


Wolność: wartość nadrzędna  
w etyce, polityce i ekonomii
Freedom: superior value
in ethics, politics and economics
Współczesny świat staje się coraz bardziej wie-
lopłaszczyznowy i złożony, wymagając tym sa-
mym interdyscyplinarnego podejścia do analiz 
występujących w nim zjawisk. Natężenie glo-
balizacji, znaczący rozwój technologii, kwestie 
ekologiczne, procesy integracji europejskiej, 
opór kultur podporządkowanych w zderze-
niu cywilizacji, wreszcie kryzys ekonomiczny 
z końca pierwszej dekady XXI wieku – wszystko 
to przyczyniło się do nowego ukształtowania 
instytucji i samych społeczeństw, a w konse-
kwencji doprowadziło do pojawienia się no-
wych 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 bizne-
sowej.

Podziel się swoimi badaniami, wiedzą                 
i doświadczeniem!
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Słowo wstępne

Sami musimy stać się zmianą, do której dążymy w świecie
(M. Gandhi)

Obecnie społeczeństwa i gospodarki przechodzą od ekonomii 
opartej na paliwach kopalnych do ekonomii bazującej na odnawial-
nych źródłach energii, od gospodarki rabunkowej do gospodarki 
wzrastania wraz z przyrodą, odpornej na turbulencje gospodarki. 
Dążenie do maksymalizacji zysków, dzięki zastosowaniu zielonych 
– przyjaznych środowisku naturalnemu technologii, nie wyklucza 
osiągania w długim okresie równowagi między potrzebami rozwo-
ju społeczno-ekonomicznego a poprawą stanu środowiska przy-
rodniczego. Wywodzący się z koncepcji trwałego, sustensywnego 
i zrównoważonego rozwoju, zielony model gospodarki zyskuje na 
znaczeniu. Wieloaspektowy proces transformacji gospodarki trwa, 
czego dowodem są: pobudzenie rynku pracy i ożywienia gospo-
darczego jest tworzenie nowych miejsc pracy w postaci zielonych 
miejsc pracy; liczne konferencje, dotyczące zarówno identyfika-
cji i oceny zagrożeń; działania ustawodawcze w zakresie regulacji 
proekologicznych i innowacyjnych działań praktyków, realizujących 
w przedsiębiorstwach zielone technologie. Co więcej, istotę badań 
nad procesami zmierzającymi w kierunku zielonej ekonomii pod-
kreśliły przyznane w tym roku Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda 
Nobla w dziedzinie ekonomii, które otrzymali William D. Nordhaus 
oraz Paul M. Romer. Ten pierwszy otrzymał ją za badania nad tym, 
jak ekonomia współgra ze środowiskiem naturalnym, ten drugi za 
rozważania nad naturą wzrostu gospodarczego w warunkach dyna-
micznego rozwoju innowacji.

Źródłem wszelkiego postępu jest innowacja, która wpływa 
w zakresie rozwoju technologii na wdrażanie zielonych technologii 
i rozwiązań, jeśli nie przyjaznych, to neutralnych wobec środowiska 
przyrodniczego. Procesy zazieleniania gospodarki, czyli stopniowego 
przechodzenia od brązowej gospodarki, opartej o eksploatację pa-
liw kopalnych, dotyczą różnych perspektyw badawczych, co pozwala 
szerzej spojrzeć na wyzwania, z jakimi zmagają się nie tylko naukow-
cy, ale także (a może przede wszystkim) współczesne przedsiębior-
stwa. Odbywający się w 2018 roku szczyt - COP24 organizowany 
przez ONZ w Katowicach dotyczył globalnej ochrony klimatu. Udział 
w nim wzięli m.in. przedstawiciele rządów, dyplomaci, naukowcy, 
aktywiści oraz przedstawiciele wielu innych grup, dla których ochro-
na środowiska ma ogromne znaczenie. Naukowcy podkreślają z ja-
kim zagrożeniem wiązałoby się zaniechanie pozytywnych przemian 
w kierunku zielonej gospodarki.

