%

Wykształcenie
Wyszczególnienie

Ilość

%

Podstawowe

4

4,00%

Zawodowe

6

6,00%

Średnie

14

14,00%

Wyższe niepełne

25

25,00%

Wyższe

51

51,00%

Status zawodowy
Wyszczególnienie

Ilość

%

Uczeń

67

67,00%

Student

51

51,00%

Osoba pracująca

49

49,00%

Bezrobotny

7

7,00%

Emeryt

0

0,00%

Rencista

0

0,00%

Źródło: badanie własne.

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie częstotliwości korzystania z usług kurierskich. Najwięcej z nich, bo aż 42%, korzysta
z usług parę razy w roku. 28,00% ankietowanych zadeklarowała korzystanie z tego rodzaju usług przynajmniej kilka razy w miesiącu, a 23%
wskazało na korzystanie raz w miesiącu. Jedynie 5 osób korzysta
z usług kurierskich raz w tygodniu, a 2 osoby kilka razy w tygodniu.
Na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety można stwierdzić,
że usługi kurierskie są bardzo popularną opcją dostarczania towarów.
Kolejną analizowaną kwestią były preferencje respondentów
przy wyborze firmy kurierskiej. Najwięcej ankietowanych wybrało
firmę DPD. Stanowili oni 32% ogólnej liczby badanych. Kolejną najczęściej wybieraną firmą było przedsiębiorstwo DHL, które wskazało
27 osób. 18% ankietowanych zadeklarowało korzystanie z usług firmy InPost. Mniej liczną grupę, 12 osób, stanowili respondenci korzystający z usług Poczty Polskiej. Najmniej wskazań odnotowano
w GLS – 5%. Firmy UPS oraz FedEx zostały wskazane jedynie w 6%
kwestionariuszy, po 3% dla każdej z nich. Wyniki tego pytania pozwalają stwierdzić, że klienci najchętniej korzystają z usług znanych
firm posiadających stabilną pozycję na rynku branży KEP.
Następnie ankietowani zostali zapytani o najczęściej wybierany przez nich zasięg zamawianych usług. Najwięcej, bo aż 86%
badanych wykorzystuje usługi kurierskie do przewozu przesyłek wewnątrz kraju. Z usług o innym zasięgu korzysta jedynie 14% osób,
w tym 9 z nich korzysta z wysyłek miejskich, a 5 z nich korzysta z wysyłek międzynarodowych. Na podstawie odpowiedzi na to pytanie
można wywnioskować, że największe zapotrzebowanie jest na usługi kurierskie o zasięgu krajowym. Ludzie chętnie korzystają z tego
rodzaju przewozu, głównie ze względu na krótki czas dostawy oraz
stosunkowo niskie koszty. Mały odsetek osób korzystających z usług
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o miejskim zasięgu może wiązać się z ich ograniczoną dostępnością
– są one świadczone jedynie w większych miastach.
Następne pytanie dotyczyło sposobów zamawiania usług kurierskich. 65% respondentów wskazało na korzystanie z formularzy
umieszczonych na stronie wybranej firmy. 15 osób kontaktuje się
z usługodawcami za pomocą poczty elektronicznej. 9% ankietowanych
składa zamówienia na przewozy osobiście w punktach firmowych, 7%
robi to telefonicznie, a 4% osób biorących udział w ankiecie deklaruje
jedynie zamawianie towarów, które są dostarczane przez firmy kurierskie. Na podstawie analizy udzielonych odpowiedzi można stwierdzić, że klienci firm kurierskich najchętniej wybierają elektroniczną
formę zamawiania usług ze względu na wygodę takiego rozwiązania.
Z kolei w pytaniu dotyczącym preferowanej formy dostawy większość ankietowanych zaznaczyła opcję dostawy do domu. Osoby te
stanowiły 62% wszystkich ankietowanych. 19% osób najczęściej wybiera dostawę towarów do wskazanych przez siebie punktów odbioru.
Natomiast 14% jako dogodną formę dostawy wskazało paczkomaty,
a 5% respondentów korzysta z opcji paczki w ruchu. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że klienci najchętniej korzystają z dostaw w formie
door to door oraz z punktów odbioru. Wyboru takiego dokonują ze
względu na wygodę oraz dogodne lokalizacje punktów firmowych,
które umieszczane są w najczęściej uczęszczanych miejscach.
W kolejnym pytaniu ankietowani zostali poproszeni o wskazanie od 1 do 3 kryteriów, które według nich determinują wybór
odpowiedniej firmy kurierskiej. Najwięcej wskazań – 85 uzyskały
dwie odpowiedzi: czas oczekiwania na przesyłkę oraz koszt usługi.
Drugą najczęściej wybieraną odpowiedzią była terminowość usług.
Odpowiedź tą zaznaczono 28 razy. Niewiele mniej uzyskała opcja
oferowanych usług dodatkowych. Według 27 badanych jest to cecha
decydująca o wyborze danego operatora. Według 18 osób istotna
jest dostępność punktów odbioru. 17 osób wybrało bezpieczeństwo
przesyłki, 15 osób kontakt z firmą. Najmniej wskazań uzyskały natomiast odpowiedzi takie jak doświadczenie firmy (8) oraz opinie
rodziny i znajomych (6). Z powyższej analizy wywnioskować można,
iż ankietowani podczas wyboru firmy kurierskiej kierują się nie tylko czynnikami podstawowymi takimi jak koszt oraz czas realizacji
usługi, ale zwracają również uwagę na usługi dodatkowe oferowane
przez przedsiębiorstwa, które podnoszą atrakcyjność oferty.
W następnym pytaniu respondenci musieli odpowiedzieć na
pytanie czy korzystają z jakichkolwiek usług dodatkowych dostępnych w ofertach firm. Jak wynika z uzyskanych odpowiedzi, z usług
dodatkowych korzysta 40% ankietowanych. Aż 60 osób biorących
udział w badaniu nigdy nie skorzystało z dodatkowo płatnych opcji
dostawy oferowanych przez firmę kurierską.
Osoby, które w poprzednim pytaniu zadeklarowały korzystanie
z usług dodatkowych poproszone zostały dodatkowo o wskazanie najczęściej wybieranych przez nich opcji. W pytaniu można było zaznaczyć
więcej niż jedną odpowiedź. Największą popularność, bo aż 31 wskazań, osiągnęły dodatkowe informacje wysyłane przez firmę SMS-em.
Znacznie mniej osób korzystało z niestandardowych godzin dostaw towarów. Odpowiedź tą zaznaczyło 11 osób. Najmniej respondentów – 3
miało do czynienia z dodatkowym pakietem ubezpieczenia.
Jakość obsługi klienta w firmach kurierskich w dużym stopniu zależna jest od cech oraz kompetencji dostawcy. Ankietowani w kolejnym
pytaniu zostali poproszeni o wskazanie najważniejszych z nich. Rozkład
odpowiedzi udzielonych respondentów przedstawiono na wykresie 3.

Mateusz Kaszuba, Grzegorz Czapski – Ocena usług kurierskich...

Wykres 3. Istotne cechy dostawcy
Punktualność

Uprzejmość
Pomoc przy
dopełnieniu
formalności
Rzetelność

Niezawodność
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Źródło: badania własne.

Według 84% ankietowanych osób najważniejsza jest punktualność kuriera. Dla klientów bardzo istotna jest również uprzejmość
obsługi. Opcję tę wskazało 67 osób. Na trzecim miejscu pod względem ilości wskazań znalazła się rzetelność. Cechę tę zaznaczyło 45
osób. Nieco ponad jedna czwarta respondentów jako ważną cechę
wskazała niezawodność. Z uzyskanych odpowiedzi wywnioskować
można, iż dla współczesnych klientów niezwykle istotne jest nie tylko
dotrzymywanie wyznaczonych terminów dostaw przesyłek, ale również cechy charakteru dostawcy, takie jak na przykład uprzejmość.
W kolejnym pytaniu ankietowani zostali poproszeni w wskazanie
w skali od 1 do 5, w jakim stopniu ważne są wymienione elementy
podczas wyboru firmy kurierskiej. Ocena 1 oznaczała mało istotny element, a 5 bardzo ważny. Według 70% ankietowanych najważniejszym
elementem decydującym o wyborze operatora pocztowego jest czas
realizacji usługi. Na drugim miejscu respondenci wskazali bezpieczeństwo przesyłki. Element ten został wskazany jako bardzo ważny przez
55 osób. Niewiele mniej ankietowanych jest przekonanych, że duże
znaczenie odgrywa cena. Odpowiedzi takiej udzieliły 54 osoby. Mniej
istotny wpływ na decyzje klientów mają natomiast czynniki takie jak
możliwość śledzenia przesyłki czy kultura osobista kuriera.
Wykres 4. Wpływ poszczególnych elementów na jakość usług kurierskich
Obsługa
reklamacji
Możliwość wysłki
za pobraniem

0,36
0,17

0,08
0,07

Możliwość
śledzenia przesyłki

0,16

0,05

Bezpieczeństwo
przesyłki
Czas realizacji
usługi

0

Łatwy kontakt
z kurierem
Cena

0,01

0,1

0,18

Tak
Nie
0,82

Źródło: badania własne.

Osoby niezadowolone z wykonanej usługi miały również możliwość podzielenia się przyczyną takiej sytuacji. Połowa z nich miała
problem z uszkodzeniem dostarczanej przesyłki. Prawie 28% respondentów złożyło reklamację z powodu nieterminowego wykonania zleconej usługi. 2 osoby otrzymały przesyłki w zniszczonym
opakowaniu, natomiast najmniej problemów wystąpiło w związku
z zaginięciem przesyłki oraz ubytkiem jej zawartości. Obie te opcje
wskazane zostały przez jedną osobę. Strukturę udzielonych odpowiedzi zaprezentowano na wykresie 6.
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0,22

0,2

0,1

4

0,32

0,29
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0,04

0

0,2

0,08
0,08

0

5
0,47
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Wykres 5. Reklamacje usług kurierskich

0,49

0,19
0,18

0,11

0,03

w pełni usatysfakcjonowanych z terminowości wykonanej usługi. Na
podstawie udzielonych odpowiedzi można stwierdzić, że terminowość usług kurierskich jest na bardzo dobrym poziomie. Obecnie
klienci prawie każdej firmy kurierskiej mają możliwość śledzenia
przesyłki na każdym etapie jej trasy. Dodatkowym udogodnieniem
jest również otrzymywanie informacji SMS zawierającej planowany
czas dostarczenia przesyłki.
Respondenci mieli również możliwość podzielenia się odczuciami, co do kontaktu z firmą kurierską. Tak jak w poprzednim pytaniu
zostali poproszeni o zaznaczenie ogólnego poziomu zadowolenia
w skali od 1 do 5. Najwięcej osób wybrało ocenę 4 (53%). 27% ankietowanych klientów uważa, że kontakt z kurierem jest na bardzo
dobrym poziomie. 9 osób było średnio zadowolonych, natomiast 3
osoby zaznaczyły odpowiedzi poniżej średniego poziomu.
Zdecydowana większość ankietowanych nigdy nie składała reklamacji na świadczone usługi kurierskie. Jedynie 18% z nich miało
zastrzeżenia co do poprawności wykonania zleconej przez nich usługi przewozowej. Tak mały odsetek niezadowolonych osób utwierdza
w przekonaniu, że firmy kurierskie cały czas dążą do podnoszenia
jakości świadczonych przez nie usług oraz do jak najlepszego dostosowania się do potrzeb swoich klientów (wykres 5).
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Wykres 6. Przyczyny składania reklamacji
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Źródło: badania własne.

Ankietowani ocenili terminowość usług kurierskich. W skali od
1 do 5 musieli wskazać poziom swojego zadowolenia z terminowości
usług kurierskich, gdzie 1 oznaczał ocenę najniższą, a 5 najwyższą
(wykres 5). Najwięcej respondentów wskazało wartość 4. Osoby te
stanowiły 54%. Ocenę 3 zaznaczono 9 razy. Ocenę na poziomie 2
wybrały jedynie 2 osoby. Całkowicie niezadowolony był tylko jeden ankietowany. Warto zauważyć, że aż 34 z badanych osób było

5,60%

11,10%

Uszkodzenie przesyłki

5,60%
50,00%
27,70%

Nieterminowe doręczenie
Zaginięcie przesyłki
Zniszczone opakowanie
Ubytek zawartości przesyłki

Źródło: badania własne.
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W przedostatnim pytaniu ankietowani składający reklamację
zostali zapytani o wynik jej rozpatrzenia. Firmy uwzględniły 12 reklamacji złożonych przez respondentów. 6 osób dostało natomiast
decyzję odmowną i nie dostali odszkodowania z tytułu źle wykonanej usługi. Wyniki odpowiedzi na to pytanie zamieszczono na
wykresie 7.
Wykres 7. Uwzględnienie reklamacji przez firmę

33,00%

Tak
Nie

67,00%

Źródło: badania własne.

Na zakończenie ankiety respondenci zostali zapytani o ogólny
poziom zadowolenia z usług świadczonych przez firmy kurierskie.
Jedynie jedna osoba była zdecydowanie niezadowolona jakością
świadczonych usług. Najwięcej osób (52) było zadowolonych z zamówionych usług. Co więcej, niewiele mniej, bo 42% ogólnej liczby osób
określiło swój poziom zadowolenia jako bardzo wysoki (wykres 8).
Wykres 8. Ogólny poziom zadowolenia z usług kurierskich
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Źródło: badania własne.

Podsumowując wyniki przeprowadzonego badania ankietowego można stwierdzić, że w Polsce istnieje duże zapotrzebowanie na
usługi kurierskie. Coraz więcej osób korzysta z nich regularnie. Są
to w szczególności ludzie młodzi. Wzrastająca cały czas konkurencja
rynkowa w branży KEP wpływa znacząco na zwiększenie wymagań
klientów. Wiele z nich oprócz standardowych opcji przewozu oczekuje od firm kurierskiej posiadania bogatej oferty usług dodatkowych jak najlepiej dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.
Podczas wyboru operatora pocztowego klienci biorą pod uwagę
również jakość obsługi, czas realizacji zlecenia oraz jego koszt.

Podsumowanie

Na polskim rynku funkcjonują przedsiębiorstwa o zróżnicowanym charakterze i zasięgu. Występują zarówno te o znaczeniu
międzynarodowym, których działalność jest rozpoznawana w wielu
krajach na świecie, jak również firmy o znaczeniu lokalnym oferujące głównie usługi na terenie kraju bądź aglomeracji. Głównymi
elementami wyróżniającymi ofertę danego przedsiębiorstwa spośród usług oferowanych przez inne podmioty gospodarcze są: czas
dostawy przesyłki do odbiorcy, zasięg świadczenia usług, obsługiwane grupy ładunków, a także wykorzystywane gałęzie transportu.
Dodatkowo operatorzy oprócz podstawowych usług oferują obecnie
pełną obsługę logistyczną.
Z usług kurierskich korzystają zarówno przedsiębiorstwa, jak
i osoby indywidualne. Klienci w dalszym ciągu zwracają uwagę na
podstawowe cechy usług. Wśród nich istotna jest cena. Jednakże
do głównych czynników przyczyniających się do wyboru operatora
zalicza się także: terminowość dostawy, bezpieczeństwo przesyłki
oraz typy oferowanych usług.
Obecnie obserwuje się znaczący wzrost jakości usług oferowanych przez firmy kurierskie. Ze względu na dużą konkurencję oraz rosnące wymagania klientów, przedsiębiorstwa dokonują licznych inwestycji w posiadaną infrastrukturę oraz systemy informatyczne. Czynią
to, aby wzbogacić swoją ofertę, usprawnić swoje procesy oraz przyspieszyć czas realizacji zamówień. Dodatkowo duża część firm działających na polskim rynku coraz częściej decyduje się na specjalizację
swoich usług dla danej branży. Dzięki dostosowaniu swoich ofert do
niszowych części gospodarki, zwiększają one swoją konkurencyjność.
Na podstawie badań stwierdzono, że jednym z kluczowych
elementów wpływających na wybór firmy kurierskiej wśród mieszkańców Siedlec jest jakość obsługi klienta. Ponadto współcześnie
funkcjonujące przedsiębiorstwa dążą do rozbudowywania oferty
świadczonych usług oraz dostosowania jej do sytuacji rynkowej i potrzeb klientów. W dążeniu do zapewnienia jak najwyższej jakości
obsługi klienta niezbędne jest wdrażanie kompleksowych rozwiązań
mających na celu usprawnienie realizowanych czynności oraz ich
ciągła kontrola jakościowa.
Należy oczekiwać, że w kolejnych latach branża usług kurierskich
będzie się w dalszym ciągu rozwijać. Sprzyjać temu będzie przede
wszystkim postępująca globalizacja oraz rozwój sieci połączeń międzygałęziowych oraz poprawa stanu krajowej infrastruktury drogowej.
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W artykule zostają omówione różne rozwiązania technologii
modułowej występującej w architekturze i budownictwie. Autorka
zaczyna od przytoczenia genezy pojęcia modułu i tłumaczy sens jego
wprowadzenia w dziedzinę architektury. W dalszej części artykułu
podaje zróżnicowane przykłady jego zastosowań na podstawie zrealizowanych już obiektów z Polski i zagranicy. Przytacza również szereg zalet i właściwości biorąc pod uwagę kryteria takie jak czas realizacji, koszty produkcji, jakość materiałów, montaż, proekologiczność,
a także liczbę podwykonawców i pracowników. Dzięki omówieniu
przytoczonych w artykule realizacji łatwiejszym staje się zrozumienie
schematów działania systemów modułowych.

The article discusses various solutions of modular technology occurring in architecture and construction. The author begins by
analyzing the genesis of the concept of the module and explains the
meaning of its introduction into the field of architecture. Secondly,
she gives various examples of its applications on the basis of already
completed objects from Poland and other countries. Moreover, the author presents various types and possibilities of module prefabrication
pointing out to a number of advantages such as realization time, production costs, quality of materials, ecology, as well as the labour force
needed to complete the construction works. Thanks to the discussion
of the various implementations cited in the article, it becomes easier
to understand the need and operating patterns of modular systems.

Słowa kluczowe: modularność w architekturze, moduł, prefabrykacje.

Keywords: modularity in architecture, module, prefabrication.

Wstęp
Coraz bardziej doceniane staje się budownictwo modułowe,
stanowiącej już nie tylko synonim architektury tymczasowej, ale
przede wszystkim kojarzone z dużymi inwestycjami. Z prefabrykowanych modułów buduje się już placówki edukacyjne, budynki użyteczności publicznej, budynki biurowe, obiekty służby zdrowia czy
hotele. Technologia ta rozwija się również w budownictwie mieszkaniowym wielo- i jednorodzinnym. Wzrost popularności budownictwa modułowego spowodowany jest aktualnym podwyższeniem cen
materiałów budowlanych i usług podwykonawców, a także niedoborem pracowników. Konkurencyjnie niskie ceny, bardzo dobra jakość
materiałów i szybkość realizacji obiektów zdecydowanie przesądzają o wyborze technologii modułowej, która zdaje się być przyszłościową alternatywą dla tradycyjnych rozwiązań architektonicznych
i budowlanych.
Obecność modułu w architekturze widoczna była już w starożytności. Wszelkie budowle powstawały w oparciu o ustalone moduły,
które były nie tylko dużym ułatwieniem konstrukcyjnym, ale także
pozwalały na osiąganie wysokich walorów estetycznych. Co więcej
tworzyły pewną zasadę, która kreowała własny, odmienny styl. Dotyczy to zarówno architektury, jak i malarstwa czy rzeźby. Najstarsze
opisy zastosowania modułu zachowane są w dziele rzymskiego architekta Witruwiusza De architectura libri decem. Propagował on wykorzystywanie odpowiednich proporcji w budownictwie nazywając je
eurythmia – dobry rytm. Co ważniejsze uważał, że dobra architektura
zależy od zachowania odpowiednich stosunków liczbowych między
podstawowymi wymiarami budynku i jego elementów, co charakteryzuje wykorzystywanie modułu (Witruwiusz 1999). W renesansie
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zaś istotną rolę w tej kwestii odegrał traktat O pięciu porządkach
w architekturze autorstwa Giacoma Barozziego da Vindgol. Wnosi on
zasady obowiązujące w porządkach architektonicznych, które dzielą moduł na mniejsze jednostki zwane partes. Drugim kontynuatorem działań Witruwiusza był Andree Paladia autora Czterech ksiąg
o architekturze, który podzielił średnicę podstawy kolumny na 60
„minut” i przyjął 30 minut jako moduł. Działania te miały ogromny
wpływ na kształtowanie architektury historycznej, która zadziwia począwszy od samej bryły, po najmniejsze szczegóły.
We współczesnej architekturze szczególną tendencję do wykorzystywania modułu wykazywał Le Corbusier. Zagadnienie skali ludzkiej – jako relacji człowieka i wzniesionego obiektu znalazło wyraz
w stworzonym przez niego tak zwanym Modulorze. Bazował on na
proporcjach człowieka jako głównego użytkownika i odbiorcy dzieł
architektonicznych (Żuk 2009). Jak podkreślał Le Corbusier – najważniejsza w jego dziełach była funkcjonalność, a więc kluczowym
wydaje się dostrzeganie relacji człowieka, jego proporcji i mającej
powstać budowli. W tym czasie rozwijał się również tak zwany styl
międzynarodowy, którego jedną z głównych podstawowych zasad
była modularność. Wykształciła się wtedy nowa metoda postrzegania architektury, ściśle związanej z powtarzalnością, a także rytmem,
który często stanowił główny element kompozycji. Wynalezienie konstrukcji szkieletowej dało swoisty asumpt do budowania domów lub
bloków z powtarzalnych elementów w dowolnych konfiguracjach,
(np. osiedle Pessac). Ustawianie modułów jeden na drugim jak
w projekcie Immueble Villas, czy wsuwanie modułów w tak zwany
„stelaż konstrukcyjny” (Unite d’Habitation) zapoczątkowało tzw. kontenerowość w architekturze (Szymańska 2009). Obecnie rynek przedstawia architekturę modułową jako technikę budowlaną oferującą
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niezwykły potencjał rozwiązań z różnych dziedzin architektury, takich jak zabudowa mieszkaniowa, służba zdrowia, hotelarstwo, usługi
przy konkurencyjnie niskich kosztach realizacji inwestycji. Pozytywnych cech jej zastosowania należy doszukiwać się na płaszczyźnie
zarówno estetycznej, konstrukcyjnej, jak i finansowej. Począwszy od
walorów estetycznych, modularność zdecydowanie ułatwia szybsze
zorganizowanie przestrzeni i wprowadzenie weń ładu i porządku.
Dzięki zastosowaniu prostych elementów powtarzalnych można uzyskać ciekawe efekty wizualne i przestrzenne. Ciekawym tego przykładem może być Final Wooden House – weekendowy dom mieszkalny,
który stanął na skraju lasu nad rzeką Kuma w Japonii. Wnętrze posiadającego wymiary 4m x 4m sześcianu jest w całości zaaranżowane
przez wystające belki konstrukcyjne, które w zależności od potrzeby
służą jako schody, stół, łóżko czy nawet blat kuchenny. Natomiast
szczeliny pomiędzy nieregularnie ułożonymi belkami tworzą okna,
a całość wnętrza doświetla przeszklony dach (https://archinect.
com/features/article/81788/showcase-final-wooden-house 2008).
Zdjęcie 1 przedstawia prosty schemat działania modułu i prezentuje
zależność poszczególnych elementów wyposażenia wnętrza w odniesieniu do jednostki miary modułu. Główną jego zaletą jest zatem
mobilność, co w konsekwencji zapewnia łatwość i szybkość aranżacji
poszczególnych składowych obiektu.
Zdjęcie 1. Final Wooden House

Źródło: https://archinect.com/features/article/81788/showcase-final-wooden-house [14.05.2018].

Przykład ten pozwala na stwierdzenie, że moduł stanowi powtarzalny
element o określonych wymiarach zapewniający łatwość jego modyfikacji w zależności od potrzeb, a także tworzący jedną wiekszą całość.

ceownikami, dwuteownikami lub innymi kształtownikami. Wartym
zauważenia jest fakt, iż rozróżnia się panele na podłogowe, ścienne, stropowe i dachowe. Wszystkie przystosowane są odpowiednio
do ich funkcji, zapewniając nalepsze parametry i wskaźniki nośności
oraz oporu cieplnego. Współczynnik przenikania ciepła uzależniony
jest od grubości i rodzaju rdzenia. Panele SIP z pianką poliretanową
o grubości 18 cm, posiadają wskaźnik U= 0,12 [W/m2k]. Natomiast
panele z rdzeniem styropianowym wyróżniają się U wynoszącym od
0,22 [W/m2k] (https://kp.pl/porady/dom-z-paneli-sip-cena-charakterystyka-zastosowanie-co-warto-wiedziec/ 2018). W konsekwencji
oznacza to, że najlepsze parametry osiągają płyty wypełnione pianką poliuretanową. Zalet budowniania w technologii SIP jest wiele.
Przede wszystkim panele charakteryzują się doskonałą wytrzymałością na warunki atmosferyczne. Wyróżniają się wysoką ognioodpornością, ochroną przeciwwiatrową oraz odpornością na mrozy i wilgoć. Co więcej świetnie radzą sobie z rozpuszczalnikami organicznymi,
zasadami i kwasami. Technologie budowy domu prefabrykowanego
charakteryzują się ograniczoną ilością składników mokrych, co dobrze
chroni budynek przed pojawieniem się grzybów i pleśni. Ponadto dachy i elewacje zewnętrzne i wewnętrzne mogą być wykończane dowolnie – tak jak w tradycyjnym budownictwie. Największą jednakże
zaletą jest bardzo krótki czas realizacji obiektu, co w dobie dzisiejszego tempa życia wydaje się kwestią szczególnie istotną. W Polsce
technologia wykorzystania paneli SIP jest niestety jeszcze mało znanym rozwiązaniem. Natomiast za granicą staje się już rozwiązaniem
coraz bardziej powszechnym. Za przykład posłużyć może zaprojektowany przez Alejandro Soffia i Gabriel Rudolphy dom zlokalizowany
w Santo Domingo w Chile. Celem jego powstania było osiągniecie
jak najlepszego efektu, uzyskanego dzięki wykorzystaniu technologii
paneli SIP. Architekci przewidzieli do budowy dwa typy paneli: ścienne o wymiarach 122 x 488 x 11,4 m i paneli łączących kondygnacje
o wymiarach 122 x 488 x 21 mm. W sumie do budowy wykorzystano 111 paneli SIP, które wyprodukowano w zaledwie 10 dni (https://
www.dezeen.com/2012/04/28/sip-panel-house-by-alejandro-soffia-and-gabriel-rudolphy/. 2012). Warto podkreślić, że ilość odpadów
powstałych przy produkcji była praktycznie znikoma, co stanowi
ogromną zaletę tej technologii. W efekcie sprzyja restrykcjom w gospodarce odpadami, co korzystnie wpływa również na środowisko.
Zdjęcie 2. SIP panel house

Panele SIP
Budowa modułowych domów prefabrykowanych została zaczerpinięta z technologii skandynawskiej, zachodnioeuropejskiej, a także
amerykańskiej. Główną zaletą tego rodzaju budownictwa jest krótki czas realizacji projektu. Panele SIP – określane mianem Izolacyjnych Paneli Strukturalnych składając się z trzech części. Rolę dwóch
warstw zewnętrzych spełniają płyty wyróżniające się odpowiednim
poziomem twardości (np. płyty OSB, MFP, cementowe, magnezowe,
metalowe). Natomiast środek, czyli rdzeń, wykonany jest najczęściej
z pianki poluretanowej bądź też styropianu. Wszystkie trzy części
zwykle połączone są ze sobą przy pomocy kleju poliuretanowego,
mającego również właściwości izolacyjne. Łączenie już gotowych paneli w większą całość odbywa się za pomocą metody „obce pióro”.
Do stabilizacji zaś stosowane są wkręty łączące płytę z listwami OSB,
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Obok metody wykorzystania paneli SIP jest jeszcze wiele innych
opcji budownictwa prefabrykowanego. Wciąż dużą popularnością
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cieszy się budowanie z kontenerów morskich. Metodę tą cechują
przede wszystkim niskie koszty budowy. Warto jednak zauważyć,
że obok domów jednorodzinnych coraz częściej kontenery znajdują
swe zastosowanie przy większych realizacjach. Skutkuje to większym
zyskiem w aspekcie ekonomicznym, bowiem budowa obiektu składającego się z kilku takich samych elementów jest znaczniej tańsza.
Sukces kontenerów w architekturze to przede wszystkim masowość
ich wytwarzania. Wykonywane są w tych samych wymiarach, co
znacznie obniża koszty produkcji, jak i również upraszcza projektowanie. Łatwość ich montażu nie wymaga sporej ilości robót budowlanych, co zyskuje w kwestii budowy obiektów tymczasowych. Kontenery sprawdzają się w dowolnych konfiguracjach ich zestawienia.
Począwszy od domków parterowych, aż po wielopiętrowe biurowce.
Coraz więcej projektantów wykorzystuje potencjał technologii tworzenia domów modułowych, budując też przedszkola, szkoły, galerie.
Warto wspomineć tu jeszcze o architekturze socjalnej, która wymaga tanich i szybkich rozwiązań, co idealnie wpisuje się w założenia
budownictwa modułowego. Należy również zauważyć, iż kontenery
w architekturze pozwalają na dużą mobilność jej elementów. Wraz
z upływem czasu można dodawać lub odejmować elementy całości,
zmieniać ich położenie lub przeznaczenie. System modułowo-kontenerowy pozwala na wyeliminowanie standardowych problemów
towarzyszących budowie, takich jak: zakup, transport, składowanie
i dozorowanie materiałów. Szybkość prac pozwala także na osiąganie
sporych oszczędności dzięki niższym kosztom zarządzania. Niezwykle istotnym wydaje się też możliwość wyeliminowania problemów
związanych z koordynacjacją prac podwykonawców i nadzoru inwestora nad wielobranżowymi zadaniami na miejscu budowy. Możliwe
jest rozpoczęcie prac w hali produkcyjnej jeszcze przed otrzymaniem
pozwolenia na budowę. Wszelkie instalacje wewnętrzne np. wodna, kanalizacyjna, grzewcza, elektryczna, teletechniczna, wetylacji
i klimatyzacji powstają w znacznej części w warunkach fabrycznych.
Ułatwia to z pewnością koordynację pracy i eliminację błędów, co
przekłada się na skrócony czas trwania robót (Łukasik 2015). Dodatkową zaletą jest ich ekologiczność, bowiem recycling kontenerów
morskich jest znacznie korzystniejszy niż tworzenie kolejnego dzieła
architektury z często niesprzyjających środowisku odpadów.
Budownictwo modułowe stanowi alternatywę wszelkich tradycyjnych rozwiązań. Praktyka jednakże pokazuje, iż większość budowli
powstaje wciąż jako murowane. Ludzie odrzucają możliwość skorzystania z innych metod głównie przez niewiedzę. Dlatego istnieje potrzeba obszerniejszej edukacji w zakresie architektury modułowej,
w szczególności młodych architektów. Modułowość zdaje się świetnym rozwiązaniem na potrzebę skrócenia przebiegu robót budowlanych do minimum, jak również powstawania ciekawych rozwiązań,
przy jak najmniejszych kosztach budowy.
Za przykład może posłużyć Carmel Place w Nowym Jorku, stanowiący wyraz nowego podejścia do taniej architektury mieszkaniowej.
Obiekt składa się ze stalowych modułów, których prefabrykacja odbywała się poza miejscem budowy. Gotowe elementy układane było
piętrowo na fundamentach, które jako jedyne wraz z parterem wykonywane były na miejscu. Ułatwiło to znacznie pracę, a także ograniczyło hałas budowy, co zdecydowanie przysłużyło się mieszkańcom
sąsiednich budynków. Należy również podkreślić, że cały proces prefarbrykacji, transportu i montażu trwał tylko 4 tygodnie. Przyczyniło
się to zatem do zmiejszenia kosztów budowy i wynajmu mieszkań.

Całość obiektu składa się 65 modułów, z czego 55 przeznaczonych
jest jako jednostki mieszkalne, natomiast pozostałe 10 tworzy rdzeń
budynku (http://www.architectmagazine.com/project-gallery/carmel-place_o. 2017). Powierzchnia mieszkań waha się od 24-35 m
kwadratowych, co zapewnia przystępność cenową dla ludzi o niskich
bądź średnich dochodach. Dodatkowo w obiekcie znajduje się siłownia, wspólny mały salon, taras na dachu, przechowywalnie rowerów
i niewielki ogród. Wymienione udogodnienia stanowią przestronną
alternatywę dla niewielkich rozmiarów mieszkań. Ponadto zachęcają
mieszkańców do integracji i urozmaicają czas spędzony poza mieszkaniem. Warto wspomnieć, że cały obiekt podzielony jest na 4 części
różnej wysokości, które odziela od siebie kolor elewacji. Natomiast
do wykończenia budynku od strony zewnętrznej użyte zostały betonowe płyty, co zapewnia nowoczesny wygląd całości i spójność
z otoczeniem.
Zdjęcie 3. Carmel Place w Nowym Jorku

Źródło: https://www.6sqft.com/micro-apartments-at-carmel-place-starting-from-2570-and-offering-two-months-free/ [14.05.2018].

Przytaczając przykład polskiej realizacji w systemie modułowym,
należy zwrócić uwagę na budynek bloku operacyjnego z odziałem
intensywnej terapii i centralną sterylizacją, powstały przy szpitalu
im. Pirogowa na ulicy Wólczańskiej w Łodzi. Konstrukcję nowego
obiektu tworzą prostopadłościenne stalowe moduły o wymiarach
16,66 m długości, szerokości 4,23 m i wysokości 4,09 m. Co ciekawe
ich montaż trwał niecałe dwa tygodnie i pracowało przy nim jedynie
6 osób – brygadzista i 5 pracowników (http://www.dzienniklodzki.
pl/zdrowie/a/szpital-pirogowa-w-lodzi-budowany-w0systemie-modulowym-blok-operacyjny-jak-z-klockow-ulozyli-go-w-dwa-tygodnie-zdjecia-film,13299369/ 2018). Warto tutaj podkreślić, że przy
tradycyjnej metodzie budowy musiałoby pracować około 50 osób,
a czas stawiania konstrukcji z pewnością wydłużyłby się do nawet
kilku miesięcy. Prace przy budowie nowego bloku wciąż trwają, jednakże za sprawą systemu modułowego koniec inwestycji wraz z wykończeniem i całym wyposażeniem przewidywany jest na styczeń
2019 roku. Architektura modułowa wymaga sporej inwencji twórczej, bowiem projektowanie odbywa się w oparciu o jeden ustalony
moduł. Chociaż technologia wykorzystania paneli SIP pozwala na
dużą dowolność w kształtowaniu formy, to w przypadku obiektów
z kontenerów czy innych prefabrykowanych brył należy wykazać się
dużą kreatywnością. Sam proces projektowania porównać można do
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swoistej gry brył. Począwszy od pojedynczego elementu – modułu,
poprzez dodawanie kolejnych powstaje dzieło, którego efekt finalny
jest zupełnie inny niż początkowy. Słuszne jest zatem stwierdzenie,
iż moduł występujący samodzielnie zyskuje zupełnie nową wartość
po zestawieniu w całość. Znakomitym tego przykładem jest zaprojektowany przez Moshe Safdiego kompleks mieszkaniowy Habitat
67, który wzniesiony został na wystawę światową już w 1967 roku.
Konstrukcja budynku składa się z 354 połączonych ze sobą na różne
sposoby prefabrykowanych betonowych modułów, których łączna
wysokość sięga 12 pięter. Każde z mieszkań zajmuje od jednego do
ośmiu modułów i posiada od jednej do trzech kondygnacji. Wszystkie natomiast mają ogród o powierzchni wahającej się od 21 do 93
m², umieszczony na dachach sąsiednich modułów (Hawskley 2010).
Dzieło to w swoim czasie było wyrazem nowego spojrzenia na architekturę mieszkaniową. Obecnie można uznać je za wizjonerski
projekt, wykorzystujący modularność, która aktualnie coraz częściej
traktowana jest jako jedno z lepszych, a zarazem przyszłościowych
rozwiązań w dziedzinie architektury i budownictwa.
Zdjęcie 4. Habitat 67

Źródło: https://www.archdaily.com/404803/as-classics-habitat-67-moshe-safdie [14.05.2018].

Modularność w architekturze może być realizowana na różnych
etapach powstawania dzieła. W fazie projektowania moduł może służyć jako stały powtarzalny element, który ułatwia wyczucie wielkości
powierzchni bądź skali. Na dalszym etapie może być wykorzystany
jako metoda konstrukcyjna, budowlana, co związane jest z doborem
odpowiednich materiałów służących jako moduł.

Podsumowanie
Nieustannie rozwijająca się technologia pozwoliła na wykształcenie się pojęcia Architektury Modułowej jako techniki budowlanej
oferującej niezwykły potencjał rozwiązań z różnych dziedzin architektury, takich jak zabudowa mieszkaniowa, służba zdrowia, hotelarstwo, czy wszelkiego rodzaju usługi przy konkurencyjnie niskich
kosztach realizacji inwestycji. Do ważniejszych zalet tej architektury
należą: szybki proces realizacji, wysoka jakość budowanych obiektów,
jak również niezależność od warunków atmosferycznych. Wysoki
stopień prefabrykacji pozwala na ograniczenie czasu potrzebnego
na prace na placu budowy. Sprzyja to zdecydowanie otoczeniu i poprawia jakość życia w szczególności mieszkańcom większych miast.
Niezależnie od rodzaju prefabrykatów, wszystkie modułowe rozwią-
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zania, w porównaniu do tradycyjnych form budowania, są bardziej
efektywne, co przekłada się na zmniejszenie ilości czasu potrzebnego
na realizację projektu, a także mniejszy wkład pracy.
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Funkcjonowanie niezależnych instytutów badań rynku i opinii
w systemie demokratycznym – przykłady realizacji badań
The functioning of independent research institutes and market
in a democratic system -examples of implementation of research
Przemysław Fordymacki, Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych
Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.

Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy badawczej stwierdzającej,
iż funkcjonowanie niezależnych instytutów badania rynku i opinii jest
konieczne w rozwoju społeczeństwa i przedsiębiorczości w systemie
demokratycznym. Artykuł ma charakter interdyscyplinarny i przedstawia funkcjonowanie branży badawczej w Polsce. Autor wprowadza
nową teorię światową według, której instytuty badań rynku i opinii,
instytuty badań społecznych, ośrodki badań jakościowych stanowią
kolejną po władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej, mediów oraz organizacji pozarządowych, władzę kontrolującą wszystkie
pozostałe władze i instytucje poprzez realizowane badania i przygotowując analizy oraz raporty. System demokratyczny bez niezależnych instytutów badań rynku, instytutów badań społecznych oraz
ośrodków badań jakościowych nie może funkcjonować poprawnie
zgodnie z wytyczoną realizacją polityk publicznych. Jest to nowa
teoria politologiczna wpisująca się w nauki społeczne stosowane.

The aim of the article is to verify the research hypothesis stating
that the functioning of independent market and opinion research institutes is necessary in the development of society and entrepreneurship
in a democratic system. The article is interdisciplinary and presents the
functioning of the research industry in Poland. The author introduces a new world theory according to which market research institutes
and opinion institutes, social research institutes, centers for qualitative
research constitute another one after legislative, executive, judiciary,
media and non-governmental organizations, authority controlling all
other authorities and institutions through research and preparation
of analyzes and reports. A democratic system without independent
market research institutes, social research institutes and qualitative
research centers can’t function properly in accordance with the delineated implementation of public policies. This is a new political theory
that fits in with applied social sciences.

Słowa kluczowe: Badania rynku i opinii w systemie demokratycznym,
instytuty badawcze, Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Polska, Interpol, Organizacja Narodów Zjednoczonych, ESOMAR, MSPA, OFBOR.

Keywords: Market research and opinion in the democratic system,
research institutes, United States, European Union, Poland, Interpol, United Nations, ESOMAR, MSPA, OFBOR.