Wskazane powyżej przesłanki przyczyniły się do podjęcia dys-
kusji na temat dróg prowadzących „w stronę zielonej gospodarki” 
na łamach kwartalnika Rynek-Społeczeństwo-Kultura. W aktualnym 
numerze zostały zamieszczone artykuły m.in. na temat: transforma-
cji w kierunku zielonej gospodarki, działań na rzecz zwiększenia zie-
lonego zatrudnienia, regulacji energetycznych i odnawialnych źródeł 
energii. 

Obecnie o żadnym państwie na świecie nie można powiedzieć, 
że jego gospodarka jest w pełni zielona; można jedynie wskazać 
kraje, które osiągnęły największy postęp w zakresie wdrażania ele-
mentów zielonej ekonomii. Przyjęte w nim rozwiązania można po-
wielać jako dobre wzorce działania. Zagadnienie zielonej gospodarki 
definiowane jako gospodarka, która wpływa na wzrost dobrobytu 
ma na celu taki rozwój, który nie będzie niszczył środowiska. Zielony 
ład nie jest utopią tylko rzeczywistością, w której wszyscy jako spo-
łeczeństwo, mamy wpływ na losy naszej planety, zatem i na naszą 
przyszłość.

W państwa ręce oddajemy artykuły, które wskazują, że inwe-
stowanie w zrównoważoną gospodarkę pozwala chronić środowi-
sko i budować zielony ład zarówno w sektorach wschodzących, jak 
i w sektorach tradycyjnych. Istnieją zatem solidne podstawy, aby 
przypuszczać, że transformacja ekologiczna będzie miała w ostatecz-
nym rozrachunku pozytywny wpływ na wszystkie gospodarki świata. 

Jako redaktorzy naukowi składamy serdeczne podziękowania 
recenzentom za ich cenne uwagi i sugestie, które niewątpliwie przy-
czyniły się do ostatecznego kształtu niniejszego kwartalnika.

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja zainteresuje nie tylko 
naukowców i studentów, ale będzie również przydatna dla prakty-
ków.

Zapraszamy do lektury i dyskusji

Redaktorzy Numeru 

dr hab. inż. Małgorzata Rutkowska,  
Politechnika Wrocławska

mgr inż Adam Sulich,  
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
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przez wolne decyzje aktorów – podmiotów sprawczych. Demokracja 
jest zatem wciąż kształtowana w toku działania społecznego. Celem 
rozwojowym wszystkich nowoczesnych, demokratycznych społe-
czeństw jest dążenie do ukształtowania poczucia podmiotowości 
i samorządności u swoich członków, bo jest to warunek ich szybszego 
rozwoju i głębokiej demokratyzacji. Demokracja stwarza warunki do 
kształtowania obywateli, do tworzenia autonomicznych wobec pań-
stwa podmiotów sprawczych, działających w przestrzeni publicznej 
(Raciborski 2011). Stwarza zatem warunki do budowania społeczeń-
stwa obywatelskiego, aktywnie uczestniczącego w życiu publicznym 
i realizującego ideę dobra wspólnego. Tematem artykułu jest zatem 
społeczeństwo obywatelskie jako przejaw wolności i związanej z nią 
podmiotowości sprawczej. W artykule zostanie opisany przebieg pro-
cesu kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz 
bariery, które ten proces ograniczają. Przedstawiony zostanie proces 
specyficznej polskiej drogi budowania społeczeństwa polskiego w wa-
runkach zmiany systemowej. 

Społeczeństwo obywatelskie  
jako przejaw podmiotowości sprawczej

Z podmiotowością wiążą się takie pojęcia jak: poczucie spraw-
stwa, intencjonalność działania, wolny wybór, inicjatywa oraz poczu-
cie kontroli nad własnym działaniem. Podmiotowość koreluje więc 
z pojęciem wolności. Tylko wolny człowiek jest w stanie podejmować 
z własnej inicjatywy działania wpływające na zmianę rzeczywistości 
społecznej. Podmiotowe sprawstwo odnosi się do działania, które nie 