Wstęp1
Realizowane badania dotyczą wszystkich sfer życia człowieka.
Do analizy empirycznej wybrano instytuty badawcze, które realizują
badania na terenie Polski. Są to nie tylko przedsiębiorstwa polskie,
ale również korporacje międzynarodowe realizujące badania na całym świecie. Artykuł prezentuje funkcjonowanie instytutów, organizacje nadzorujące oraz regulacje organizacji międzynarodowych
nadzorujących funkcjonowanie branży badawczej. Autor wskazuje, iż
występuje konieczność funkcjonowania niezależnych instytutów badawczych w systemie demokratycznym. Na podstawie partnerstwa
publiczno-prywatnego zachęca do współpracy instytuty z instytucjami publicznymi, np. urzędami skarbowymi, ośrodkami dysponującymi
środkami państwowymi (środkami europejskimi), ośrodkami pomocy
społecznej, instytucjami wspierającymi przedsiębiorców, agencjami
Artykuł został napisany na podstawie dziesięcioletniego doświadczenia
realizacji badań terenowych, koordynacji badań, przygotowaniu kwestionariuszy i analiz, a także zrealizowaniu przeróżnymi narzędziami badawczymi i
metodami badawczymi badań rynku i opinii. Autor uczestniczył w kilkuset
projektach badań rynku i badań społecznych. Badania były realizowane dla
instytutów badań rynku i opinii, instytutów badań społecznych oraz ośrodków badań jakościowych, m.in. TNS Global, Kantar Millward Brown, Bare
International, GFK Polonia, Helion Research, Mands, IPSOS, Research Cloud,
CBMTest, ABR Sesta, Peequick, International Service Check, IPSOS, Dekra,
Perspecto, Pentor, ARC Rynek i Opinia, Quality Watch, Qualifact, Nielsen, PBS
DGA, 4P research mix, Dive Polska, Consumer, Daymaker.
1

ABSTRACT

STRESZCZENIE

Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorki.
Cytowanie: Fprdymacki P., (2018) Funkcjonowanie niezależnych instytutów badań rynku i opinii w systemie demokratycznym – przykłady realizacji badań,
„Rynek-Społeczeństwo-Kultura” nr 2(28), s. 159-165, https://kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK2-2018/RSK2-2018-Fordymacki-Funkcjonowanie-niezaleznych-instytutow-badan-rynku-i-opinii-w-systemie-demokratycznym.pdf

rządowymi i międzyrządowymi. Autor polecił współpracę światowej
policji - Interpol oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych z globalnymi instytutami badań rynku i opinii. Jako przykład można przytoczyć
przeciwdziałanie Interpolu w sprzedaży szkodliwych produktów, np.
toksycznych, podrobionych, papierosów, współpracując z producentami chroniącymi swoje marki. Podobna kwestia dotyczy systemów
komputerowych i systemów antywirusowych. Niezwykle istotną kwestią jest współpraca instytutów badań rynku i opinii z korporacjami
międzynarodowymi czy ponadnarodowymi oraz MŚP. Tajemnica handlowa czy branżowa ma największe znaczenie dla pomyślności i realizacji określonych celów, dlatego kwestie te są regulowane przez
prawo międzynarodowe. Inną kwestią podlegającą regulacjom międzynarodowym oraz respektującą regulacje wewnętrzne firm i korporacji międzynarodowych jest wywiad biznesowy. Zdecydowanie
lepszą metodą jest pozyskanie opinii społeczeństwa poprzez realizację
badania opinii, aniżeli oczekiwanie na strajki społeczne, czy inne akcje
protestacyjne. Są one tymi sposobami rozwiązywania sporu, które
powinny się odbywać jedynie w sposób legalny, a okrzyki czy pomysły
zmian regulacji winny być wcześniej przedstawione władzy lub władza
powinna zasięgnąć opinii społeczeństwa.
Badania rynku stanowią niezwykle istotną branżę, która pozwalała krajom wysoko uprzemysłowionym wdrażać innowacje, transferować technologię, odnajdować możliwości finansowania i odpowiadać
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zapotrzebowaniu przedsiębiorców. Badania rynku i opinii stanowią
czynnik kształtujący konkurencyjność produktów i usług, a także regionów i państw. Stanowią przydatne źródło informacji przy realizacji
polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej. Realizowane
badania przez instytuty badań rynku i opinii dotyczą wszystkich polityk publicznych. Zarówno zebrane dane, jak i analizy są ogromnie
przydatne i potrzebne podczas rządzenia gminą, regionem, a w szczególności państwem. Determinanta konkurencyjności wyznacza wzrost
gospodarczy i dalsze możliwości rozwoju. Jednostki samorządu terytorialnego zlecają badania zapotrzebowania przedsiębiorców oraz
opinię społeczeństwa, dodatkowo pozyskują informację o błędach
w realizowanej polityce, czy nowych sposobach jej kształtowania.
Badania dotyczące pozyskiwania czy wydatkowania funduszy ze środków międzynarodowych (Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz
Walutowy) czy europejskich (Unia Europejska, Europejski Bank Inwestycyjny) bądź badania rynku pracy przyczyniają się w perspektywie
w największy sposób do zmiany zarządzania i funkcjonowania organizacji lub instytucji publikując efekt końcowy badań oparty o analizę.
Innowacyjność regionów z wyszczególnieniem jednostek samorządu
terytorialnego kształtuje ilość oraz jakość realizowanych badań rynku
oraz badań społecznych. Występuje zależność między konkurencyjnością, innowacyjnością oraz rynkiem pracy.
W państwach, w których chcemy, by istniała praworządność
oraz system demokratyczny muszą istnieć niezależne instytuty badań rynku i opinii oraz ośrodki badań jakościowych. W taki sposób
należy wprowadzać system demokratyczny. Wstępnie analizowany
jest proces tworzenia instytutów badawczych na terenie Polski oraz
przeprowadzana jest analiza instytucjonalno-prawna organizacji nadzorujących. Instytuty badań rynku i opinii publicznej realizują m.in.
badania ilościowe, jakościowe oraz mystery shopping. Badania są
realizowane różnymi metodami m.in. CATI, CAWI, PAPI, zgodnie z zasadami poprawności metodologicznej i standardami międzynarodowymi. Ważne są metody zbierania, przetwarzania i interpretacji informacji z otoczenia przedsiębiorstw. W badaniach opisowych udzielane
są odpowiedzi na podstawowe pytania (jak? dlaczego?) ale również
wymagające od udzielającego odpowiedzi wyjaśnień przedstawiających bardziej ogólny zakres odpowiedzi, aniżeli wynikający z pytań
zamkniętych (co wpłynęło na Pana decyzję? co by Pan zmienił? jakie
działania by Pan podjął zarządzając przedsiębiorstwem czy instytucją?). Podczas realizacji badań jedną z metod jest ciągłe porównywanie z innymi przypadkami, umożliwiające przetestowanie hipotez
tymczasowych (Silverman 2007: 258). Oceniając instytuty badawcze
należy zwrócić uwagę na spełnienie przez nie określonych kryteriów
i posiadany znak jakości, świadczący o ich renomie. Przyznawane instytutom znaki jakości odzwierciedlają poziom merytoryczny badaczy
i procesu realizacji badań. Podczas realizacji badań pozyskiwana jest
opinia społeczeństwa, pozyskiwane są informacje dotyczące mechanizmów funkcjonowania wielu branż oraz przygotowywane są statystyki
przedstawiające zachowania konsumentów i producentów. W wielu
państwach na świecie realizacja badań rynku i opinii nie jest tak zaawansowana i rozpowszechniona, jak w państwach aspirujących do
osiągania najwyższych standardów pracy, kształtowania poglądów
i rozpoznawania potrzeb społeczeństwa, co ma pośredni wpływ na
rozwój gospodarczy i jakość życia. Rozwój branży badawczej umożliwia pogłębioną analizę potrzeb konsumentów i producentów oraz
pozyskiwanie informacji z rynku. Badania rynku i opinii publicznej oraz
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badania społeczne są przydatne w marketingu, socjologii, politologii,
psychologii, pedagogice, zarządzaniu i ekonomii, a także innych dyscyplinach naukowych. W Polsce funkcjonowanie niezależnych instytutów badawczych o światowej renomie nie jest zagrożone, wspierają
one system demokratyczny przygotowując analizy zebranych informacji bądź raportów z badań dotyczących wielu sfer życia.

Różne aspekty realizacji badań rynku
i badań społecznych
W aspekcie politologicznym, organizacje międzynarodowe, instytucje rządowe i samorządowe oraz partie polityczne korzystają z wyników badań społecznych, i na ich podstawie kształtują wizerunek
oraz opracowują programy polityczne. Zachowanie polityczne wynika
ze stanu świadomości. Na świadomość polityczną mają wpływ wyniki
badań społecznych. W badaniach nad zachowaniem politycznym analizowane są procesy podejmowania decyzji ludzi przez politologów
i socjologów (Wiatr 1999: 294-295). Najbardziej rozpowszechnione są
badania preferencji wyborczych bądź badania opinii, realizowane są
np. ankiety z pytaniami światopoglądowymi. Jednym z takich badań
są sondaże wyborcze oraz przedreferendalne. Badania rynku i opinii
kształtują opinię publiczną i uzewnętrzniają opinię społeczeństwa na
wyszczególnione zagadnienia społeczne.
W aspekcie socjologicznym, badania społeczne umożliwiają zapoznawanie się z opinią społeczeństwa oraz wskazują obszary, w których istnieje potrzeba dokonywania zmian. Badania socjologiczne realizowane chociażby poprzez wywiad kwestionariuszowy są techniką
kreującą określoną sytuację badawczą. Badania społeczne realizują
również inni badacze społeczni, a nie tylko socjologowie, choć to oni
wiodą prym jako specjaliści tej dyscypliny. Analityk badawczy opracowuje wyniki badań ilościowych na podstawie zrealizowanych wywiadów. Empiryczny charakter polega na opisie i objaśnianiu działania
wywiadu kwestionariuszowego (Krzewińska 2006: 29-30).
W aspekcie prawnym, wprowadzanie nowych regulacji prawnych
bez wcześniejszej analizy zapotrzebowania bądź oceny szkodliwości
zastosowania określonego przepisu może nie mieć tak pozytywnego
efektu, jakie było w zamierzeniu. Czy można zatem przed wprowadzeniem określonej normy prawnej wykonać badanie sprawdzające jego
zapotrzebowanie? Można zrealizować badanie ilościowe z osobami
zainteresowanymi, dotyczące chociażby wprowadzenia nowych zapisów w instrukcji (np. kasowo-skarbcowej w bankach). Realizacja badań fokusowych w grupie, w formie tzw. dyskusji prowadzonej przez
moderatora, to przecież codzienność, można je zatem zastosować
przy ustalaniu zapisów prawa, regulaminów, statutów. Bardzo często
zdarza się, że na koniec dyskusji wypełnia się kwestionariusze, które
są pomocne przy zebraniu informacji potrzebnych do przygotowania
norm prawnych. Poprzez realizację badania terenowego można zapoznać się z opinią urzędników o wprowadzanych normach prawnych
odpowiadających za wykonywanie zadań celowych. Badania takie
są pomocne przy dokonywaniu zmian w przepisach, które regulują
kwestie pozyskiwania środków przez osoby czy firmy, które wcześniej
nie miały takiej możliwości. Badania tego typu pozwalają na ciągłą
wymianę informacji usprawniając tym samym poszczególne procesy.
W aspekcie ekonomicznym, badania rynku umożliwiają rozpoznanie potrzeb klientów, poprawę mechanizmów funkcjonowania
przedsiębiorstw, określają zapotrzebowanie na produkty bądź usługi.
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Badania rynku mają znaczący wpływ na jakość produktów i usług,
proces obsługi oraz zmianę otoczenia przedsiębiorstw. Ocenie podlegają również działania marketingowe, materiały promocyjne, reklamy,
wystawy, witryny, wygląd zewnętrzny i wewnętrzny budynków oraz
standardy wizerunku pracowników. W ramach przedsiębiorstwa, realizacja projektów badawczych pozwala na zapoznanie się z opinią
pracowników na różnych poziomach struktury organizacyjnej firmy.
Zarządzający firmami, korzystając z wieloletniej wiedzy pracowników,
powinni dopasowywać procedury do określonych przez pracowników
i klientów potrzeb, analizując na poziomie zarządzających ich przydatność w realizacji strategii firm. Projekty badawcze są pomocne przy
przygotowaniu odpowiednich projektów krajowych i unijnych oraz
wykorzystaniu funduszy unijnych, a także w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Poprzez realizacje badań rynku określa się zapotrzebowanie
społeczeństwa na określone produkty bądź usługi. Przykładowo,
wprowadzając na rynek produkt, testuje się go poprzez udostępnienie określonej grupie, analizując jego plusy i minusy. W badaniach
sprawdza się jaka reklama produktu czy usługi będzie najbardziej odpowiednia, jak powinien produkt wyglądać, gdzie powinien być sprzedawany, co go cechuje. Określa się również możliwą skalę sprzedaży
dokonując analizy konkurencji i weryfikuje się najlepsze możliwości
jego sprzedaży poprzez odpowiedni marketing. Podczas badań internetowych sprawdza się również funkcjonalność stron internetowych
i aplikacji, ich zrozumiałość, łatwość poszukiwania informacji bądź
realizację określonych czynności.
W aspekcie pedagogicznym, realizowane obserwacje zachowania dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wyrażone opinie w kwestionariuszach badawczych umożliwiają przygotowanie rozwiązań
wprowadzanych m.in. w systemie edukacji, procesie wychowania
i chociażby procesie resocjalizacji. Badania tego typu są realizowane
m.in. w szkołach oraz placówkach wychowawczych. Podczas realizacji
projektów na dużej próbie badawczej można rozpoznać zapotrzebowanie konkretnych grup społecznych, realizując np. badanie potrzeb
osób niepełnosprawnych, skuteczność pomocy ubogim przez ośrodki
pomocy społecznej, czy przyswajalność umiejętności przez uczniów
na określonych etapach edukacji. Badania umożliwiają pozyskanie
wiedzy, którą powinno się wykorzystać na rzecz rozwoju określonych
grup społecznych.
W kontekście medioznawczym, analiza prasy i mass mediów,
poprzez rozpoznawanie zapotrzebowania społeczeństwa, realizowany pomiar oglądalności i czytelnictwa, przyczynia się do przygotowania odpowiednich programów telewizyjnych i radiowych. Wpływ
mediów na życie człowieka poprzez reklamy, filmy, seriale, artykuły
prasowe jest nieograniczony. Odpowiednio przygotowane analizy
i raporty pozwalają połączyć zapotrzebowanie, sprzedaż, promocję
i wprowadzanie rozwiązań poprawiających jakość życia. Profesjonalne badanie można realizować poprzez udostępnienie urządzeń
rejestrujących częstotliwość oglądania poszczególnych programów
radiowych i telewizyjnych (telemetrów) bądź aplikacje rejestrujące przeglądane strony internetowe. Do pomiaru czytelnictwa bądź
oglądalności, oprócz analizy sprzedaży, wykorzystuje się również inne
metody badawcze. Respondenci mogą m.in. wypełniać tygodniowe
kwestionariusze, w których zaznaczają częstotliwość oglądanych programów telewizyjnych i radiowych oraz przeczytaną prasę i książki.
Istotne informacje są pozyskiwane podczas rozmów z odbiorcami,
z przesłanych listów do redakcji bądź badań sondażowych (Kowalski

2017: 27). Podczas badań CAWI i PAPI analizuje się okładki gazet, prasy i książek. Oszczędność przy realizacji projektów badawczych może
być przyczynkiem do złego wykonania badania, dlatego tak istotne
jest korzystanie z usług firm badawczych, które opracowują kosztorys procesu badawczego nie na podstawie kryterium finansowego,
ale efektu końcowego badania. Odpowiedni rozmiar materiałów pomocniczych, zdjęcia reklamy, czcionka tekstu, kolor w wydrukowanej
ankiecie - warunkują odpowiednią realizację badania. Można ocenić
zarówno szatę graficzną, jak i wydrukowaną pierwszą stronę np. prasy
codziennej, tygodnika, miesięcznika dołączoną do ankiety. Odpowiednio opracowany zestaw do realizacji badań jest często najważniejszym
kryterium odpowiedniego zrealizowania badania. Podobne badania
są realizowane w intrenecie, gdy respondent zapoznaje się z szatą
graficzną oraz wybiera jego zdaniem najodpowiedniejszą stronę internetową. Realizacja badania na laptopie, tablecie, palmtopie ułatwia
proces badawczy. Badanie realizowane w formie papierowej nie odwzorowuje w odpowiedni sposób badanego produktu (Jupowicz-Ginalska 2017: 102-105). Badania statystyczne realizują również urzędy
państwowe: badania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej realizuje
Główny Urząd Statystyczny, a badania na terenie Unii Europejskiej
realizuje EUROSTAT.
Propagowanie wartości i zasad, przy jednoczesnym nieodbieraniu prawa do wolności, prywatności i opinii jest oczekiwanym „złotym
środkiem” w praktyce. Niezależność mediów jest podstawowym kryterium w państwach demokratycznych, jako kryterium funkcjonowania tzw. czwartej władzy, ale to widzowie decydują, co chcą oglądać.
Badania w tym zakresie i niezależność instytutów badawczych przyczyniają się do podtrzymania wartości demokratycznych w państwie.
Poprzez realizację projektów ilościowych analizuje się wpływ przekazu
medialnego na społeczeństwo i jego odbiór. Respondent ocenia krótkie reklamy, programy telewizyjne oraz prasę i książki. Na tej podstawie przygotowywane są zestawienia dla wydawnictw i korporacji
medialnych.

Badania dotyczące funkcjonowania
branży badawczej w Polsce
W projekcie badawczym realizowanym dla GFK Polonia i IPSOS
wskazano, iż badania opublikowane przez instytuty badań opinii publicznej mają większą wiarygodność w przekazie informacji, aniżeli
przekazy medialne. Wyniki badań prowadzonych przez firmy badania opinii, zdaniem 63% respondentów, są godne zaufania. Programy
informacyjne w mediach komercyjnych uzyskały wynik wynoszący
56%, programy informacyjne w mediach publicznych 55%, a informacje publikowane przez znajomych na Facebooku 51%. Komentarze
zamieszczone przez ludzi pod artykułami w Internecie są wiarygodne
dla 46% respondentów2. W badaniu z 2014 roku pt. Wizerunek branży
badawczej 2013 zrealizowanym dla Polskiego Towarzystwa Badaczy
Rynku i Opinii stwierdzono, iż GFK Polonia, TNS Polska i Millward
Brown to najlepiej rozpoznawalne instytuty badawcze. Ponad połowa
badanych klientów firm badawczych (53%) deklaruje duże zaufanie
do tych firm, a trzy czwarte (77%) uważa badania rynku i opinii za
użyteczne. W 2011 roku, w poprzedniej fali badania, 70% respondentów stwierdziło, że rola badań w zarządzaniu przedsiębiorstwem
2

Badanie realizowane dla GFK Polonia i IPSOS na próbie 2019 respondentów.
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będzie rosła, natomiast w 2013 roku tak stwierdziło 61% badanych.
Z raportu wynika, że w latach 2011-2013 zainteresowanie usługami
badawczymi wzrosło wśród klientów z branż: finansowej, medialnej
i internetowej oraz handlowej.
Rynek badań w 2015 roku na podstawie wyników audytu przychodów firm badawczych został przedstawiony przez OFBOR. Względem roku 2014 największy wzrost procentowy osiągnął Millward
Brown i Sequence HC Partners. Przychody w 2015 roku zostały przedstawione poniżej (OFBOR 2018):
• Grupa Nielsen – 170,9 mln
• Millward Brown – 106,9 mln
• GFK Polonia – 85,1 mln
• TNS Polska – 62,6 mln
• IPSOS – 55,7 mln
• PBS – 33,8 mln
• Grupa IQS – 21,9 mln
• ARC Rynek i opinia – 10,4 mln
• Sequence HC Partners – 10,1 mln
• 4P Research mix – 8,6 mln
• ABR SESTA – 5,7 mln
• Fundacja CBOS – 3,7 mln
• IRCenter – 2 mln.
Udział w rynku i dynamika obrotów to 577 mln zł. Kapitał zagraniczny – 171 mln zł (Grupa Nielsen 30%), kapitał zagraniczny – 310
mln zł (GFK Polonia 15%, IPSOS 10%, Grupa KANTAR 29%), kapitał polski – 96 mln zł. Na rynku badawczym dominują instytuty zachodnie.

Instytuty badawcze w Polsce i na świecie
Instytuty badań rynku i opinii powstawały znacznie wcześniej,
ale to po 1989 roku powstało ich w Polsce najwięcej. Rozszerzał się zakres realizacji badań, a projekty badawcze były zlecane przez międzynarodowe instytucje. Realizacja projektów badawczych przyczyniła się
do zmiany systemu w Polsce. Rozwój wolnego rynku i dostępność do
nowych dla Polaków mechanizmów, procedur, ocen jakości zmieniał
prosperowanie wielu branż i dał możliwość wyrażania opinii społeczeństwu. W systemie komunistycznym funkcjonowanie niezależnych,
prywatnych instytutów badawczych było ograniczane. Filie korporacji
międzynarodowych, a do takich z pewnością należą największe instytuty badawcze, przyczyniły się do rozwoju branży w Polsce. Na podstawie zdobytej wiedzy i doświadczenia w zagranicznych instytutach
tworzono w Polsce ośrodki badań jakościowych i ilościowych, badań
rynku i opinii. Branże charakteryzuje kapitał prywatny oraz ponadnarodowa niezależność, co jest widoczne w ilości państw, w których
realizowane są badania, a instytuty mają swoje filie. Istnieją również
instytuty państwowe lub fundacje finansowane z budżetu państwa.
Badania zlecone przez media publiczne, instytucje rządowe, samorządowe, mają inną charakterystykę, aniżeli badania realizowane dla firm
prywatnych. Można stwierdzić, iż dla firm prywatnych realizacja projektu badawczego ma przynosić zysk w późniejszym etapie, po wprowadzeniu określonych rozwiązań. Badania opinii z reguły mają dostarczać informacji. Czy instytuty badań rynku i opinii są kolejną z władz
w aspekcie politologicznym? Czwartą władzą są media, piątą fundacje
i organizacje pozarządowe, a czym są instytuty badań rynku i opinii,
które mają wpływ na kształtowanie opinii i postaw w społeczeństwie?
Nieodpowiednio przygotowane pytanie bądź odpowiednio zmanipu-
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lowany wynik może przyczynić się do innego efektu, aniżeli w poprawnie przeprowadzonym badaniu. Zestawienie określonych wskaźników,
pytań przeczących, zamkniętych i otwartych, wprowadzająca w błąd
rotacja pytań, zmienne kryteria, mogą spowodować nieprawidłowy
wynik, za co odpowiada badacz. Dlatego tak istotna jest renoma
instytutów badawczych i znaki jakości. To samo badanie może być
przedstawione w sposób pozytywny bądź negatywny, wszystko zależy od kryteriów, jakimi kieruje się osoba przytaczająca wyniki badań.
Przedstawione wyniki projektów badawczych w mediach były czasem
zmanipulowane. Podobnie jest z odbiorem badania przez społeczeństwo, w tytule artykułu bądź opisie badania zmieniając treść, kształtuje się możliwy odbiór. W badaniu realizowanym dla GFK Polonia
i IPSOS na próbie 2 019 respondentów, Polacy stwierdzili, że badania
opinii są potrzebne. Połowa respondentów powiedziała, że „zdarza mi
się wziąć pod uwagę wyniki badań opinii kiedy decydują się na zakup
jakiegoś produktu czy usługi”. Prawie 77% uważa, że „w demokracji
ważne jest, aby obywatele mieli dostęp do wyników rzetelnych badań
opinii”. Ponad połowa respondentów (57%) twierdzi, iż badania opinii
są dla mnie ważnym źródłem informacji o Polsce i Polakach”. Aż 72%
badanych uważa, że „firmy zlecają badania opinii, bo zależy im, aby
ich produkty i usługi były jak najlepiej dopasowane do potrzeb konsumentów” (OFBOR 2018).