Wstęp

Wolność jest podstawową wartością, na której opiera się życie 
w państwie demokratycznym. Wolność to pojęcie wieloznaczne, któ-
re można rozpatrywać na kilku płaszczyznach. Można mówić o wol-
ności – osobistej, słowa, ekonomicznej, politycznej oraz zrzeszania 
się. Wiąże się ona z możliwością podejmowania własnych decyzji, 
z możliwością wpływu na rzeczywistość i zmianę tej rzeczywistości. 
Przejawem wolności jest wolność - do zrzeszania i zgromadzeń, do 
wpływania na władzę, do brania udziału w wyborach. Wolność jest 
wartością niezwykle istotną, bo bez niej człowiek nie byłby w stanie 
wchodzić w interakcje społeczne oraz działać w grupach społecznych. 
Wolność umożliwia działanie społeczne i wpływanie na rzeczywistość 
społeczną. Orędownikiem koncepcji teorii społeczeństwa jako teorii 
działania jest A. Giddens. Według niego społeczeństwo jest wytwo-
rem działań kompetentnych i zasobnych w wiedzę aktorów, w każdym 
momencie swego istnienia, będąc wypadkową tych działań. Aktorzy 
jednak nie działają w próżni, ale w strukturze, która jest źródłem za-
sobów niezbędnych do działania. Struktura krępuje, ale i uwalnia; 
ogranicza swobodę manewru aktora, ale pozwala także realizować 
cele, które aktor sobie stawia. Działanie natrafia na opór struktury, 
ale bez struktury nie byłoby mowy o działaniu. Struktura jest dana 
i tworzona w toku działania, w związku z tym Giddens proponuje, 
żeby mówić raczej o strukturyzacji, a nie o strukturze (Giddens 2003). 
Podobnie jest w systemie demokratycznym, w którym są określone 
struktury, określające na mocy przepisów obowiązki obywateli, jed-
nocześnie pozwalając na udoskonalanie i kształtowanie demokracji 
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oraz podmiotowości sprawczej, z drugiej strony struktury społeczne 
muszą edukować do tej postawy, muszą być otwarte na budowanie 
społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwo obywatelskie charak-
teryzuje zatem publiczny status grup interesów, czyli społecznie ak-
ceptowane prawo do publicznego działania i obrony swych interesów, 
przy czym nie działają na szkodę państwa, ale ich głównym celem jest 
dążenie do konsensusu w imię działań na rzecz dobra wspólnego. Do 
konstytutywnych cech społeczeństwa obywatelskiego należą określo-
ne wzory zachowań obywatelskich, a mianowicie wykształcone sys-
temy wartości, tożsamości jednostek, aktywność indywidualna i za-
angażowanie społeczne, poczucie więzi grupowych oraz zdolność do 
samoorganizowania się i samorządności. Społeczeństwo obywatelskie 
charakteryzuje: aktywność społeczna, innowacyjność grup interesów, 
zdolność do kreatywności oraz wielość poziomych relacji społecz-
nych. Natomiast wśród wartości akceptowanych przez jego członków 