Realizacja badań rynku i opinii publicznej - metody
Kryterium anonimowości w procesie badawczym i kontrolnym,
a pozyskiwanie danych statystycznych, to niezwykle istotne zagadnienie, które ma wpływ na funkcjonowanie instytutów badawczych
oraz odbiór ankieterów przez respondentów. Kwestia pozyskiwania
danych od respondenta jest regulowana przez odpowiednie przepisy, chociażby ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych,
a także przepisy wewnętrzne instytutów badawczych i organizacji
nadzorujących. Problemem pojawiającym się przy realizacji badań
jest umieszczenie w tym samym kwestionariuszu pytań w metryczkach i pytań o dane osobowe w jednym skrypcie czy w tym samym
kwestionariuszu papierowym, co pytania zasadnicze. Pojawiająca się
niechęć ze strony respondenta na łączenie w jedno: pytań, metryczki i danych kontrolnych nie pozwala na pozyskiwanie wiarygodnych
informacji i danych. Dobrym rozwiązaniem jest badanie całkowicie
anonimowe lub chociażby zapisywanie w osobnych skryptach tych
trzech różnych danych. Respondent widząc, że są to różne kwestie,
śmielej udziela wiarygodnych odpowiedzi na pytania. Niestety, część
badaczy popełnia ten błąd przygotowując projekty badawcze. Tak
zwana „metodologia błędu”, przyjmując pozytywistyczną pozycję
epistemologiczną, opiera się na idei pomiaru opartej na idei wartości prawdziwej i narzędziu narażającym się na błędy w jej ustaleniu,
w szczególności do myśli o pytaniach w kwestionariuszu wywiadu jako
przynoszących odpowiedzi nie zawsze prawdziwe, wymagające więc
weryfikacji (Krzewińska 2006: 30-31).

Instytucje nadzorujące proces badawczy
- polskie i międzynarodowe
Instytuty badań rynku i opinii, pomimo iż są niezależne są także kontrolowane. Organizacje międzynarodowe, które zrzeszają
członków nadają im certyfikaty oraz znaki jakości. Firmy, które nie
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przestrzegają zasad nałożonych przez gremia badaczy nie funkcjonują zbyt długo na rynku. Wśród klientów istnieje świadomość, że
wiarygodne badania przeprowadzają tylko najlepsze instytuty należące do ESOMAR, MSPA, czy PTBRiO i OFBOR. Firmy kopiujące
rozwiązania wiarygodnych instytutów badawczych mają mniejsze
znaczenie w ogólnie analizowanym procesie realizowanych badań.
PTBRiO - Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii, jest organizacją zrzeszającą około 320 osób i jej zadaniem jest reprezentowanie interesów badaczy rynku wobec władz publicznych. Tak jak inne
towarzystwa badaczy w Polsce wspiera środowisko w promowaniu
branży oraz organizuje cykliczne spotkania i szkolenia dla badaczy;
OFBOR - jest stowarzyszeniem badaczy w Polsce, skupiającym
przedstawicieli instytutów badań rynku i opinii. Organizacja nadzoruje funkcjonowanie instytutów badawczych poprzez ukierunkowywanie określonych norm obowiązujących przy realizacji badań. Pomimo że na polskim rynku badawczym istnieje wiele firm,
członkami OFBOR-u są jedynie te, które spełniają określone kryteria
kontrolne i metodologiczne. W razie nieprawidłowości w funkcjonowaniu firm badawczych można skorzystać z pomocy stowarzyszenia,
które poprzez wypracowane mechanizmy, i nadając znak jakości,
określa niezależność instytutów i wysoką jakość badań. Stowarzyszenie funkcjonuje w granicach prawa respektując zasady tajemnicy
handlowej przedsiębiorstw, jakimi są instytuty badań rynku i opinii;
PKJPA - Program Kontroli Pracy Jakości Ankieterów jest nadawanym certyfikatem instytutom badań rynku i opinii po wcześniej
przeprowadzonej kontroli dotyczącej realizacji badań. Kontrolowana jest praca ankieterów, koordynatorów i działów realizacji badań
odpowiadających za przygotowanie projektów badawczych przed
przesłaniem gotowego kwestionariusza koordynatorom terenowym i ankieterom. Kontroler PKJPA sprawdza realizacje projektów
badawczych na różnych poziomach. Certyfikat jest przyznawany
w różnych kategoriach badań;
ESOMAR - Międzynarodowa organizacja skupiająca przedstawicieli instytutów badań rynku i opinii. W ramach organizacji jest
zrzeszonych około 500 firm i 4 900 specjalistów branży badawczej.
Funkcjonuje w 130 krajach, dzięki czemu zasięg regulacji obejmuje
znaczną część świata. Międzynarodowe regulacje dotyczące branży
badań rynku i opinii, które stwarzają możliwość współpracy instytutów spełniających określone kodeksem kryteria ponad granicami państw. Kodeks określa normy realizacji projektów badawczych
i procesy kontroli. ESOMAR opublikował pierwszy na świecie Kodeks
Praktyki Badań Marketingowych i Społecznych.
MSPA - Mystery Shopping Proffesional Association, organizacja
międzynarodowa nadzorująca i szkoląca w procesie realizacji badań
mystery shopping. Określanie norm i procesów realizacji badań typu
tajemniczy klient ma na celu realizacje badań zgodnie ze standardami światowymi. Instytuty współpracujące w ramach MSPA potwierdzają tym samym możliwości realizacji badań w wielu państwach
spełniając najwyższe standardy;
Respektowanie określonych norm polskich i międzynarodowych pozwala firmom badawczym na pozyskanie klientów, którzy
cenią przede wszystkim jakość realizowanych badań. Korporacje
międzynarodowe oraz firmy o dużym potencjale rozwojowym,
które korzystają z usług instytutów badań rynku i opinii, analizując
wprowadzane innowacje, posługują się wcześniej opracowanymi
przez wiele lat mechanizmami przygotowanymi przez OFBOR, PKJ-

PA, ESOMAR, MSPA, z których korzystają najbardziej renomowane
instytuty badawcze.

Instytuty badania rynku i opinii jako korporacje
międzynarodowe pozyskujące i przetwarzające
informacje o społeczeństwie
- „system naczyń połączonych”
Stosowanie tych samych procedur, mechanizmów i rozwiązań
przez korporacje międzynarodowe w wielu krajach jednocześnie ma
bezpośredni wpływ na kształtowanie społeczeństwa, jego zachowania, a także rozwój przedsiębiorstw i wprowadzanie innowacji.
Zastosowanie regulacji prawnych, konwencji międzynarodowych
w regulaminach firm i instrukcjach oraz późniejsza kontrola ich
wprowadzania czy stosowania, kształtuje postawę i zachowania
w społeczeństwie. Instytuty badawcze wykorzystują różne możliwości, by pozyskać informację o badanych przedsiębiorstwach i zestawiać ich funkcjonowanie na różnych terytoriach. Inaczej funkcjonują
przedsiębiorstwa w mniejszych miejscowościach, a inaczej w dużych aglomeracjach. Instytuty międzynarodowe realizując projekty
badawcze dysponują wiedzą o funkcjonowaniu przedsiębiorstw
bądź o innych badanych podmiotach w wielu państwach na świecie. Przygotowują raporty i analizy, a także rekomendacje, przez co
mają pośredni wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwami. Ważne
jest poznanie opinii społeczeństwa dla różnych instytucji. Badania
mają wpływ na rozwój kapitalizmu, gdzie to pieniądz jest środkiem
do osiągnięcia celu, a projekty badawcze w wielu branżach kreują
rynek. Inaczej wygląda badanie realizowane w małym punkcie, np.
kiosku, a inaczej w dużym hipermarkecie, ale jedno i drugie wpływa
na zmianę funkcjonowania firm i otoczenia.
W badaniach CBOS (www.cbos.pl 2018) wskazano, iż Polacy
poświęcają połowę wolnego czasu na oglądanie telewizji. Podobny wskaźnik występuje w innych krajach Unii Europejskiej. Poprzez
przekaz medialny kształtuje się poglądy i preferencje zakupowe
w społeczeństwie. W systemie demokratycznym niezależność mediów i instytutów badawczych dokonujących pomiarów zgodnie ze
światowymi standardami jest kryterium, które pozwala na rozwój
mediów i społeczeństwa zgodnie z demokratycznymi zasadami.
Jeżeli przekaz telewizyjny stanowi dla większości społeczeństwa jedyne źródło informacji, to badania mediów mają niezwykle istotny
wpływ na kształtowanie wiedzy widzów na całym świecie, podobnie
jest z przekazem radiowym.

Wyniki badań i wprowadzenie zaleceń,
a rzeczywistość. Istotą jest osiąganie konsensusu
pomiędzy zapotrzebowaniem, a wprowadzaniem
określonych rozwiązań
Badania rynku i opinii określają style rynku i zachowania zakupowe. Poprzez subiektywną ocenę audytora popartą badaniami
ilościowymi można przygotować koncepcje oferowanego produktu
bądź usługi na potrzeby ludności. Przemiany społeczeństwa polskiego zachodziły równocześnie ze zmianami na rynku. Badania mają
wpływ na poziom konsumpcji. Na wzrost konsumpcji mają wpływ
czynniki gospodarcze i polityka państwa oraz realizacja strategii
firm, ale badania rynku są pomocne w określaniu strategii oraz
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sprzedaży produktów i usług. Niewielu badaczy zwraca uwagę, że
poprzez badania rynku, nie tylko kreuje się reklamę, określa parametry produktu czy etykietę, ale samo badanie stanowi reklamę
produktu czy usługi. Prezentacja produktów na urządzeniu elektronicznym utrwala przekaz w świadomości respondenta. Podobnie
jest z tzw. próbkami produktów, które są pozostawiane respondentom do testowania. Oprócz kształtowania opinii o produkcie i wypełnienia kwestionariuszy badawczych, sama informacja o badaniu
stanowi reklamę. Dokonywanie zakupów jest oczywiście reakcyjne,
ale odpowiednio przygotowane badanie rynku pozwala uzyskać jak
najlepszy efekt w sprzedaży. W literaturze naukowej możemy się
zapoznać z pojęciem dyskursu konsumentów. W dyskursie potocznym są one często określane jako shopping. Opinia na temat marek
i procesów sprzedaży stanowi bardzo częsty przyczynek do rozmów.
Poprzez zakupy realizujemy nasze doraźne pragnienia, istotą jest
więc odpowiednia „otoczka” samego produktu bądź usługi.

Krytyczne uwagi dotyczące funkcjonowania
instytutów badawczych oraz negatywna ocena
realizowanych sondaży bądź badań opinii mających
wpływ na kształtowanie poglądów
społeczeństwa przed wyborami
Po wyborach parlamentarnych bądź wyborach do Parlamentu
Europejskiego analizowane są w mediach zrealizowane wcześniej
sondaże badające opinię społeczeństwa. Wynik sondaży zazwyczaj
nie miał swojego odzwierciedlenia w wynikach wyborów. Zarówno
socjolodzy, jak i politolodzy analizując zmienność decyzji wyborczych na kilka dni przed wyborami wskazywali wpływ mediów na
zmianę decyzji, reklamę, często tzw. negatywną reklamę, deprecjonującą kontrkandydatów oraz wpływ otoczenia na zmianę poglądów
i późniejszy wybór kandydatów. Różnice w sondażach wyborczych
występowały również przed referendami. Błąd statystyczny, w zależności od metodologii, próby badawczej i metody realizacji badania mieści się w granicach 3-5%. Występujący wyższy wskaźnik
może być spowodowany błędną realizacją badania bądź czynnikami
wymienionymi wcześniej. Najbardziej wiarygodne są badania exit
poll, które są realizowane w czasie wyborów i referendów. Ankieter,
zgodnie z metodologią, zadaje pytania osobom wychodzącym z lokali. Pytania dotyczą preferencji wyborczych w dniu głosowania oraz
dokonanego wyboru kandydatów we wcześniejszych wyborach. Respondenci odpowiadają na pytania metryczkowe, czyli charakteryzujące osobę na podstawie płci, wieku, wykształcenia, dochodów,
miejsca zamieszkania i klasyfikujące ją do określonych grup społecznych. Najważniejszą kwestią przy realizacji tego typu badań, o czym
niewiele osób wie, jest odpowiednie przygotowanie stanowiska pracy dla ankietera i jego odpowiednie przeszkolenie. Jako przykład
można przytoczyć realizację badania exit poll przez jedną z firm badawczych przy lokalach wyborczych, gdy temperatura na zewnątrz
wynosiła powyżej 30 stopni Celsjusza. Ankieter, pracując cały dzień,
powinien mieć zapewnione odpowiednie stanowisko pracy, stolik,
parasol, krzesło, napoje chłodzące. W trakcie dnia zaangażowanie
ze względu na zmęczenie i osłabienie mogą mieć wpływ na jego
efektywność, a co jest z tym związane – na wynik badania. Podobna
sytuacja ma miejsce przy bardzo niskiej temperaturze, odpowiednie
zapewnienie warunków pracy ankieterowi ma wpływ na wyniki ba-
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dania. Ankieter, zgodnie z metodologią wypełnia ankietę, np. z co
dziesiątą osobą wychodzącą z lokalu wyborczego lub prosi respondenta o zapisanie swoich decyzji w ankiecie. Gdy koordynator lub
osoba przygotowująca projekt badawczy nie przewidzi, iż o określonych godzinach, czyli na przykład po zakończeniu mszy świętej
w niedzielę, grupa osób dokonujących wyboru jest znacznie większa
aniżeli w innych godzinach i tylko jeden ankieter realizuje badanie,
zaburza się określoną metodologię poprzez nieodpowiednią realizację badania w terenie, czyli pominięcie większej ilości respondentów
niż dziesięć. By zapobiec takim sytuacjom wystarczy w określonych
godzinach zapewnić większą liczbę ankieterów.
W realizacji tego typu badań bardzo duże znaczenie ma możliwość obsługi zebranych danych drogą elektroniczną, dzięki czemu
następuje szybszy spływ danych do centrali i w krótkim okresie czasu wyniki są dostępne dla społeczeństwa. Wszystko musi się oczywiście odbywać zgodnie z prawem wyborczym i przy zachowaniu ciszy
wyborczej, ale analizując prezentacje wyników sondaży czy badań
w wielu państwach, można wysnuć wniosek, iż instytuty badawcze
podejmują działania zmierzające do perfekcji. Metodolodzy zmierzają
do poprawy narzędzi badawczych, oceny jakości uzyskiwanych informacji, poprawy jakości pracy ankieterów, zwiększenia wiedzy ankieterów na temat swojej roli oraz przeciwdziałaniu sztuczności i krótkotrwałości kontaktów ankieter-respondent (Krzewińska 2006: 48).
Sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia w Wielkiej Brytanii
przed referendum w sprawie tzw. Brexitu odzwierciedla błędną realizację badań przez niektóre instytuty badawcze i późniejszą negatywną ocenę instytutów, jak i całej branży badawczej. Warto zapoznać się z kształtowaniem opinii Brytyjczyków przez kilka lat, w różnych rejonach i w badaniach realizowanych przez różne, niezależne
instytuty badawcze. Sondaże realizowane zaraz przed głosowaniem
znacznie się różniły i odbiegały od wcześniejszego trendu, który był
wyrazem woli ludności w głosowaniu. Wpłynęło to częściowo na
błędną analizę sytuacji przez polityków i mniejsze zaangażowanie
w kampanii przedreferendalnej, co przyczyniło się do negatywnego wyniku referendum. Wcześniejsze badania opinii podkreślające
możliwe wystąpienie Brytyjczyków z UE powinny wymusić reakcję
polityków i urzędników całej instytucji. Brak bezpośredniego zaangażowania ze strony Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej czy
europosłów z wszystkich państw członkowskich w kampanii referendalnej mógł być jedną z przyczyn mających wpływ na wynik referendum. Oczywiście, sama negatywna kampania polityków opozycji
i fałszywe przekazy dotyczące wydatkowania środków europejskich
przez UK były jednym z najważniejszych czynników, jednak nieumiejętność wyczucia momentu ogłaszania chociażby decyzji o opłatach
za nieprzyjmowanie uchodźców przed referendum było błędem.
Wystarczyło zapoznać się z opinią Brytyjczyków, którzy w badaniach
opinii wyrażali zdecydowaną niechęć do przyjmowania tzw. uchodźców, a tym bardziej do ponoszenia kosztów ich nie przyjęcia. Jest
to system naczyń połączonych. Polityka bez bieżącej analizy badań
opinii, a także odpowiedniej realizacji badań, nie spełnia swojej roli
przy podejmowaniu odpowiednich decyzji.
Czy politycy znają opinię społeczeństwa? Jak wielu polityków
analizuje publikacje instytutów badawczych? Jak władze lokalne realizują politykę na poziomie samorządu terytorialnego, czy korzystają z wyników badań rynku i opinii? Czy przedsiębiorstwa opracowują
swoje strategie na podstawie wyników badań rynku? Czy może więc
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istnieć system demokratyczny bez niezależnych instytutów badawczych? Instytuty badawcze są włączone w system demokratyczny,
uzupełniają go, a realizacja badań rynku i opinii wzmacnia jego funkcjonowanie.

Wywiad biznesowy w realizacji strategii biznesowej,
a realizacja badań rynku i opinii
Jak wskazują naukowcy w swoich opracowaniach, różnica pomiędzy realizacją badań rynku, czyli zapoznawaniem się z rzeczywistością, a wywiadem biznesowym, czyli wykorzystaniem wszelkich
umiejętności w celu pozyskania informacji niejawnych - jest znacząca. Samo opisywanie i weryfikowanie procesów, ocena jakości
i wyglądu nie ma nic wspólnego z wywiadem biznesowym. Zarządy
firm bardzo często zlecają badania kontrolne własnym pracownikom, by móc lepiej się przygotować na wizyty kontrolne instytucji
państwowych. Wywiad biznesowy jest często stosowaną techniką obserwacji i pozwala w bardziej elastyczny sposób zrozumieć
ludzkie zachowania i funkcjonowanie przedsiębiorstw (Jemielniak
2012: 58-59). Wywiad biznesowy jest podstawową metodą badania empirycznego (Jemielniak 2012: 128). Marek Ciecierski analizuje
wywiad biznesowy w korporacjach transnarodowych w wymiarze
teoretycznym i praktycznym. Jest to wywiad ściśle ukierunkowany
na klienta oraz otoczenie rynkowe. Wywiad biznesowy jest narzędziem dla menadżerów i specjalistów przygotowujących analizy
i strategie rozwoju przedsiębiorstw. Stanowi pomoc w procesie
podejmowania decyzji. Sama wiedza teoretyczna i praktyczna
w dzisiejszym świecie jest niewystarczająca, przedsiębiorcy muszą
pozyskiwać informacje o ofercie konkurencji. Poprzez weryfikację
ofert konkurencji otrzymuje się informacje o słabych aspektach
produktów bądź usług. Wniknięcie w procesy przedsiębiorstw, na
przykład w proces rekrutacji bądź funkcjonowania przedsiębiorstwa jest wywiadem biznesowym. Przedsiębiorstwa zabezpieczają
się umowami z pracownikami chroniąc swoje tajemnice. Kwestie
związane z pozyskiwaniem informacji regulują przepisy ogólne oraz
wewnętrzne firm, a przede wszystkim regulacje dotyczące tajemnicy
handlowej. Przy dzisiejszym rozwoju informatyki, zachowanie tajemnicy jest wyjątkowo trudne, ale odpowiednie systemy antywirusowe
powinny tę kwestię zabezpieczać. Pytanie, jakie należy postawić,
to czy można obejść zabezpieczenia i wykraść dane chronione? Jak
udowodniono można, trudniejsze jest udowodnienie takiego czynu.
Dostęp do sprzętu elektronicznego, np. laptopów oraz telefonów,
czy wszystkich odbiorników mających WI FI, czyli bezprzewodowej
sieci jest możliwy. Wykorzystanie informacji w sposób nielegalny
jest związane z restrykcjami karnymi, a przekazywanie ich kolejnym
osobom czy przedsiębiorstwom powoduje większe grono osób ponoszących konsekwencje karne. Dla naukowców kwestie wywiadu
biznesowego stanowią nowy obszar nauki. Wszystkie działania powinny się opierać na rzetelnej analizie pozyskiwanych informacji.
Perspektywiczne myślenie o rozwoju firmy, czy innych sfer życia
człowieka wymaga, by być gotowym na każdą sytuację, dlatego
przeprowadza się badania rynku. Jednego dnia można mieć genialny produkt czy usługę i być właścicielem dużej firmy bądź być
„gwiazdą”, a kolejnego dnia można wszystko stracić. Podobnie jest
w polityce, kulturze i biznesie. Rynek, gdzie rządzi kapitał powoduje większe zaangażowanie firm w inwestowanie odpowiednich
Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwaNa tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL).

środków w sektor bezpieczeństwa. Wywiad gospodarczy w walce
konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz badania rynku, dzięki którym
pozyskuje się informacje o otoczeniu biznesowym, stanowi podstawę dla rozwoju największych korporacji międzynarodowych. To na
podstawie tych danych i informacji zarządy spółek realizują strategie
przedsiębiorstw.
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Switzerland introduced women’s suffrage in 1971 and was
one of the last countries in Europe to do so due to a national federation. Due to the certain characteristics of this country, it is the
perfect setting to study the effects of female enfranchisement on
the scope and size of the government. We take advantage of such
a unique event in order to analyze these dynamics with an exogenous natural experiment that gives us a premise to infer a potential causal relationship. Thus, we expand a former dataset of
revenues and expenditures at the cantonal level with new data,
and use a difference-in-differences approach to find that women’s
suffrage potentially affects both the size and scope of the government with different magnitudes. In fact, women’s voting preferences are given to be more conservative with respect to men. On
the one hand, women’s preferences are shown to have a negative
effect on the size of the government, but on the other hand, they
are shown to positively influence the overall health and wealth of
the country as females seem to prefer a more social redistribution. There was a conceivable turnout gap at the very beginning
of the adoption of suffrage in the Swiss constitution as not all 25
cantons had actually given women the right to vote. We observe
that the effects of women’s suffrage on the government tend to
be stronger over time.

Szwajcaria wprowadziła prawa wyborcze kobiet w 1971 roku
i była jednym z ostatnich krajów w Europie aby to zrobić, ze względu
na federację narodową. Biorąc pod uwagę pewne cechy tego kraju, jest to idealny kraj do badania skutków uwłaszczenia kobiet na
podstawie zakresu i rozmiaru rządu. Korzystamy z tego wyjątkowego wydarzenia, aby przeanalizować te dynamiki za pomocą egzogennego, naturalnego eksperymentu, który daje nam podstawę
do wnioskowania o potencjalnym związku przyczynowym. W ten
sposób rozszerzamy oryginalny zestaw danych o przychodach i wydatkach na poziomie kantonu, z nowymi danymi i stosujemy podejście polegające na różnicy w różnicach, aby stwierdzić, że prawa
wyborcze kobiet potencjalnie wpływają zarówno na rozmiar, jak
i zakres rządu, ze zmiennym ogromem. W rzeczywistości preferencje głosowania kobiet są bardziej konserwatywne w odniesieniu do
preferencji mężczyzn. Z jednej strony okazuje się, że preferencje kobiet mają negatywny wpływ na wielkość rządu, ale z drugiej strony
mają pozytywny wpływ na ogólny stan zdrowia i bogactwo kraju,
ponieważ kobiety wolą bardziej społeczną redystrybucję. Na samym
początku przyjęcia praw wyborczych do Szwajcarskiej konstytucji
istniała prawdopodobna luka frekwencji, ponieważ nie wszystkie
25 kantonów dało kobietom prawo do głosowania. Zauważamy, że
wpływ praw wyborczych kobiet na rząd staje się z czasem silniejszy.

Keywords: women’s suffrage, Switzerland, natural experiment,
turnout, size and scope of the government.

Słowa kluczowe: prawo wyborcze kobiet, Szwajcaria, eksperyment naturalny, frekwencja, rozmiar i zakres działania rządu.
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Introduction
Democracy is a word derived from ancient Greek and etymologically means “people’s authority”, also referred to as direct or
indirect popular sovereignty by all of the citizens’ vote related to
the system of the government. Switzerland is the only one of the
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current modern states that is ruled through both a direct and representative democracy, and is often referenced as one of the founding
fathers of the effective practice of direct democracy, since citizens
can either propose or reject laws that have already been approved
by parliament. Controversially, this country was one of the last in
Europe to give women the right to vote (on a federal level in 1971)1.
Granting women suffrage has aided in gradually reducing
social inequality in the form of gender equality, and has created
a more democratic framework. The question regarding whether or
not democracy is bounded to the concept of equality can be left to
Followed only by Portugal (1976) and Liechtenstein (1984), even though
we have to notice that officially the adoption for all Cantons in Switzerland
took place only in 1991 with a decision by the Federal Supreme Court of
Switzerland that obliged the canton of Appenzell Innerrhoden to extend
the right to all women.
1
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theorists. Without a doubt, this event provided the basis for a quasi-natural experimental research study related to the topic of women’s suffrage. In fact, the act of women’s enfranchisement, which
occurred in separate cantons at several points in time, allows us to
study the effect of a gender gap, which is defined as the difference
between men’s and women’s voting preferences (Lott and Kenny
1999) with respect to the scope of the government.
Institutional goals are mainly determined by the parties that
have gained seats during an election. This, in turn, depends on ideological characteristics of each party throughout time as well as the
population’s beliefs in that particular moment of time. However,
men and women can have different preferences on various topics as well as elect different candidates. Due to this, the scope of
government may differ from the actual population’s preferences.
Therefore, the application of female suffrage in the latest century
may have shifted the focus of the government, including women’s
general inclinations. In this sense, allowing women to vote doubles
the poll size2 and theory shows that high voter turnout may alter
the demand for government as it leads to a potential shift in the
position of the median voter.
On one hand, observing this phenomenon from the parties’
perspectives, some authors (Preworski et al. 2014) provide an explanation for which parties strategically use suffrage to advance
their own electoral goals and how their leaders target voters who
would not be pivotal in a proportional system (Lizzeri and Persico
2005), such as the Swiss electoral system. Hence, politicians in turn
attempt to support a broader social group that may influence policies, like taxation and spending (Iversen and Soskice 2006; Lizzeri
and Persico 2001; Milesi et al. 2002; Persson and Tabellini, 2003).
In this extent, Inglehart and Norris (2003) studied women’s inclinations in the post-war era for right-left parties to see if there was
evidence of a gender gap. As voters prefer left-wing representation,
we should expect larger government expenditures (Inversen and
Soskice 2006).
On the other hand, looking at it from the government’s point of
view, some authors (Lott and Kenny, 1999) focus more attention on
the growth of government driven by enfranchisement (specifically
in the US) and how this immediately influenced expenditures and
revenues. Berman (1993) shows the importance of such an approach
on conservative components of the government in a short-term period. Funk and Gathmann (2005) find evidence of a gender gap in
several dimensions and reveal that there are gender differences in
the scope and size of the government (in Switzerland). Moreover,
Abrams and Settle (1999) conjecture that an expansion of social
welfare spending comes with an increase in female political participation. Additionally, gender is relevant at a policymaking level,
where female policymakers are found to invest in different areas
with respect to male policymakers (Chattophadhyay and Duflo, 2004).
In this paper, we attempt to provide some tentative evidence
about the potential effects of female suffrage on the scope and size
of the government. The introduction of female suffrage offers an
ideal threshold point to observe outcome effects, if any, that occurred by estimating the federal aggregate consequences of enfranchisement in Switzerland.
Women are half of the total population, even if we account only for people
that can vote, since also men face the same restriction age in Switzerland.
2

Switzerland, also known the Swiss Confederation, is a federal
Republic composed of 26 Cantons, all of which have been heavily
influenced by neighbouring countries. Therefore, different cantons
have different cultural and linguistic characteristics derived from
German, French, and Italian roots. Moreover, the country’s system is structured on three levels that are the following: one State,
26 Cantons3, and 2,324 municipalities. This type of environment
has certainly contributed to the development of women’s enfranchisement that was applied during three different points in time:
(i) around the beginning of the ‘60s4, (ii) between ‘69 and ‘72 for
the majority of the Cantons, and eventually between (iii) ‘89-’90 in
Appenzell Aussenrhoden and Innerrhoden, by constitutional law.
With regard to our study, all of these above mentioned asymmetries are of key importance. We have to carefully account for
these differences in our attempt to find a relationship between
the introduction of women’s suffrage and, to a broader extent, the
scope of the government. The recent event of enfranchisement together with the discrepancy in the adoption timeframe of each Canton, during which not all Cantons voluntarily agreed to the suffrage,
give us powerful tools to examine any potential causal relationship
underlying this natural event.
For this purpose, we expanded our study with more recent
observations with a pre-assembled dataset by Funk and Gathmann
(2005)5, in which information was collected on government expenditures and revenues for each Canton. Furthermore, we make use
of a survey containing data of a sample of voters for all the federal
elections in Switzerland6 since information regarding the implementation of federal suffrage laws is publicly available. We therefore
estimate via a difference-in-differences approach whether the women’s suffrage had an effect on scope and size of the government.
In particular, we test whether the effect of the median voter
theory accounts for higher social redistribution female’s responses.
The expected increase of share of voter turnout due to female suffrage provides the basis of our analysis. We also examine the effects
of the gender gap to understand whether they explain part of the
government expansion, at a local and national level, since ‘70s or
trends pre-suffrage and post-suffrage are similar and do not depend
on necessarily on the enfranchisement of women. Additionally, we
analyse these dynamic effects in the long-run by looking at the impact of women’s suffrage over time.
We find that the inclusion of female voters after the adoption
of suffrage shifts the preferences to a more redistributive and social government. Although our results yield a lower magnitude than
do those in Funk and Gathmann (2005). We observe an important
reversal in the absolute voter turnout level a decade after the adoption of suffrage. In the long-run, we speculate the effects are of
We anticipate from here that in our study we will use only 25 cantons as
the canton of Jura was established in 1976 and has always had women’s
suffrage.
4
For those cantons which adopted the suffrage since this first referendum
we introduce the definition “early adopters”.
5
We want to show our sincere gratitude to Patricia Funk who kindly
provided us with this precious dataset. We want to stress that data previous
1980 are not available in electronic format and they were directly collected
by hand by the two authors. Since it is not possible to study any of these
effects without data from previous the suffrage, we want to highlight the
importance of the availability of this data for our own research project.
6
More about Data in the sequent section.
3
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a larger magnitude and potentially driven by the recent economic
crisis. We observe a gradual expansion of the government significantly in areas such as health and wealth, but, above all, we detect
a negative effect on the scope of government with a downward shift
of some types of expenditures. These results are mainly in line with
the findings by Funk and Gathmann (2005) but differ from those
by Lott and Kenny (1999) where women were considered less conservative.
The rest of the paper proceeds as follows: section two provides
an important framework about the institutional background of our
study divided into political institutions and women’s suffrage dynamics, section three reports the data used, section four describes
our empirical strategy, section five reports some relevant empirical
findings, section six provides improvement in the analysis with robustness checks (on education, income, referendum, turnout), and
section seven concludes the paper.

Institutional Background
Given the uniqueness of certain features in the characteristics
of Switzerland, we provide some general information that is necessary to better understand the functioning of the political system and
the importance of women’s suffrage.

Political Institutions
Switzerland is a federation comprised of 26 states called cantons but was a confederation until 1848. Its power is shared between the federal government (central government), 26 cantons
(federal states), and 2,324 municipalities. Each of these levels has
legislative (making laws) and executive power (executing laws).
Confederation and Cantons also have a judiciary (a set of courts)
charged with enforcement power.
At the federal level, the Swiss government is divided into seven
departments or ministries. Also at the federal level, legislative power is vested in two chambers: the National Council and the Council
of States. The Swiss Cantons retain much of their sovereignty. The
general government budget is decided by the Parliament which, in
the case of a tax increase, must submit a request to the Swiss people in a referendum. Citizens can either propose laws or reject laws
already approved by the parliament. There are numerous ways to
consult people at the federal level depending on the issue: people’s
initiative for a total revision of the Federal Constitution; popular
initiative for the partial revision of the Federal Constitution drafted;
mandatory referendum; or optional referendum.
The Swiss voting system is unique when compared to that of
modern democratic nations. This system is distinguished from others by the presence of direct democracy in which every citizen can
challenge any law at any time. Voting will occur about four times
a year on various topics; the consultations will also include a referendum, in which decisions are voted directly on by the population
and in elections, where citizens elect their representatives. In this
context, the so-called principle of “subsidiarity” is applied. Cantons
are increasingly becoming more involved in decisions that concern
the whole of Switzerland. Direct democracy, in this degree, is more
effective in the area of the country with a more German-based
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culture, meanwhile more fragile on the side that is more Frenchbased7.
Confederation is the Swiss concept of State and Switzerland is
a federal State. And this means that state power is divided between
the federal government, cantons, and municipalities. The cantons
and municipalities have broad expertise along with sources of revenue. They are also key in providing public goods as federal state’s
expenses account for roughly 40% of the total expenditures (Funk
and Gathmann 2005). The Confederation is competent in areas
where the Constitution authorizes it to be. For example, in foreign
and security policy, in customs and monetary union, within the valid
legislation at the national level, and on defense. In essence, tasks
that are not specifically attributed to the federal government are
within the competence of the cantons. Additionally, tax revenues
are collected and distributed, but not shared, among the three
levels separately, as the system is decentralized. This means, that
while on one hand cantons are in charge of raising taxes on capital
income and tax labor; on the other hand, the federal government is
in charge of indirect taxes, sale taxes, and other consumption taxes
(Funk and Gathmann, 2005).
The federal government has jurisdiction only in areas that have
been assigned to them by the Federal Constitution. All other tasks
(for example in education, hospitals or police) therefore rest with
the cantons that enjoy considerable autonomy. Municipalities are
entitled to the tasks that are conferred upon them by the State to
which they belong to, or by the federal government; but they can
also legislate where the cantonal law does not provide specific rules
for a topic that concerns them. In addition to the tasks assigned by
the Confederation and the Canton to which they belong, the communes also have their skills, for example, in schools and in social life,
in energy supply, construction of roads, in local planning, and taxation.

Women’s Suffrage
It was 1868 when women for the first time sought voting
rights in an attempt to revise the cantonal constitution, but these
efforts were done in vain. After this and various subsequent efforts,
a group of female workers decided to establish a trade union asking
for the right to vote for the first time as well as to have the chance
to establish the Swiss Association for Women’s Suffrage (ASSF). Unfortunately, between the First World War and the ‘30s, due to the
strength of the conservative parties, all of these endeavours were
unsuccessful.
During the Second World War, women’s associations increased
their efforts in the hope of obtaining recognition of their political
rights. However, projects in favor of women’s suffrage in cantonal
and municipal matters were again rejected. In fact, after the war
a few votes on women’s suffrage in cantonal or communal matters8
took place, all with negative results.
Notice that were the direct democracy is found to be more strong we
observe that cantons have adopted later the suffrage in favour of women.
Particularly, in a couple of cantons called “Landsgemeidendekantone” (town-meeting cantons), in which parliament has little power and citizens meet
to decide on laws (Funk and Gathmann 2005). Hereof, we recognize that
a direct democratic system can hinder the introduction of the women’s suffrage.
8
1946 Basel City, Basel Country, Geneva, Ticino; 1947 Zurich; 1948 Neuchâtel, Solothurn; 1951 Vaud.
7
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The tenacity of women led to the first popular vote in 19599,
but despite the economic recovery of the ‘50s in Switzerland, the
fundamental political orientation remained conservative. With the
support of opposing parties, who wanted to allow voters to reject
the proposal for women’s enfranchisement in Parliament,10 there
was an established approval by both Houses in 195811. The referendum was rejected sharply in 1959 with 67 percent “no” against
33 percent “yes” with a voter turnout of 66.7 percent. Only the
cantons of Vaud, Geneva and Neuchâtel were in favor12. Nevertheless, in the following years, the State of German-speaking Switzerland and Basel-Stadt became in favor of women’s suffrage based on
cantonal and municipal polls in 1966. This trend was followed by
Basel-Country and Ticino, respectively in 1968 and 1969.
In February 197113 Swiss women finally achieved their long-desired goal: voters accepted women’s suffrage in a federal poll with
65.7 percent in favor of “yes” against the 34.3 percent of “no.”
However, the cantons of Appenzell, Glarus, Obwalden, Schwyz, St.
Gallen, Thurgau and Uri continued to reject the request.
With this ongoing wave of success, most cantons introduced
right to vote for women at the cantonal and municipal level before, during, or after this instance; however, some municipalities
delayed the adoption until the ‘80s. Noteworthy is that Appenzell
Aussenrhoden endorsed women’s suffrage with only a small majority in 1989. Appenzell Innerrhoden actually required a Federal
Court decision in 1991.

Data
To analyze the effects of women’s suffrage on the size and
scope of the government in Switzerland, we use a unique dataset
on government expenditures and revenues that collect information on each canton (25)14 from 1950 to 201315. Since the potential
channels through which women may have affected policy decisions
Although Swiss women were unable to sign initiatives to introduce a women’s suffrage amendment, they were entitled to launch an initiative campaign by gathering signatures of male voters for a suffrage amendment
(Banaszak, 1991).
10
Parties in support of women’s suffrage are mainly those who wanted to
sing into the European Human Rights Convention, and needed to introduce
the right to vote to be able to enter it (Funk and Gathmann 2005).
11
Before the vote, the Socialist Party, the independent ring and the Labour
Party are in favour of women’s suffrage. Radical Democratic Party and the
Christian-Social Party catholic opt for the freedom to vote, while the Party
of the farmers, artisans and bourgeois pronounce for the no.
12
The canton of Vaud introduced the same day the women’s suffrage in
cantonal and municipal matters, followed the same year by Neuchâtel and
in 1960 for Geneva.
13
In autumn 1971, Swiss citizens elect in Parliament ten national councillor
and a Council of States. Eleventh National Council settles after a few days
by taking over a colleague elected to the Council of States. Since then,
the percentage of women in the National Council has undergone a rapid
increase at first and then a little slower. Today 62 out of 200 deputies are
women. At the beginning of the millennium among the 46 members of the
Upper House they were sitting already more than ten women. Currently,
the Council of States are nine.
14
We excluded the canton of Jura from our sample since it was created in
‘76 and women were granted the right to vote from the beginning.
15
This dataset is an extension of Funk’s dataset used for the paper “What
women want: Suffrage, female voter preferences and the scope of the government” by Funk and Grahnamann (2005). The two authors manually collected data for each canton for dates before 1980, and used a 50 years that
covers until year 2000. We want to thank Patricia Funk who kindly provided
us with this data that usually are not directly available under ordinary rese9

after the enfranchisement are varied, the panel data with this wide
of a range allows us to estimate government expenditure over
a long-time horizon (Funk and Gathmann, 2005) through substantial cross-sectional and time variation. Moreover, we can control for
fixed and time effects over time, and include an appropriate variety
of economic and socio-demographic control variables.
In fact, the wherewithal of the dataset is that it contains
a dummy variable for the introduction of suffrage at the very year
it was introduced. The population measures in number and percentages (size, age, urban area, religion, income per capita etc.),
government revenues and expenditures (health, culture, education
etc.) and other aggregate variables16. Related to the interpretation
of the results is that data on expenditures and revenues (in logarithmic scale aside from the variable for deficit as it can have negative
values) are assembled from the records available from the Federal
Department of Finance of Switzerland and are pegged in 1000 and
2000 CHF. prices17, and values for missing years were calculated by
linear interpolation18. Please see Appendix 1 and Table 1 below.

APPENDIX 1

Canton-Level Panel Data (by Funk and Gathmann, 2005)
The canton level data on expenditures and revenues are taken
from the annual collections on public finances of Switzerland (Federal Department of Finance, various years). Data are available on
paper format before 1980 and electronically after 1980. Refer to
Table 1 below. Real per capita expenditures (in 1000 CHF. And 2000
prices) are built for the following types: total cantonal expenditures,
security, education, culture, welfare, traffic, environment, and agriculture. For the years 1967 and 1968, no separate expenditure data
for Cantons and communities were available, but only expenditures
for Cantons and their communities together. Values for these years
were obtained by linear interpolation. The expenditure-categories
“culture” and “environment” were created later, in the years 1977
(culture) and 1970 (environment). Total revenue data are available
for all years except the years 1968 and 1969. Cantonal shares from
federal revenues are unavailable for the years 1968, 1969 and 19901993. As for federal subsidies, data were unavailable for the years
1950-1952, 1968-1977 and 1990-1993. These values were obtained
by linear interpolation. Data on the budget deficit data were completely collected for all the years.
For the canton characteristics, most variables are from the decennial population census with intermediate values interpolated.
Data for the population in rural and urban areas is only available
from 1970. The education variable is measured as the share of highschool graduates in percentage of the 19 year-old population. Data
on average per capita income in the cantons is available since 1965.
arch. We also want to mention that this dataset pertains to the authors, and
therefore is used only under extraordinary permission.
16
More recent data for these observation are quite widely available on the
Swiss website of historical and statistical data: http://www.bfs.admin.ch/
bfs/portal/en/index.html
17
We adjusted our more recent data to match these values in order to preserve continuity in the format of these variables. In fact, these are expressed per capita and deflated to 2000 Swiss Francs using annual consumer
price index reported in Schuppli and Studer (2004).
18
For more details we append a description of the data directly by Funk and
Gathmann (2005) in (Appendix 1).
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The unemployment rate is calculated as the number of registered
unemployed relative to the active population from the State Secretariat for Economic Affairs after 1975 and as the number of unemployed in percentage of employed persons from the population
census before 1975. Population density is measured as the log of
the number of people (in 1,000) per square kilometre. Variables of
the household structure are again from the population census and
include: the percentage of single-parent households, the share of
married people in the group older than 20, the group of divorced
people in the same age group. Also from the population census are
data on the percentage of foreigners in the total population, the
share of Catholics and citizens in different age classes (i.e. between
0 and 19, between 20 and 39, between 40 and 64, between 65 and
79, older than 80). Female labour force participation is measured
as the share of women older than 15 who work.
Information on the existence of a mandatory budget referendum is taken from Trechsel and Serduelt (1999), who systematically
collected information for cantons without a town-meeting from 1970
to 1996. For previous years or Cantons not covered by Trechsel and
Serduelt (i.e. the town- meeting Cantons), we gathered data from all
the Cantonal Public Record Offices and supplemented missing information from old canton laws and constitutions. (End of Appendix 1.)
Furthermore, to expand our resources, we take advantage of
widespread data on local expenditure and socio-economic characteristics, and combine them with government expenditure and
revenues19, taking advantage of the canton-to-canton variation in
the timing of approval of women’s suffrage, similarly as applied in
Lott and Keny (1999)20.
Additionally, we use a complementary dataset of repeated
cross-section surveys that were held every four years since 1971
until 2011 for federal votes until 201121. It contains national vote
data and detailed demographic information, as well as the economic situations and political beliefs for each of the more than 1,000
respondents22. Refer to Table 2 below. In accordance with Funk
and Gathmann (2005) we opted to drop non-eligible candidates
aged under 21 until March 1991 and under 18 after March 1991.
An advantage of this questionnaire is that among the questions all
individuals surveyed were asked to express their preference even if
they did not vote. In case the gender gap displayed by the sample
of voters of the Swiss population revealed totally different results
with respect to those recorded in the survey, we would potentially
expect that voters weigh in a non-representative way than what the
population in the survey reveals.