ważne miejsce zajmuje tolerancja społeczna, czyli uznanie prawa 
dla odmienności innych. P. Gliński zwraca także uwagę na ważność 
cnót obywatelskich, określanych jako „gotowość do myślenia i dzia-
łania w interesie innych ludzi lub instytucji, wzory szeroko pojętych 
zachowań realizujących bezpośrednio zasadę czynienia dobra wspól-
nego, wyrażające niejako troskę o los wspólnoty, jej poszczególnych 
elementów składowych, przynależnych jej zasad i reguł współżycia” 
(Gliński 1999: 116-117). Członkowie społeczeństwa obywatelskiego 
powinni posiadać także pewien zaawansowany poziom zaintereso-
wań i wiedzy obywatelskiej. Zwraca się także uwagę na takie cechy 
społeczeństwa obywatelskiego jak: umiejscowienie go w sferze po-
średniej między małymi grupami (np. rodzina) a wielkimi strukturami 
(np. państwo), sieciowe powiązania, szacunek i akceptacja reguł de-
mokracji, zaangażowanie w kwestiach publicznych i obywatelskich. 
Społeczeństwo obywatelskie charakteryzuje się obfitym kapitałem 
społecznym, znacznym stopniem zaufania, chęcią współpracy na 
rzecz dobra wspólnego. W społeczeństwie obywatelskim działają 
specjalne organy mediacyjne i negocjacyjne, których zadaniem jest 
minimalizowanie różnic i napięć między podmiotami społecznymi. 
„W sferze świadomości cechą społeczeństwa obywatelskiego jest 
stała, dynamiczna debata publiczna, której celem jest definiowanie 
różnych wartości i interesów społecznych, wyjaśnianie stanowisk i ar-
gumentacji w sprawach publicznych, poszerzenie zakresu wspólnego 
myślenia w społeczeństwie, a w rezultacie poszerzenie zakresu dobra 
wspólnego jako podstawowego celu do realizacji w społeczeństwie 
obywatelskim” (Gliński 2004: 62). Członkowie społeczeństwa obywa-
telskiego mają wysokie poczucie sprawstwa społecznego, aktywnie 
uczestniczą w życiu publicznym i umacniają demokrację. Społeczeń-
stwo obywatelskie spełnia szereg funkcji, z których jedną z podsta-
wowych jest mediacja pomiędzy poziomem państwa a gospodarstw 
domowych. W ramach funkcji mediacyjnej społeczeństwo obywatel-
skie pełni role: artykulacyjne, integracyjne, edukacyjne (Wnuk-Lipiński 
2005). Funkcja artykulacyjna polega na agregowaniu rozproszonych 
potrzeb, interesów i wartości w większe całości i reprezentowaniu ich 
na zewnątrz – wobec struktur państwa i opinii publicznej. Natomiast 
funkcja integracyjna związana jest z mobilizacją jednostek wokół tych 
potrzeb w formach zbiorowego działania w sferze publicznej. Nie bez 
znaczenia jest także trzecia funkcja. Istnienie społeczeństwa obywa-
telskiego związane jest z pojęciem edukacji obywatelskiej. Społeczeń-
stwo obywatelskie pełni funkcję edukacyjną, uczy reguł demokracji 
oraz socjalizuje do bycia świadomym i odpowiedzialnym obywatelem.