Empirical Strategy
In this paper we further the hypothesis that women’s suffrage
changed the size and the scope of the government, and we try to
analyze these potential effects through several indicators related to
the Swiss government. We assume that if giving women the right
to vote was the principal cause of government growth, this effect
should offset any other possible peer factors.
Obviously, other variables are meant to be taken into account,
but none of these should be the reason for government expansion.
Therefore, to estimate the effect of providing women suffrage, we
specify in our main regression the effects of women’s turnout on
government expenditure and revenues. The independent variable is
a dummy and accounts for the time since the introduction of female
suffrage (0 if only male vote, 1 if women could vote)23.
We apply a simple difference-in-differences approach to estimate changes in all dimensions of the government, using spatial
and temporal variation in time for the enfranchisement at the canton level. Specifically, we estimate the general linear form regression:
		
where Y is the specific outcome of interest in Canton c and
year t, Suffrage is the main dummy variable indicating whether or
not women had the right to vote24, Z are socio-demographic control variables,
and
are canton and time fixed-effects
and
are country-specific trends25. In this case, the
parameter of interest in our specification is
. Canton fixed-effects capture time-invariant differences and heterogeneity between
Cantons and the government’s system as well as structure. Meanwhile time fixed-effects control for changes over time in the government’s services and programs trends26 (Lott and Kenny, 1999).
In this econometric framework, we assume that the implementation of suffrage is to be an exogenous variable that allows
us to capture only trend breaks in the outcomes of interest that
correspond exactly with the timing of the introduction of women’s
suffrage (Miller, 2008). In fact, the dates of the enfranchisement
can be considered truly exogenous in the economy since it came far
after other European suffrages, and any modification of the federal
constitution demands a common male consensus27 at federal and
cantonal levels. Additionally, women’s suffrage appears to not depend on any economic condition per se (Krogstrup and Walti, 2006).
In fact, we can consider this setting as a natural event in which we
We approximate the female participation rate as the female share of voters accounting for how many women were in age to vote (21 years old
before March 1991, 18 years old after that date) and, thus, capturing the
delay at which women exercise their right to vote and its impact.
24
As for now, we start with this model of regression since we are initially
interested in pure difference between man and women’s voting preferences. In the sequent regression estimation, we make interact this dummy
together with a interaction term for the share of adult women in the voting
population (takes value 0 if the suffrage is not implemented, 1 otherwise).
25
We believe that the identification comes from already existing country
specific time trends in social spending, related to women’s suffrage.
26
Fixed and time effects are helpful in correcting for unobservable variables, but can involuntarily measure changes in government growth outside
the variable of interest is women’s suffrage.
27
In this case is useful to remind that men voted for the suffrage to take
place.
23

Nominal budget balances taken from the Swiss Federal Finance Administration.
20
In particular, we focus on the political decisions of citizens at the federal
level, including relevant policies which can usually not be studied using
state-level data (Funk and Gathmann, 2005).
21
This is an electronic format dataset directly available on the FORSbase
portal for Switzerland that helps us expanding information about respondents with respect of Funk and Gathmann’s one in which, though, systematic surveys had been done only after 1981.
22
The surveys contained in the FORSbase were sent to more than 1,000 individuals before 1991, while the number of respondents increases steadily
in 1995 (with more than 7,000 observations), and for the sequent years
is stable around 4,000 individuals’ answers. Unfortunately, during the gap
years some more detailed questions were asked to each individual, and this
creates little discrepancies with the full sample of data.
19
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can observe an exogenous variation of the socio-economic conditions under unplanned circumstances: this provides more validity
to our estimates.

Empirical Findings
The discrepancy in voting preferences between men and women
arise from diverging perspectives about the role of the government
and its authority at the cantonal and federal levels. Women are supposed to support a more expansive government as they are expected to anticipate the benefits from services and facilities provided,
and potentially pay less via progressive taxation. Thus, we would be
more likely to observe women to have a higher inclination to support
government expenditure on social insurance and public provision of
public goods such as education, health, and environment protection
(Aidt and Dallal, 2007), and we formulate the hypothesis that women’s enfranchisement increases social expenditure.
In our attempt to calculate whether women’s suffrage had any
significant impact on the expansion of the Swiss government during
the ‘70s, we run our main regression without controlling for other
factors except for a variable indicating whether or not women had
the right to vote. In this sense, we want to measure whether the
pure effect of the enfranchisement is strong overall or varies significantly when we add controls (TABLE 4). As we can see from the
overall expenditure and revenues in Switzerland (column 1), initially
all coefficients are positive and significant for the revenue variables
and negative and significant for the expenditure ones. These estimates imply that after women were granted the right to vote there
was also a significant shift of the government expenditures in a set
direction (at least at an aggregate level).
Nevertheless, in order to provide a more accurate and reliable
estimation, we account for all those factors that may capture part
of the variation in the spending decisions by the government and
report more accurate estimators. In fact, in column 2 and 3 we show
the same results controlling for all those external variables that may
have a part in explaining our results, and we run our full specification regression with time and fixed effects included in order to
remove any potential trends. As we can see, coefficients decrease
in magnitude but do not change in sign and remain significant for
total expenditure and revenues.
Hereby, to make a more convincing study on the effect of women’s suffrage on government expenditure and revenue decisions, we
dissect the spending by item and give social spending a narrower
definition. On one hand, we define it as collective goods which can
be included in spending: health, welfare, education and culture. On
the other hand, we use a broader term related to long-term public
services including environment, transport, defence, agriculture and
administration. Moreover, in TABLE 3 we provide some summary
statistics of other demographic characteristics that, among others,
we take into account in order to control for potential omitted variables as age groups in percentages over the population, population
density28, unemployment level, income, religion (ideology may be

We decided to add the average population density by canton as Funk and
Gathmann (2005) do to control for economies of scale in the provision of
public goods.
28

an important trigger), and education29. We use all these variables as
to control for potential time-varying factors related to expenditures
and revenues per canton over time.
Hence, to examine the weighted effect of women’s voting
rights on expenditures (where we remind that the previous independent variable takes value 1 if suffrage is adopted) we run our
main specification model accounting for expenditure revenues or
deficit30 per Canton in each year in each subcategory. In an attempt
to account for aggregate trends, we use canton and year fixed effects. The advantages of this specification is that it controls for all
variables that vary across cantons but not over time. It also controls
for all variables that vary over time but not across cantons. It also
controls for a variable that changes over time and across states31.
Finally, we use observations for all the years available given that
when more observations are used, the estimates are more precise.
TABLE 5 shows the results from our regression, and we immediately observe that the suffrage in Switzerland had a negative
impact on deficit and expenditures but a positive one on revenues,
and a negative effect on the size of the government at the aggregate
level. In fact, surprisingly women appear to be more conservative in
that expenditures and deficits were reduced by 3.4 and 3.5 percent
respectively.
However, we can observe much more interesting results when
looking at the consequences on the scope of the government. We
can observe that for collective goods women have different preferences as the health and welfare areas of the government in which
women would invest are positively significant (with an expected increase of 3.9 and 4.8 percent respectively). Meanwhile, education,
culture, and defence spending appear to be less favorable to this extent. Education is negatively insignificant with an expected decrease
of 3.2 percent. This is unusual as it we expected women to want to
increase education rates overall. Health is positively insignificant.
The health variable has an expected increase of 3.9 percent which
is understandable as women may care about health-related topics
and how it affects their country’s population. As for long-term public
services, we observe only negative and significant coefficients with
the environment being an exception. For example, the variable transport is negative and insignificant. There is an expected 3.4 percent
decrease for the transport cost. We believe that these results have
an explanation, despite the magnitude being considered reasonably
small at an aggregate level of expenditures. In fact, women would
spend less than men at a cantonal level as they are more conservative and less risk averse; and they prefer to further shift the composition of expenditure from the social perspective of prevention.
Additionally, to provide a broader overview of these results,
we can evaluate the coefficients of the control variables included
in the regression. Hereby, we can see consistent effects with the
theory since a higher unemployment rate is positively related with
more spending and a more expansionary government and higher
population density reduces the expenses due to existing economies
Following Funk and Gathmann (2005) we kept the definition for all these
variables and education is calculated as of fraction of population with a university degree.
30
The only variable not calculated in logs is deficit has it can assume also
negative values.
31
There could be more omitted variables of this type but at least we are
controlling for heterogeneity.
29
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of scale. Besides, religion has a constant negative effect on most of
the coefficients (except for health and environment) following the
idea that ideology can have a real impact on government provisions.
Therefore, we can conclude that women are found to be more
supportive of certain types of expenditures that aim to redistribute
wealth, and found to encourage less consumption of government
resources for defence spending and agricultural subsidies. We can
confirm the view that women are generally more conservative than
men after suffrage was adopted.

Progressive Preferences Effects
Funk and Gathmann (2005) together with Lott and Kenny (1999)
show that not only women’s preferences for government expenditures change over time, but also the turnout gap is reduced over
time, and this may provide different effects in the short, medium,
and long run. In order to capture these potential effects, we have
to run our main regression model keeping the overall categories
constant, but introducing the time lag by year with the adoption of
suffrage as a dependent variable. We adopt both a linear and a quadratic functional form (TABLE 7), and account for a ten-year lag since
the year of adoption in order to evaluate the effect also over average, medium, and long terms using a dummy specification (TABLE 6).
We find that the overall effect on government expenditures
and revenues is negatively related, increasing in absolute value the
more we move away for the adoption year. A potential explanation is that during the first decade since enfranchisement, women’s
ideologies were even less conservative than the more recent ones
and the turnout gap between male and female has decreased until
smoothing completely. In fact, in the first ten years of adoption the
expected decrease in expenditure is 1.1 percent, meanwhile after
thirty years of suffrage the results show that there is a substantial
9.9 percentage reduction. The findings are in line with the negative
coefficients that explain the size and scope of the government as
they represent the relationship of government decision on budget
spending with one extra year.
Furthermore, when we consider the two categories previously
described for the scope of the government, the results are in line with
what we examined in the former analysis, and of paramount importance we recognize a positive trend for health and wealth that is gradually increasing over time meaning that women have started to care
about social expenditures more recently. See Table 8 and Figure 1 below.
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Notes: data source The World Bank. GDP is calculated in billion dollars for the period 1950-2015. Noteworthy, the level of GDP start increasing
sharply around 1971, that is when Switzerland adopt women’s suffrage.
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Robustness
Even though we have found that at an aggregate level the introduction of women’s suffrage has shifted some of the dimensions
of government spending, we are still concerned about bias that can
alter our results and lead to miscalculated coefficients.

Education
Educational level and attainment may give way to some concern. In fact, during the time frame of the introduction of suffrage,
Swiss women were normally less educated than Swiss men (Stutzer
and Kienast, 2005). The introduction may have shifted the aggregate income level as women earned less or suffered more due to
unemployment than men, but it also may have had a downward
bias effect on our estimates.
Additionally, since women did not usually vote, the acquisition
of new human capital to this extent can be exerted over time and
not necessarily from the immediate first ballot. In this scenario, we
would also expect an imbalance effect of numerous young women
to go vote since they had less knowledge about politics compared
to a small number of older women that had a greater stock of political capital by virtue of their longer lives (Lott and Kenny, 1999).
To test whether this potential bias may influence our estimates,
we used an interaction term with the educational level and the
share of female eligible population. We omit the group of men we
acknowledge as more educated and thus pertaining to the baseline
level. The results are in line with the initial regression with no significant difference between the two groups.
We include an interaction term with women’s suffrage and the
share of eligible females to vote and two additional interaction variables for the first year of enfranchisement and age groups above 35
years old (we omitted the group between 21-34 as we expect it to
have a lower level of political capital). Using the previous regression
with these changes produced very similar results, but we can account
for a statistically significant coefficient for the group age between 3555 years old that appears to have responded better to voter turnout.
However, there is no evidence of differential effects between women in younger or older categories, and at most, we could speculate
a downward bias estimated effect due to enfranchisement.

Income
Income levels may have induced some disturbance effect as
well. As a matter of fact, at the time of women’s suffrage, the female population was overall less economically independent. Women were less likely to work, and the gender gap (meant as a social
gap here) resulted in them receiving a lesser pay with respect to
men. Thus, we may assume that the admittance of women into the
electorate altered the income level of all the electorate, and we
may also observe a potential link with preferences for the composition or level of public goods (Krogstrup and Walti, 2007). Besides,
Edlund and Pande (2002) detected a relationship underlying the
changes in gender gap, women’s preferences for some government
expenditures, and divorce patterns. As women in theory are less
risk averse than men, they may prefer government programs that

Victoria Kozielec, Alessio Micozzi Ferr, Priyanka Shankar – Women’s Suffrage and its Accompanying...

are based especially on wealth transfers as forms of state insurance.
Our strategy to test for this effect is twofold. First, we control
for female income introducing a dummy variable inside the main
specification model. Second, we monitor the variation in deficit as
low income individuals are supposed to ask the cantonal authority to provide more funds available to help constrained citizens.
However, also in this specification are results quite similar to what
we found in the first regression outcome, and we witness a higher
deficit than is what we expect from women due to aforementioned
reasoning. Hence, we have evidence to conclude that the income
effect is not likely to significantly transform our results. See Table
11 and Table 12 below.

Referendum
An important caveat is that the right to vote was granted in
a referendum in which only men could vote. Hence, there is a possibility that, at the very time in which enfranchisement occurred, a reverse effect is going on in the underlying preferences of male voters, which in turn, along also influences men’s preferences. For this
purpose, we assume that cantons are dissimilar with a one-dimensional preference parameter expressing a liberal attitude towards
both government spending and extending the franchise. In the case
that a higher demand for government is matched in those liberal
cantons more prone to ratify the suffrage, our estimates could be
biased. In fact, liberal attitudes toward government spending may
have been channelled into the female suffrage decision, and this
would bias the results via an over-estimation of the true effect of
suffrage since we may have an omitted variable of underlying time
varying trends on male preferences.
Additionally, even if in the specification we introduce canton
fixed-effects to absorb any time invariant differences in voter preferences across cantons (Funk and Gathmann, 2005), we may still
incur biased estimates driven by time-varying heterogeneity across
cantons. However, Funk and Gathmann (2005) find that men’s inclinations in fiscal outcomes over government expenditure do not
show patterns of time-varying cantonal heterogeneity in male preferences in this data (Krogstrup and Walti, 2007).
Therefore, we follow their testing procedure and use data on
voting behavior in federal ballots, controlling for those that would
lead to an increase in federal expenditures through the mean
support for expensive projects before the adoption of suffrage.
We found similar results (TABLE 9 and 10) for fiscal preferences in
those cantons that introduced women’s suffrage before 1971. This
reveals less conservative behavior exactly for these cantons. Thus,
heterogeneous preferences are correctly absorbed into canton fixed
effects.

Turnout
Finally, female turnout in time can make a difference in the
short and long term following the adoption of suffrage. In fact,
women’s preferences on expenditure are matched by higher participation in the following years immediately after enfranchisement.
The results will be driven by this effect in the long term. Additionally, due to potential self-selection among voting women, those indi-

viduals who went to vote may be the share of more (or less) conservative voters, and therefore produce more weight overall in time.
However, Funk and Gathmann (2005) show that the turnout
between men and women was gradually, but rapidly, decreasing
in the first 20 years after the acquisition of the right to vote. See
Figure 2 below. They test for this dynamic effect estimating female
turnout in cantonal elections with an expected drop in the overall
turnout rate due to women’s absence from the poll (assuming the
male participation is unaffected). Hence, they estimate that the adjustment in canton and federal ballot turnout occurred rapidly with
similar patterns. Comparing the self-reported political positions of
voters who did not actually vote in two different points in time (just
before and after suffrage) yields no statistically significant differences revealing non-voters as to be more left-wing.
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Notes: data source FORSbase. The turnout gap rate in Federal Proposition is inspired at Funk and Gathmann (2005) and calculated as the difference between male and female turnout for federal votes in the period
1977-2013.

We test these potential dynamic effects accordingly, and find
comparable observations. In our case we observe less emphasis in
the ten initial years after the turnout and more predictive power
in years a decade later. We assume that our results are driven by
a slightly different calculation over the appraisal of the turnout rate,
and a wider dataset of surveyed non-respondents. However, our
results are not so distant and therefore robust.

Conclusion
In this paper we provide an analysis of the effect of the adoption of women’s suffrage on the size and scope of government in
Switzerland. The Swiss confederation includes unique characteristics that allow us to study this phenomenon for a European country
during the period of enfranchisement in the ‘70s. Therefore, we add
new evidence to this literature on the fundamentals of what was already done for Switzerland as we adopted it from the perspective of
the size of the government and the weight of female voting preferences in numerous ballots that took place in the final twenty years
of the 20th century. We examine the consequences that suffrage had
at a federal and cantonal level on expenditures and revenues by
item through expanding a former dataset over the topic to observe
what happens in the long-run. We also account for more extensive
demographic data that was recently made available in electronic
format in order to observe and control for any potential factors that
may aid in capturing this variation more accurately.
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We run a regression holding the adoption of female suffrage as
the main independent variable. We believe enfranchisement to be
an exogenous event that provides us with a natural experiment and,
thus, leads to more than simple speculation about a possible causal
relationship regarding this effect. We control for potential time and
cantonal fixed effects to exclude influence arising with trends, and
we add control variables to avoid misleading results due to possible
measurement or omitted variable bias.
We found that women’s suffrage actually had an impact on
government decisions in the dimension of scope more so than the
size. In fact, even if we account for negative significant results in
expenditures and deficit, which means that suffrage yields a more
conservative share of the population at the polls, the magnitude
is small in the extent of the real economy. However, our findings
are more explanatory when we dissect the spending by item. In
this case, we find that women seem to be more prone to allocate
government resources over wealth and health redistribution programs. Meanwhile they are more inclined to reduce expenses over
agricultural subsidies and defence purposes. Accounting for the differing time lag since the adoption contributes to a deeper analysis
of these effects, we observe that reducing the turnout gap participation between men and women leads to these outcomes increasing gradually over time as the share of more conservative women
changes the overall voter turnout trend. Nevertheless, we notice
that the spending in health and wealth keep positive coefficients in
line with what we estimated with the former regression.
We performed a series of robustness checks to inspect the
validity of our results. In accordance with the literature, we disentangle the position of lower than average income among potential
deceptive implications in our estimates, and we execute the same
inspection for lower levels of education as well. Furthermore, we
control for the referendum effects and the trend position of men
throughout the implementation of suffrage in different cantons
along with the female turnout increasing trend over time during
the first two decades.
Overall, we speculate that our attempt to find some tentative evidence regarding the introduction of women’s suffrage in
the Swiss constitution on the size and scope of the government
resulted in significant documentation of the proof of discrepancy
in preferences between men and women. However, given the peculiar circumstances under which this entire process took place,
future analyses are needed to prove additional robustness to this
conclusion.
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Table 1
Cantons
Neuchatel (NE)
Vaud (VD)
Geneva (GE)
Basle-City (BS)
Basle-County (BL)
Ticino (TI)
Zurich (ZH)
Valais (VS)
Lucerne (LU)
Zug (ZG)
Fribourg (FR)
Schaffhausen (SH)
Aargau (AG)
Berne (BE)
Glarus (GL)
Solothum (SO)
Thurgau (TG)
St. Gallen (SG)
Uri (UR)
Schwyz (SZ)
Graisons (GR)
Nidwalden (NW)
Obwalden (OW)
Jura (JU)
Appenzell Aussenrhoden (AR)
Appenzell Innerrhoden (AI)

Year of adoption of Women
Suffrage
1959
1959
1960
1966
1968
1969
1970
1970
1970
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1977
1989
1990

Percentage of Yes Votes in Federal
Referendum of 1959
51.3
52.2
60.0
46.8
37.3
37.1
36.2
30.5
21.3
29.8
24.3
31.9
22.8
35.5
19.1
30.0
19.9
19.3
14.6
14.2
22.4
19.5
14.3
N/A
15.5
4.9

Percentage of Yes Votes in Federal
Referendum of 1971
83.9
82.0
91.9
82.2
79.9
75.3
66.8
79.9
62.7
71.1
59.9
56.7
50.2
66.5
41.3
64.1
44.1
46.5
36.3
42.2
54.8
55.8
46.7
N/A
39.9
28.9

Notes : The table reports the year women were given the right to vote at the cantonal level and the fraction of voting men that supported the introduction of women suffrage in the two federal referendums 1959 and 1971. Since the canton Jura separated from Bern only in 1977 to become an independent
canton, no separate results for the federal referendums are available. Adoption of women suffrage was voluntary in all cantons except one. Appenzell-Innerhoden was forced to adopt women suffrage by the Swiss Supreme Court in 1990. Source: Funk and Gatahmann (2005).
Table 2
-