jest determinowane zewnętrznymi czynnikami, ale jest podejmowane 
na podstawie autonomicznej decyzji jednostki. Istnieje pewien zakres 
niezależnych decyzji jednostki, formułujących jej postawy i zachowa-
nia mimo uwarunkowań kontekstu społecznego. Każda jednostka 
działa w ramach określonej struktury społecznej, która w pewnym 
stopniu formuje ludzkie działanie, z drugiej strony to podmiotowość 
te struktury modyfikuje i zmienia ich charakter (Wnuk-Lipiński 2005). 
Człowiek rodzi się w określonej społeczności, z pełnym zestawem 
określonych norm i reguł zachowania, ale to właśnie podmiotowość 
sprawcza umożliwia dokonywanie innowacyjnych działań prowadzą-
cych do zmian społecznych i strukturalnych. To dzięki takim działa-
niom mamy inicjatywy obywatelskie, zmieniające kształt życia publicz-
nego. Podejmując tego typu działania przyjmujemy także odpowie-
dzialność za konsekwencje podejmowanych decyzji w sferze publicz-
nej. Bez podmiotowości sprawczej jednostka jest „zniewolona” przez 
determinanty strukturalne i kulturowe, a pojęcie wolnego wyboru 
traci sens. Podmiotowość jest bardzo ważnym warunkiem dla funk-
cjonowania w roli obywatela. Pojęcie obywatelskości można rozważać 
z perspektywy jednostkowej lub z punktu widzenia zbiorowości. Jeśli 
weźmiemy pod uwagę spojrzenie jednostkowe, to poprzez obywatel-
skość rozumiemy postawę człowieka, na którą składa się świadomość 
praw we wspólnocie i obowiązków wobec wspólnoty (Wnuk-Lipiński 
2005). Jest ona głównym źródłem budującym rolę obywatela. Po-
czucie obywatelskości wiąże się z przekonaniem, że „coś ode mnie 
zależy”, że „mam na coś wpływ”, a „moje decyzje nie są obojętne 
dla danej sytuacji”. Podstawowym elementem, na którym jest budo-
wane poczucie obywatelskości jest zatem podmiotowość sprawcza 
oraz związana z nią wolność obywatelska. Obywatel, który posiada 
podmiotowość sprawczą nie jest biernym przedmiotem oddziaływa-
nia władzy, który poddaje się bezwolnie oraz bezmyślnie decyzjom, 
które ona podejmuje. Przeciwnie, jest aktywnym uczestnikiem życia 
publicznego, świadomym swoich praw i obowiązków. Aktywność oby-
watelska to nie tylko kwestia praw i obowiązków, związanych z życiem 
w danym państwie, ale przede wszystkim to aktywne zainteresowanie 
sprawami publicznymi oraz bezpośrednie w nich uczestnictwo we-
dług zasad dialogu społecznego i tolerancji. Obywatelskość jest także 
atrybutem zbiorowości, dzięki niej zbiorowość może podejmować 
prawomocne decyzje dotyczące losów swojej wspólnoty. Obywatel-
skość jest postawą jednostek wobec zbiorowości lub poszczególnych 
ich członków, a także przeświadczeniem o ważności cnót obywatel-
skich (braterstwo, solidarność, respektowanie dobra wspólnego, pod-
miotowe traktowanie współobywateli). Społeczeństwo obywatelskie 
jest określane jako społeczeństwo niezależne od państwa i mogące 
dokonywać wyborów w życiu ekonomicznym, społecznym, politycz-
nym i osobistym. Aby w ramach państwa pojawiło się społeczeństwo 
obywatelskie musi istnieć przestrzeń publiczna, pozwalająca na swo-
bodną instytucjonalizację sił społecznych; komunikacja społeczna 
niekontrolowana przez państwo; rynek, na którym dokonywane są 
transakcje wymiany dóbr i usług, wraz z ochroną prywatnej własności 
(Wnuk-Lipiński 2005). Komunikacja społeczna umożliwia uzgadnianie 
i definiowanie wspólnych interesów, wartości, stanowisk i celów dzia-
łania. Natomiast autonomiczne wobec państwa rynki, wraz z ochroną 
prywatnej własności, zapewniają niezależne od państwa ekonomiczne 
podstawy działania struktur społeczeństwa obywatelskiego. Są dwa 
podstawowe warunki gwarantujące powstanie społeczeństwa oby-
watelskiego. Z jednej strony jednostki muszą mieć poczucie wolności 
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cję opinii publicznej, zwracanie uwagi na problemy pomijane przez 
państwo czy lobbing polityczny. Najogólniej można stwierdzić, że or-
ganizacje pozarządowe to struktury niezależne od władz państwowych 
i niedziałające dla zysku, ale w celach społecznych. Niezależność pole-
ga na tym, że organizacje są nieskrępowane w swych decyzjach i wy-
borach od agend rządowych, biznesu i innych organizacji pozarządo-
wych, instytucji politycznych czy religijnych. Natomiast niekomercyj-