Women
Mean

Men
Std. Dev

T Statistic

Mean

Std. Dev

Difference
16.82

Demographics
Age

51.08

18.09

49.98

17.41

Catholic

0.48

0.44

0.46

0.44

-2.80

Single

0.32

0.31

0.22

0.36

13.44

Married

0.62

0.45

0.68

0.49

17.56

Divorced

0.12

0.19

0.13

0.12

-13.75

Education: Compulsory

0.18

0.38

0.09

0.28

-48.23

Education: Apprentice/Spec Schools

0.78

0.49

0.82

0.37

19.43

Education: University

0.12

0.22

0.17

0.23

39.76

Employed

0.61

0.56

0.78

0.52

63.22

Income

1.99

0.81

2.41

1.34

14.43

Education, Work and Income

Region of Residence
Urban

0.74

0.43

0.77

0.49

-7.88

Non-German

0.29

0.45

0.22

0.40

-5.42

Political Position and Participation
Self-Placement Left-Right (0-10)

5.09

1.65

5.84

1.97

21.22

Turnout

59.05

48.23

61.71

49.47

34.71

Notes: The summary statistics are based on the sample of voters provided in our FORSbase. Education measures the highest degree, meanwhile employed is a dummy variable capturing the employment status, and income measures household income in 5 income-classes. Married, single and divorced
are dummy variables describing the civil status of the respondent. Age is measured in years, catholic, urban area and non-german speaking area are all
dummy-variables. Party-Ideology is measured on a 0-10 left-right scale, where higher number indicate a more right-wing political position. The turnout
variable whether the respondent voted in federal parliamentary elections. The last column shows the T-test statistic for differences in means between men
and women. Source: to create this table we relied to Funk and Gathmann (2005) to have comparable results.
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Table 3
Observations

Mean

Std. Dev

Min

Max

1604

8077

2365

597

23227

923
1357
1604
1604
1604

356
578
689
1478
942

154
345
432
931
832

0
0
35
45
15

1789
3899
4701
5437
6356

Transport

1233

944

1112

0

13005

Defence

1397

555

243

0

1678

Administration

1454

877

187

0

11356

5833
859
413
-53

4215
934
355
612

474
50
0
-3284

24403
7230
5367
12475

Expenditures Per Capita
Overall
Public Goods
Environment
Agriculture
Welfare
Education
Health
Long-term public services

Revenues and Deficit Per Capita
Overall
Federal Subsidies
Shares on Federal Revenues
Deficit

1604
1008
1233
1296
Control Variables

Age 0 to 19 (%)
Age 20 to 39 (%)
Age 40 to 64 (%)
Age 65 an Older (%)

1586
1586
1586
1586

28.2
28.7
29.6
9.6

4.4
3.6
3.6
2.9

16.3
22.1
24.2
6.5

38.5
35.5
39.4
17.4

Population Density (per Km2)

1586

454

975

22

6942

Unemployment Rate (%)
Foreigners (%)
Catholics (%)
Divorced (%)
Female Labor Force Participation (%)
Education

1586
1586
1586
1586
1586
1586

0.8
15.2
59.4
3.9
48.8
10.3

1.1
4.5
27.2
3.7
5.8
3.4

0.0
2.3
8.0
0.3
24.0
0.0

7.8
39.
93.3
10.2
62.7
35.8

32.4
10282
11.5

0.0
95
0.0

100.0
82174
52.0

Additional Controls (Robustness)
Rural (%)
Mean Annual Income
Share of Left Parties in Parliament

953
1185
1372

39.2
8592
19.5

Notes: The table shows summary statistics over the whole period in our sample (1950-2013). The unit is a canton-year observation, and all expenditures, revenues and mean cantonal income are deflated to 2000 Swiss Francs. Source: to create this table we relied to Funk and Gathmann (2005) to have
comparable results.

Table 4
Government Size

(1)

(2)
Total Expenditure

Total Revenues

Total Expenditure

Total Revenues

Total Expenditure

0.0767***

-0.0672***

0.0626***

-0.0508***

0.0524***

-0.0439***

(0.0292)

(0.0287)

(0.0237)

(0.0109)

(0.0206)

(0.0105)

7.551***

7.583***

5.306***

3.328***

5.306***

3.328***

(0.0250)

(0.0252)

(0.0204)

(0.105)

(0.0204)

(0.105)

Control Variables

No

No

No

No

Yes

Yes

Time-Effects

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Canton-Effects

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Observations

1,604

1,604

1,604

1,604

1,604

1,604

R-squared

0.591

0.614

0.633

0.654

0.702

0.696

Suffrage

Constant

Robust standard errors in parentheses | *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Source: We expanded on Funk and Gathmann (2005).
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Table 5
Size of Government

Scope of Government

Expenditures

Revenues

Deficit

Environment

Transport

Defence

Agriculture

AdminisEducation
tration

-0.034**

0.007*

-0.035**

0.019*

-0.034*

-0.026*

-0.099**

-0.008**

(0.017)

(0.003)

(0.022)

(0.011)

(0.021)

(0.018)

(0.043)

0.018**

0.008

-0.067**

0.038**

-0.052***

-0.013*

(0.008)

(0.009)

(0.045)

(0.016)

(0.022)

-0.531***

-0.633**

-0.928***

0.979

(0.077)

(0.258)

(0.644)

-0.007**

0.001

(0.003)

Health

Welfare

Culture

-0.032***

0.039***

0.048***

-0.044**

(0.003)

(0.013)

(0.012)

(0.015)

(0.034)

0.007

0.001

-0.052***

0.013

0.024

0.016

(0.009)

(0.022)

(0.001)

(0.007)

(0.011)

(0.021)

(0.02)

0.125

-0.222***

-0.999***

-0.289*

0.306**

0.959***

0.192**

0.091

(0.899)

(0.233)

(0.101)

(0.128)

(0.198)

(0.197)

(0.142)

(0.094)

(0.088)

0.005

0.038**

-0.018***

-0.002

-0.025***

-0.006

-0.009***

0.011

0.018***

0.032*

(0.004)

(0.006)

(0.018)

(0.005)

(0.002)

(0.012)

(0.014)

(0.002)

(0.009)

(0.004)

(0.026)

-0.187***

-0.123***

-0.008

-0.373***

-0.132***

-0.156***

-0.23***

-0.267**

-0.168***

-0.393***

0.012

-0.055

(0.034)

(0.054)

(0.079)

(0.0995)

(0.044)

(0.035)

(0.078)

(0.099)

(0.032)

(0.088)

(0.033)

(0.058)

-0.01***

-0.012***

0.009

-0.04

-0.016*

0.001

0.032**

0.001

-0.005

-0.034***

0.004

(0.002)

(0.003)

(0.01)

(0.037)

(0.011)

(0.004)

(0.017)

(0.017)

(0.004)

(0.009)

(0.007)

(0.007)

-0.012***

-0.011***

-0.009

-0.004

-0.004

-0.009***

-0.014***

-0.004**

-0.005

0.019**

-0.013***

0.005**

(0.003)

(0.003)

(0.008)

(0.009)

(0.006)

(0.002)

(0.006)

(0.002)

(0.006)

(0.002)

(0.004)

(0.002)

0.0009

0.017

0.134*

0.035

-0.043

0.002

-0.009

-0.001

0.077

0.099*

0.055***

-0.035

(0.012)

(0.022)

(0.047)

(0.055)

(0.041)

(0.009)

(0.042)

(0.003)

(0.056)

(0.057)

(0.022)

(0.032)

0.179***

0.179***

0.04

0.147***

0.227***

-0.033**

0.95**

0.016

0.09***

0.127***

0.003

0.122*

(0.034)

(0.042)

(0.066)

(0.069)

(0.099)

(0.018)

(0.054)

(0.013)

(0.009)

(0.048)

(0.019)

(0.99)

Age
Groups

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Canton
FixedEffects

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Time
FixedEffects

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Observations

1,604

1,604

1,604

1,135

1,604

1,604

1,604

1,604

1,604

1,604

1,604

985

R-squared

0.93

0.89

0.45

0.62

0.77

0.93

0.86

0.82

0.93

0.91

0.93

0.92

Women
Suffrage
Unemployment
Rate
Population
Density

Higher
Education

Divorced

Female
Labor
Force

Catholic

Share
Federal
Revenues
Federal
Subsidies

-0.003

Robust standard errors in parentheses | *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Source: We expanded on Funk and Gathmann (2005).

Table 6
Size of Government
ExpendiRevenues
tures

Scope of Government

Deficit

Environment

Transport

Defence

Agriculture

Administration

Health

Education

Welfare

Culture

Years since -0.0083*** -0.0095***
Adoption
(0.0014)
(0.0034)

-0.0123*

-0.0193*

-0.0101

-0.0022

-0.0324**

-0.033**

0.0252***

-0.0056**

0.0134***

-0.047**

-0.0101

-0.0145

(0.0094)

-0.0019

(0.0067)

(0.012)

(0.0056)

-0.0027

(0.0044)

(0.03)

0.0004

0.0002

-0.0007*

0.0002

0.0007**

0.0001

0.001**

0.009

0.0008**

0.0007*

0.0003**

0.006

(0.0001)

(0.000)

(0.0002)

-0.0005

(0.0001)

-0.0001

(0.0003)

(0.007)

(0.0001)

(0.0001)

(0.0001)

(0.004)

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

1,532

1,532

1,532

1,005

1,532

1,532

1,532

1,604

1,532

1,532

1,532

985

0.91

0.89

0.45

0.62

0.77

0.91

0.88

0.84

0.92

0.92

0.92

0.91

Years
Squared
Control
Variable
Canton
FixedEffects
Time FixedEffects
Observations
R-squared

Robust standard errors in parentheses | *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 | Source: We expanded on Funk and Gathmann (2005).
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Table 7
Size of Government

Scope of Government

Expenditures

Revenues

Deficit

Environment

Transport

Defence

Agriculture

AdminisEducation
tration

-0.0083***

-0.0095***

0-0.0123*

-0.0193*

-0.0101

-0.0022

-0.0324**

-0.033**

(0.0014)

(0.0034)

-0.0101

-0.0145

(0.0094)

-0.0019

(0.0067)

0.0004

0.0002

-0.0007*

0.0002

0.0007**

0.0001

(0.0001)

(0.000)

(0.0002)

-0.0005

(0.0001)

Control
Variable

Yes

Yes

Yes

Yes

Canton
FixedEffects

Yes

Yes

Yes

Time
FixedEffects

Yes

Yes

Observations

1,532

0.91

Years
since
doption

Health

Welfare

Culture

0.0252***

-0.0056**

0.0134***

-0.047**

(0.012)

(0.0056)

-0.0027

(0.0044)

(0.03)

0.001**

0.009

0.0008**

0.0007*

0.0003**

0.006

-0.0001

(0.0003)

(0.007)

(0.0001)

(0.0001)

(0.0001)

(0.004)

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

1,532

1,532

1,005

1,532

1,532

1,532

1,604

1,532

1,532

1,532

985

0.89

0.45

0.62

0.77

0.91

0.88

0.84

0.92

0.92

0.92

0.91

Years
Squared

Robust standard errors in parentheses| *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Source: We expanded on Funk and Gathmann (2005).

Table 8
(1)

(3)

(4)

(5)

Overall
Turnout

Overall
Expenditures

Welfare
Expenditures

Health
Expenditures

-9.406***

-0.049*

-0.0351*

-0.061*

(1.23)

(0.019)

(0.021)

(0.034)

-8.357***

-0.129***

0.022*

-0.044*

(1.98)

(0.025)

(0.013)

(0.032)

-5.467**

-0.197***

0.037

0.052

(1.958)

(0.028)

(0.045)

(0.098)

-4.784*

-0.181***

0.08

0.157

(3.009)

(0.033)

(0.0512)

(0.133)

Control Variables

Yes

Yes

Yes

Yes

Observations

1,230

1,532

1,532

1,532

R-squared

0.95

0.91

0.91

0.89

Year-Lag 1 to 10

Year-Lag 10 to 20

Year-Lag 20 to 30

More than 30 years

Robust standard errors in parentheses | *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Source: We expanded on Funk and Gathmann (2005).
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Table 9
Voter Preferences
(1)

(2)

0.093***

0.084***

(0.013)

(0.017)

-

0.003

-

(0.032)

-

0.014

-

(0.022)

Age Dummies

No

No

Decade Dummies

Yes

Yes

Observations

50

50

R-squared

0.29

0.21

Early Adopters

Linear Trend

Trend*Early Adopters

Robust standard errors in parentheses | *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Source: We expanded on Funk and Gathmann (2005).

Table 10
Suffrage Adoption
(1)

(2)

(3)

(4)

0.262***

0.318***

0.301***

0.362***

(0.058)

(0.033)

(0.097)

(0.074)

0.435***

0.027

-

-

(0.222)

(0.219)

0.035

-0.011

-

-

(0.077)

(0.089)

0.004

-0.009

0.003

-0.008

(0.043)

(0.028)

(0.031)

(0.032)

-0.025*

0.031**

-0.032*

0.037**

(0.019)

(0.009)

(0.018)

(0.012)

0.015**

0

0.009*

0

(0.004)

(0.002)

(0.004)

(0.002)

Age Dummies

Yes

Yes

Yes

Yes

Decade Dummies

No

No

No

No

Observations

50

50

50

50

R-squared

0.78

0.89

0.77

0.90

Indicator 1971

Voter Preferences

Growth Rate Expenditures

Border Canton

Population Density

Fraction Higher Education

Robust standard errors in parentheses | *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Source: We expanded on Funk and Gathmann (2005).
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Table 11
Expenditures

Welfare Expenditures

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Income

Left Party

Direct

Income

Left Party

Direct

-0.013*

-0.062*

-0.08***

-0.0567*

-0.0243*

-0.95***

(0.0083)

(0.028)

(0.0015)

(0.031)

(0.019)

(0.0124)

Control Variables

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Canton Fixed-Effects

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Time Fixed-Effects

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Observations

1,185

1,472

1,532

1,185

1,472

1,472

R-squared

0.87

0.91

0.91

0.90

0.91

0.91

Suffrage

Robust standard errors in parentheses | *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Source: We expanded on Funk and Gathmann (2005).

Table 12
Expenditures
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Income

Left Party

Direct

Income

Left Party

Direct

0.0001***

0.0004***

0.0003***

0.0001***

0.0003***

0.0003***

(0.000)

(0.0001)

(0.0001)

(0.000)

(0.0001)

(0.0001)

Control Variables

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Canton Fixed-Effects

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Time Fixed-Effects

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Observations

1,185

1,472

1,532

1,185

1,472

1,472

R-squared

0.89

0.91

0.92

0.89

0.92

0.93

Years Squared

Robust standard errors in parentheses | *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Source: We expanded on Funk and Gathmann (2005).
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Droit moral w polskiej ustawie o prawie autorskim
z 1926 roku na tle uregulowań Francji i Niemiec
Droit moral in the Polish Copyright Act of 1926
Against of French and German Regulations
Agnieszka Rudnik, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji
Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.

Artykuł zawiera analizę porównawczą dotyczącą powstania
i rozwoju koncepcji ochrony autorskich praw osobistych, na podstawie ewolucji ochrony tych praw w ustawodawstwie francuskim
i niemieckim, a także polskim z okresu międzywojennego. Szczegółowo została omówiona polska ustawa o prawie autorskim z 1926
roku ze względu na jej postępowy, nowatorski charakter i wprowadzenie po raz pierwszy ochrony droit moral do ustawodawstwa.
Miała ona niebagatelny udział w rozwoju ówczesnego prawa autorskiego i spotkała się z dużym uznaniem światowych znawców.

The article contains a comparative analysis of in French and German origin and development of the concept of copyrights protection.
Polish copyright during the interwar period was also a subject of this
article. The Polish Copyright Act of 1926 was discussed at length in
view of its progressive, innovative character and introduction of droit
moral protection for the first time in legislation. It had a considerable
influence in the development of the copyright law and was widely acclaimed by world experts.

Słowa kluczowe: osobiste prawa autorskie, droit moral, ochrona praw
autorskich, prawodawstwo francuskie, prawodawstwo niemieckie.

Keywords: Personal copyright, droit mortal, copyright protection,
French legislation, German legistation.

Wstęp
U źródeł współczesnego podejścia do ochrony osobistego prawa
autorskiego leżały wykształcone na przełomie XVIII i XIX wieku koncepcje doktrynalne Niemiec, jak i orzecznictwa sądów francuskich,
zwłaszcza po rewolucji francuskiej. Na tym tle nowatorsko wyróżniała
się koncepcja pierwszej polskiej ustawy o prawie autorskim. Gdy na
początku XX wieku toczyły się prace legislacyjne nad kształtowaniem
wielu pierwszych europejskich ustaw z zakresu prawa autorskiego,
w tym także polskiej, prawo to stanowiło słabo ugruntowany obszar,
na którym wznoszono różne propozycje konstrukcji prawnych (Jankowska 2011: 351). Trudności potęgował fakt, że zaczęto zwracać
uwagę na potrzebę ochrony interesów niematerialnych twórców,
które to wówczas były określane zbiorczo mianem droit moral (Jankowska 2011: 352). Szczególnie dużo uwagi poświęcano w tamtym
okresie próbie należytego jej umiejscowienia w systemie prawa cywilnego i przyjęcia właściwej konstrukcji tego prawa. Światowe ustawodawstwa aż do dziś w różny sposób określają przedmiot ochrony
droit moral. Osobiste prawo autorskie może chronić zarówno twórcę,
jak i dzieło jako emanację jego osobowości lub stosunek twórcy do
dzieła (Serda 1974: 72).
Koncepcja autorskich praw osobistych w krajach systemu prawa cywilnego, czyli głównie w Europie kontynentalnej, do dziś nie
jest jednolita. Konkurują ze sobą koncepcja monistyczna występująca głównie w takich krajach jak Niemcy czy Austria i dominująca
koncepcja dualistyczna przyjęta w ustawodawstwie francuskim,
włoskim, belgijskim, greckim, holenderskim, w krajach skandynawskich, a także w prawie polskim (Wojnicka 1997: 67). Koncepcja monistyczna zakłada, że prawo autorskie jest jednym prawem, które
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obejmuje zarówno elementy majątkowe, jak i osobiste, które nie
dają się zazwyczaj rozdzielić i tworzą tzw. untrennbare Einheit („nierozdzielną jedność”) (Dietz 1999: 246; Kellerhals 2000: 620, cyt. [za:]
Niżankowska 2007: 45). Koncepcja dualistyczna zakłada, że prawo
autorskie składa się z dwóch rodzajów praw: zbywalnego prawa majątkowego i niezbywalnych praw o charakterze osobistym. Osobiste
prawa twórcy mają charakter pierwszorzędny zarówno w aspekcie
chronologicznym, jak i systematycznym (Dietz 1995). Systemy niektórych krajów są tak niejednoznaczne, np. Hiszpanii, że wywołują spory
doktrynalne do jakiej koncepcji je zaliczyć (Niżankowska 2007: 45).
Praktyczna doniosłość tego rozróżnienia jest niewielka, teoretycznie
mogłaby ona mieć znaczenie jedynie w przypadku rozporządzania
prawem lub prawami autorskimi. W większości krajów dopuszczalność zbywania, zrzekania się itd. autorskich praw osobistych, chociaż
niejednokrotnie ograniczana istnieje (Niżankowska 2007: 47).
Początków nowoczesnej doktryny osobistych praw autorskich
upatrywać należy w Europie. Francja i Niemcy były krajami, w których po raz pierwszy pojawiły się koncepcje ochrony interesów niemajątkowych twórców. Rozwój tych koncepcji odbywał się na dwóch
częściowo łączących się płaszczyznach: ideologicznej i legislacyjnej
(Huczkowski 2013: 42), jednakże rozwijały się one w tych państwach
w sposób zróżnicowany i nierównoległy w czasie. We Francji na skutek braku odpowiedniego, adekwatnego do zmieniających się realiów ustawodawstwa1 podwaliny nowoczesnego systemu prawa,
w tym prawa autorskiego, tworzono opierając się głównie na orzecznictwie. W Niemczech koncepcja osobistych praw autorskich rozwijała się głównie w doktrynie. Na ziemiach polskich w chwili odzyskania
niepodległości w 1918 roku żaden z obowiązujących kodeksów nie
Zaznaczyć należy, że ustawy z doby rewolucji obowiązywały aż do 1957
roku, kiedy to powstała pierwsza francuska ustawa autorska.
1
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zawierał ogólnie sformułowanych przepisów o ochronie dóbr osobistych (Grzybowski 1957: 43). Sądy w swym orzecznictwie stosowały
przepisy obowiązujące na określonym obszarze, dotychczas okupowanym przez zaborców, aż czasu uchwalenia Ustawy z dnia 29 marca
1926 roku o prawie autorskim (Dz.U. z 1926 r. nr 48, poz. 286 ze zm.).
W polskiej ustawie dokonano rozdziału pomiędzy prawami autorskimi majątkowymi i osobistymi, w których to była zawarta kategoria
praw osobistości twórcy (Dz.U. z 1926 r. nr 48, poz. 286 ze zm.).
Opracowanie przedstawia porównawczą analizę historyczną
dotyczącą powstania rozwoju koncepcji droit moral, czyli ochrony
autorskich praw osobistych, na podstawie ewolucji ochrony tych
praw w ustawodawstwie francuskim i niemieckim, a także polskim
z okresu międzywojennego. W pracy zastosowano komparatystyczną
(prawno-porównawczą) i historyczną metodę badawczą. Wykorzystano jako materiał źródłowy dostępną literaturę m.in. opracowania, monografie i publikacje naukowe w czasopismach prawnych oraz
ustawy i orzecznictwo w omawianym okresie.

Zakres ochrony poszczególnych uprawnień
osobistych autora w prawie niemieckim i francuskim
przed 1928 rokiem
Autorskie prawa osobiste we Francji
Za kolebkę autorskich praw osobistych uznawana jest Francja.
We Francji dopiero w ciągu ostatnich kilkudziesięciu latach XIX i na
początku XX wieku krystalizowała się pod wpływem idei prawa naturalnego i filozofii indywidualizmu, która towarzyszyła rewolucji
francuskiej, koncepcja zwracająca uwagę w prawie autorskim na
uprawnienia nie tylko majątkowe, lecz także osobiste (Niżankowska
2007: 30). Genezy ideologicznych początków praw osobistych twórców dóbr niematerialnych można doszukiwać się już w dobie rewolucji francuskiej (Czub 2009: 92-120). Wtedy to pojawiły się pierwsze
wzmianki o przenikaniu koncepcji prawno-naturalnych do praktyki
ustawodawczej. Niebagatelny wpływ wywarł również filozoficzny
i artystyczny ruch romantyzmu, który próbował zdefiniować pojęcie
artysty i jego stosunek do stworzonego dzieła, wytworu własnego
intelektu i talentu. To zaś stanowiło jeden z czynników rozwoju koncepcji autorskich praw osobistych. Autor w ujęciu romantyków był
wizjonerem, geniuszem, a jego dzieła przedstawiały niedającą się
zmierzyć korzyść dla społeczeństwa (Niżankowska 2007: 30).
Kluczową rolę dla rozwoju koncepcji autorskich uprawnień
osobistych odegrało we Francji orzecznictwo. Od połowy XIX wieku
głównie w Paryżu zaczęły pojawiać się pierwsze orzeczenia uwzględniające osobiste interesy autora (Niżankowska 2007: 30). Jednak dopiero od drugiej połowy XIX wieku zaczęły one znajdować potwierdzenie w orzecznictwie sądów francuskich. Orzecznictwo to oparte
było na kodeksie cywilnym z 1804 roku zwanym w Polsce Kodeksem
Napoleona (dalej: KN), w którym najistotniejsze było wynagrodzenie szkody. Rozróżniano szkodę majątkową (fr. dommage pecuniaire)
i szkodę moralną (fr. dommage moral) przyznając w obu przypadkach ochronę jurydyczną w formie odszkodowania (zadośćuczynienia) (Niżankowska 2007: 30). Prawnicy francuscy, pomimo wąskiej
deliktowej jedynie formuły wynikającej z artykułów 1382 i 1383 KN,
pierwsi zwrócili uwagę, że prawo autorskie powinno chronić nie tylko
interesy majątkowe twórców, ale również ich interesy niemajątkowe
(Zoll 1929: 279-280). Począwszy od roku 1814, a w szczególności wy-
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roku Trybunału Cywilnego Sekwany z 7 sierpnia 1814 roku w sprawie Billecocq v. Glendaz sądy francuskie zaczęły przyznawać ochronę
niemajątkowym interesom autora (Niżankowska 2007: 39-40). Wypracowano formułę droit moral jako prawa wiecznego i niezbywalnego, które przeżywa twórcę, a także konkretyzujących ją atrybutów
w długim procesie rozwojowym, na podstawie uogólnienia wniosków wypływających z kazuistycznych decyzji sądowych.
Koncepcja ta rozwijała się głównie pod wpływem twórczej wykładni przepisów dokonywanej przez sądy w znacznie mniejszym
stopniu przez doktrynę (Niżankowska 2007: 31). Niepodważalne oddziaływanie orzecznictwa sądów francuskich w dziedzinie poszukiwania podstaw, konstrukcji normatywnych oraz treści autorskich praw
osobistych to jedna z charakterystycznych cech systemu droit moral
i trwa we Francji do dziś (Czub 2011: 71). W literaturze prawniczej
prawdopodobnie po raz pierwszy użył go w swoim artykule francuski
teoretyk Andre Morillot w 1872 roku dla określenia różnych praw
niemajątkowych służących twórcy (Górnicki 2000: 220). Francuski
system praw autorskich oparty został na koncepcji dualistycznej,
która w zasadzie już od początku XX wieku dominowała w doktrynie francuskiej, głownie za poglądów zwolennika dualizmu Morillota, który częściowo przeniósł do porządku prawnego Francji prace
niemieckich teoretyków – głównie dualisty Klostermana (Morillot
1872; Morillot 1878, cyt. [za:] Niżankowska 2007: 43). Wpłynęło to
na ukształtowanie ówczesnego systemu praw autorskich we Francji
(Niżankowska 2007: 43).

Autorskie prawa osobiste w Niemczech
W Niemczech sytuacja była nieco inna niż we Francji. Przy braku
praktycznych wskazówek, zwłaszcza z zakresu orzecznictwa, niezwykle prężnie rozwijała się doktryna prawa autorskiego. Istnieje nawet
pogląd, że to niemieccy przedstawiciele myśli prawniczej stworzyli
koncepcję autorskich uprawnień osobistych, mimo że z początku nie
była ona spójna ze względu na różnorakie poglądy i teorie (Strömholm 1983: 11, cyt. [za:] Niżankowska 2007: 32). W drugiej połowie
XIX wieku zaczęto odchodzić od koncepcji wyłącznie prawa majątkowego, co doprowadziło głównie dzięki dziełom O. F. von Gierkiego
do wykształcenia teorii prawa jako prawa osobowości (Niżankowska
2007: 32). Podwaliny dla tej koncepcji stworzył już prawie wiek wcześniej Immanuel Kant. Dokonał on bardzo wyraźnego rozróżnienia
pomiędzy własnością dzieła, z którą są związane prawa rzeczowe,
a ekspresją, która wyraża to dzieło. Za przykład posłużyła książka,
którą wydawca może posiadać i dysponować, a książką, która jest
dziełem autora, uzewnętrznieniem jego myśli, poglądów, czyli dobrem osobistym. Kant uważał, że prawo artysty pisarza do swego
dzieła ma zasadniczo osobisty, a nie jak do tej pory przyjmowano,
własnościowy charakter (Kant 1987: 144, cyt. [za:] Niżankowska
2007: 32). Równolegle do teorii von Gierkiego rozwijała się teoria
prawa autorskiego jako prawa opartego na dobru niematerialnym.
W 1894 roku J. Kohler zaprezentował konkurencyjną do koncepcji
prawa autorskiego jako prawa osobowości teorię prawa autorskiego
jako prawa opartego na dobru niematerialnym (Kohler 1993: 99, cyt.
[za:] Niżankowska 2007: 37), która w późniejszym okresie stała się
podstawą dualistycznej koncepcji prawa autorskiego. Autor dzieła
ma interesy o charakterze majątkowym i osobistym, jednakże każde
z nich powinny być chronione. Późniejsze poglądy teoretyków doktryny dowodziły, że nie jest możliwe dokonywanie takiego podziału,

ale że jest to jedno prawo o dwojakiej funkcji, czyli skłaniały się do
monistycznej teorii prawa. Bardzo znanym zobrazowaniem tej koncepcji było porównanie przez E. Ulmera do drzewa, w którym pień
stanowiło prawo autorskie, a gałęzie to autorsko-prawne uprawnienia twórcy, czerpiące moc czasami z obu korzeni, a czasami tylko
z jednego. Naruszenie uprawnień o charakterze osobistym może
spowodować powstanie roszczeń o charakterze majątkowym i odwrotnie, prawo autorskie ma więc charakter mieszany (Niżankowska
2007: 38). W Niemczech pierwszym orzeczeniem, w którym uznano
przysługujące twórcy uprawnienia o charakterze osobistym, był wyrok z 1912 roku w sprawie Felseneiland mit Sirenen2. W późniejszych
latach sądy również wypowiadały się na temat uprawnień o charakterze osobistym, pomimo tego, że nie było jakichkolwiek ustawowych unormowań dotyczących tych kwestii.

Droit moral
w ustawie o prawie autorskim z 1926 roku
Na tym tle pierwsza polska Ustawa o prawie autorskim z dnia
29 marca 1926 roku (Dz.U. z 1926 r. nr 48, poz. 286 ze zm.), znowelizowana w 1935 roku (Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 25 kwietnia 1935 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
Ustawy z dnia 29 marca 1926 roku o prawie autorskiem, Dz.U. z 1935
r. nr 36, poz. 260), w której wyraźnie przyznano ochronę prawom
osobistym autora jawi się jako wybitnie nowatorska.
Oparta w znacznej mierze na projekcie Fryderyka Zolla, który
przy jej opracowaniu wykorzystał ówczesne zdobycze nauki i judykatury w zakresie prawa autorskiego była, obok zatwierdzonej wcześniej ustawy rumuńskiej z dnia 25 czerwca 1923 roku i włoskiej z dnia
7 listopada 1925 roku jedną z pierwszych na świecie, w której została uregulowana kwestia autorskich praw osobistych (Niżankowska
2007: 47). Była ona rezultatem niezwykle gruntownych prac prowadzonych z udziałem najwybitniejszych prawników okresu międzywojennego (Błeszyński 2015: 6). Prace nad nią toczyły się w niezwykle
skomplikowanej politycznej, jak i gospodarczej sytuacji kraju. Przy
jej tworzeniu swobodnie korzystano z materii współczesnych europejskich systemów prawa autorskiego, z których zarówno niemiecki,
austriacki, jak i francusko-rosyjski obowiązywały na byłych terytoriach rozbiorowych. Wszystkie materiały z tych obrad zostały zebrane
i opublikowane przez Stanisława Gołąba (Ustawa o prawie autorskim
z dnia 29 marca 1926 roku z materiałami, cyt. [za:] Błeszyński 2015:
7). W sposób wyrazisty przedstawiały one kompetencje obradujących i chęć stworzenia przez nich aktu w pełni oryginalnego i nowoczesnego, wykorzystującego raczej w sposób krytyczny ówczesne
doświadczenia zarówno legislacji, doktryny, jak i judykatury. Głównym twórcą był profesor Fryderyk Zoll, a współtwórcami profesor
i adwokat Jan Jakub Litauer, znany literat Zenon Przesmycki i profesor Stanisław Wróblewski. Doktryna droit moral znalazła w niej
miejsce zanim jeszcze pojawiła się w najważniejszym międzynarodowym akcie prawnym z zakresu prawa autorskiego tj. KonwenOrzeczenie Reichsgericht z dnia 8 czerwca 1912 roku w sprawie
Felseneiland mit Sirenen (Rep. I 382/11) 79 RGZ 397, cyt. [za:] Niżankowska
2007: 38. Sprawa dotyczyła fresku Skalista wyspa syren namalowanego na
klatce schodowej budynku mieszkalnego, na którym powódka domalowała
fragmenty. W wyroku Sąd stwierdził, że interes osobisty nierozerwalnie
związany z czcią i dobrym imieniem powoda jako artysty jest prawnie
chroniony. W przypadku jego naruszenia artysta może żądać odszkodowania.
2

cji Berneńskiej. Wyróżnikiem tej ustawy było przyznanie twórcy
utworu oprócz praw majątkowych, ochrony w zakresie autorskich praw osobistych, które były niezbywalne, bezterminowe
i uniwersalne. Po śmierci autora ochrona osobista mogła być dalej
realizowana przez najbliższych lub osobę wskazaną przez twórcę,
a od nowelizacji z 1935 roku także przez Prokuratorię Generalną
na polecenie Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (art. 63 ust. 2 w brzmieniu z 1935 r.) (Błeszyński 2015:
7-8). Ustawa w kilku przepisach uregulowała wyczerpująco kwestię autorskich praw osobistych. Zgodnie z artykułem 12 prawa
autorskiego z 1926 roku: „Twórca rozporządza swym dziełem wyłącznie i pod każdym względem, a w szczególności rozstrzyga czy
dzieło ma się ukazać, czy ma być odtworzone, rozpowszechnione
i w jaki sposób”, natomiast ustęp 2 stanowił, że „ochrona praw osobistych służy każdemu twórcy bez względu na istnienie lub nieistnienie
prawa autorskiego (art. 58)”. Twórca zachowywał swe prawa osobiste pomimo przeniesienia prawa autorskiego na inna osobę (art.
28 pr. aut. z 1926 r.). Znalazła tutaj odzwierciedlenie zasada, że prawo osobiste twórcy jest silniejsze od prawa majątkowego nabywcy
i może go nawet w niektórych sytuacjach uczynić bezskutecznym np.
gdy nabywca przez dłuższy czas dzieła nie wydał, a poglądy literackie, naukowe lub polityczne straciły na aktualności. Ponadto prawo
to miało charakter uniwersalny, nie zaś terytorialny. Wprowadzono
również przepis umożliwiający twórcy, któremu wyrządzono szkodę
w zakresie jego osobistego stosunku do dzieła, wystąpienie z odpowiednimi roszczeniami, nawet w przypadku, gdy prawo autorskie
nie istniało, zgasło lub przeszło na inne osoby (Górnicki 2000: 157).
Ochrona osobista nie była zależna od naruszeń praw majątkowych,
mogło ono nawet nie istnieć. Skargi z powodu praw osobistych normowały artykuły 58, 59 i 60 prawa autorskiego z 1926 roku wskazując równocześnie co należy uznać za „krzywdę osobistą”. W artykule
58 ustęp 2, wyliczenia zawierały przykłady naruszeń praw autorskich.
Światowe ustawodawstwa autorskie z okresu przed 1926 rokiem przeważnie opierały się na metodzie określenia czynów bezprawnych w sposób kazuistyczny nie uwzględniając ogólnych praw
podmiotowych twórcy i pozostawiały organom sadowym rozstrzygniecie czy to czyn naruszający prawo. W polskiej ustawie pojęcie
„prawo autorskie” opierało się na koncepcji prawa podmiotowego
o charakterze bezwzględnym tj. skutecznego erga omnes i obejmowało zarówno uprawnienia majątkowe, jak i osobiste. Wyraźnie
można było dostrzec zapożyczenia od niemieckiego jurysty Josepha
Kohlera, jednakże profesor Zoll stworzył własną oryginalną koncepcję, która stanowiła w tamtym okresie wybitne osiągnięcie legislacyjne. Przyjął on syntetycznie pojęte droit moral jako ogólne autorskie
dobro osobistości (Górnicki 2000: 245). Odwołanie się do koncepcji
praw osobistych było wymuszone tym, że idea „praw na dobrach
niematerialnych” nie uwzględniała „doniosłych interesów duchowych, idealnych, psychicznych i nieprzenośnych, jakie skupiają się
dla twórcy około dzieła literackiego, artystycznego” – „interesów tak
wybitnych, że wobec nich interesy majątkowe nieraz ustępują na
plan dalszy, a nawet całkiem znikają” (Zoll 1926: 707, cyt. [za:] Górnicki 2000: 245). Mówił o prawie osobistym, interesach osobistych
twórcy, a czyny naruszające te prawa określał szkodą duchową lub
krzywdą duchową, a w ostatecznej wersji projektu ustawy krzywdą
osobistą (art. 58) (Górnicki 2000: 152).
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Osobiste prawa autorskie nie mogły naruszać obowiązującego
prawa przedmiotowego oraz praw przysługujących podmiotom prywatnym, a w szczególności praw do godności osobistej, do niedoznania przykrości ze strony autorów i artystów, praw do zachowania
tajemnicy listów i innych. Zoll wprowadzając do uchwalonej ustawy
przepisy normujące obok ochrony majątkowej również ochronę
wyższych interesów osobistych twórcy przyjął metodę dotychczas
w żadnym ustawodawstwie nie zastosowaną przedkładając ochronę
droit moral na pierwszy plan przed interesami majątkowymi (Górnicki 2000: 246). Autorskie prawa osobiste chroniły szczególny węzeł
łączący autora z jego dziełem. W pierwszym projekcie ustawy jego
główny twórca świadomie zrezygnował z użycia pojęcia droit moral,
choćby dlatego, że wprowadzał on element etyczny do określenia
prawa (Zoll 1926: 6-7, 17, 45, 48, 51, 58, cyt. [za:] Górnicki 2000:
246). Mówiąc o prawie i interesach osobistych twórcy, wkrótce po
wejściu ustawy w życie, uznał to jednak za błąd, gdyż prawa osobiste bynajmniej nie wyczerpywały treści droit moral (Górnicki 2000:
245). Ochronę interesów osobistych twórcy podniesiono do rangi
praw osobistych niezależnie od czasu, miejsca czy też narodowości
autora. Miały one służyć do ochrony interesów duchowych, idealnych twórcy „jego osobistego stosunku do dzieła” oraz „interesu
publicznego” (Zoll 1926: 54, cyt. [za:] Górnicki 2000: 246). Uregulowania w polskiej ustawie szczegółowo określały prawa osobiste
twórcy, jednakże ich treść nie została określona ściśle, co dawało
możliwości szerokiego uznawania przez sędziów i odpowiednich
ekspertów. Dzięki syntetycznemu ujęciu pojęcia droit moral z ochrony mogły korzystać wszelkie przejawy stosunku twórcy do wytworu,
przeciwstawiając się tylko jurydycznym konstrukcjom, które chroniły tylko poszczególne, wyraźne określone, autorskie dobra osobiste
(Górnicki 2000: 250). Istotę konstrukcji osobistych praw autorskich
stanowiło to, że prawa te służyły do ochrony interesów duchowych,
psychicznych twórcy i jako takie miały wieczysty charakter, były
nieprzenoszalne terytorialne i nieograniczone (Zoll 1926: 55, cyt.
[za:] Górnicki 2000: 251). Wprawdzie ustawa nie definiowała wprost
tych praw jako niepodlegających zrzeczeniu się i nieprzenoszalnych,
jednakże istnienie takich znamion potwierdzała jej interpretacja.
Odosobniony pogląd wyraził jedynie Stanisław Wróblewski, który
uważał je za przenoszalne. Zdaniem Stefana Grzybowskiego nie znajdowały się przepisy dopuszczające przenoszalność lub możliwość
zrzeczenia się tych praw. Dla Grzybowskiego przedmiotem ochrony
był osobisty „stosunek twórcy do dzieła” (Grzybowski 1933: 323).

Podsumowanie
Ustawa o prawie autorskim z 1926 roku była wybitnym osiągnięciem kodyfikacyjnym. Dzięki nowatorskim uregulowaniom
odpowiadała najwyższym ówczesnym standardom międzynarodowym, a nawet je przewyższała (Górnicki 2000: 165). Próba należytego umiejscowienia ochrony niemajątkowych interesów twórcy
w systemie prawa cywilnego oraz przyjęcia właściwej konstrukcji
tego prawa była niezwykle trudna. Jak pisał Zoll – autor projektu
pierwszej polskiej ustawy autorsko-prawnej – instytucja (jak ją sam
nazywał) „nieokreślonego droit moral” (Zoll 1929: 283, cyt. [za:]
Jankowska 2011: 354), w chwili tworzenia projektu w 1920 roku
nie była ujęta jeszcze w żadnej ustawie. Wprowadzaniu towarzyszył
szereg trudności i wątpliwości terminologicznych. Przepisy regulu-
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jące autorskie prawa osobiste w pierwszej polskiej ustawie o prawie
autorskim gównie ze względu na to, że po raz pierwszy regulowały
istotę i treść prawa osobistego twórcy stanowiły – jak pisał Zoll –
„w porównaniu do ustawodawstwa dotychczasowego istotny postęp
i dlatego też w najwyższym stopniu zainteresowały prawników zagranicznych i z wielkim uznaniem spotkały się na terenie międzynarodowej” (Zoll 1929: 284, cyt. [za:] Niżankowska 2007: 48).
Stanowiąca dzieło Komisji Kodyfikacyjnej Ustawa o prawie autorskim z 1926 roku wzbudziła duże zainteresowanie w światowej
doktrynie prawniczej, czego wyrazem był fakt, że szybko została
przetłumaczona na język niemiecki i francuski (Górnicki 2000: 162).
Miała ona bardziej postępowy charakter niż najnowsze wówczas
europejskie ustawy o prawie autorskim: rumuńska Ustawa z dnia
25 czerwca 1923 roku o własności literackiej i artystycznej, włoski
dekret Nr 1950 z dnia 7 listopada 1925 roku o postanowieniach
w prawie autorskim, a także czechosłowacka Ustawa z 1924 roku
o prawie autorskim na dziełach literackich, artystycznych i fotograficznych. Założenia ustawy z 1926 roku spotkały się z bardzo
przychylnymi opiniami na XXV Kongresie Międzynarodowego Stowarzyszenia Literackiego i Artystycznego, (Association Littéraire et
Artistique Internationale), który odbywał się tego roku w Warszawie.
W przyjętej rezolucji podkreślono zalety ustawy, a w szczególności
rozwiniętą, jak w żadnym dotychczasowym ustawodawstwie, ochronę interesów osobistych twórcy. O tym, jak wysoko światowi znawcy
doktryny prawniczej oceniali polskie osiągniecia w zakresie rozwoju
instytucji droit moral świadczą wydarzenia, które miały miejsce na
Międzynarodowym Kongresie w Rzymie, kiedy dokonywano zmian
Konwencji Berneńskiej (Górnicki 2000: 257). Przedstawiciel Polski
F. Zoll został powołany do grona Komisji Redakcyjnej, najwyższej
władzy Kongresu. Był to dowód uznania dla wnikliwej i trafnej rozbudowy postanowień dotyczących ochrony droit moral w ustawie
polskiej z 1926 roku. Zagraniczni znawcy prawa autorskiego wyrazili
pełne uznanie dla występujących uregulowań w polskiej ustawie,
w szczególności dla rozwiązań w zakresie droit moral. Stały się one
trwałym dorobkiem rodzimej myśli prawniczej.
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