ność związana jest z brakiem nastawienia na zysk ekonomiczny lub 
przeznaczaniem uzyskiwanych dochodów wyłącznie na cele statutowe. 
Ich celem jest efekt pozaekonomiczny – zmiana mentalności i zacho-
wań społecznych. Gliński, do funkcji organizacji pozarządowych, zali-
cza: artykulację i identyfikację potrzeb różnych grup społecznych, kon-
trolę działań władzy, uczestnictwo w procesach podejmowania decyzji 
przez władze, wyrażanie protestów społecznych, sygnalizowanie nie-
bezpieczeństw i konfliktów społecznych, formułowanie wizji rozwojo-
wych, funkcję samoedukacyjną i edukacyjną, samodzielne zagospoda-
rowanie sfery pozakomercyjnej, pozasamorządowej i pozapaństwowej 
związane z reagowaniem na potrzeby społeczeństwa, a także wytwa-
rzanie kapitału społecznego i kształtowanie kultury obywatelskiej 
w społeczeństwie (Gliński 2005). Natomiast Z. Woźniak wymienia: 
świadczenie pomocy, pomoc wzajemną, realizowanie zadań grupy na-
cisku, wypełnianie luk w systemie wsparcia społecznego, poszerzanie 
wyboru możliwych sposobów zaspokajania potrzeb, rzecznictwo inte-
resów oraz pełnienie roli strażnika wartości (Woźniak 2001). Szczegól-
nie ważna z perspektywy społeczeństwa obywatelskiego jest funkcja 
grup nacisku, związana z obroną podstawowych wartości społeczeń-
stwa demokratycznego, takich jak wolność, pluralizm, poszanowanie 
wspólnego dobra. Można zatem stwierdzić, że organizacje trzeciego 
sektora pełnią funkcję upodmiotowienia poprzez promowanie uczest-
nictwa społecznego. Ze względu na wszystkie te funkcje można więc 
wyróżnić grupy nacisku, organizacje opiekuńcze (Woźniak 2001), grupy 
samopomocowe oraz grupy etosowe (Siellawa-Kolbowska 2002). Or-
ganizacje pozarządowe powinny być nośnikiem postaw obywatelskich 
w procesie uczenia się. „Postawy obywatelskie rozwijają się właśnie 
w owych dobrowolnych stowarzyszeniach wolnych ludzi w procesie 
uczenia się; nikt nie rodzi się z zestawem cnót obywatelskich, lecz na-
bywa je od demokratycznego otoczenia (przede wszystkim – z działal-
ności owych dobrowolnych stowarzyszeń), a następnie internalizuje je 
jako swoje własne, zindywidualizowane formy uczestnictwa w życiu 
zbiorowym organizowanym i chronionym przez demokratyczne pań-
stwo prawa” (Wnuk-Lipński 2005: 117). Jednym z głównych zadań 
społeczeństwa obywatelskiego jest mobilizacja społeczności do dzia-
łania na rzecz realizacji dobra wspólnego. Z reguły zakłada się, że orga-
nizacje pozarządowe powinny skutecznie oddziaływać nie tylko na 
swoich członków, ale przede wszystkim na mieszkańców określonej 
społeczności lokalnych, w których funkcjonują. Ich zadaniem powinno 
być wzmacnianie postaw obywatelskich u społeczności lokalnej i tym 
samym rozwijanie chęci do działania na rzecz realizacji dobra wspól-
nego. Demokracja stwarza zatem warunki do kształtowania wolnych 
obywateli, do tworzenia autonomicznych wobec państwa podmiotów 
sprawczych, działających w przestrzeni publicznej. Jedną z metod bu-
dowania demokracji są działania polegające na zrzeszaniu się obywa-
teli w formy mniej lub bardziej instytucjonalne, których zadaniem jest 
wzmocnienie siły i zakresu inicjatyw obywatelskich. Można mówić 
tutaj o tzw. demokracji deliberatywnej, która polega na aktywnym 
uczestnictwie obywateli w sprawach publicznych. B. Lewenstein zwra-

Organizacje pozarządowe jako podstawowy element 
społeczeństwa obywatelskiego – ujęcie teoretyczne

W modelu społeczeństwa obywatelskiego opartego na wzorcach 
zachodnich społeczeństwo obywatelskie powinno opierać się na for-
mach sformalizowanych, zinstytucjonalizowanych, systematycznych 
oraz nastawionych na konsensus. Najlepszą zatem formą społeczeń-
stwa obywatelskiego są organizacje pozarządowe. Znaczna część teo-
retyków zajmujących się społeczeństwem obywatelskim utożsamia 
społeczeństwo obywatelskie głównie z organizacjami pozarządowymi. 
Najbardziej ogólna definicja społeczeństwa obywatelskiego określa je 
jako „ogół niepaństwowych instytucji, organizacji i stowarzyszeń cywil-
nych, działających w sferze publicznej. Są to struktury względnie auto-
nomiczne wobec państwa, powstające oddolnie i charakteryzujące się 
na ogół dobrowolnym uczestnictwem swoich członków” (Wnuk-Lipiń-
ski 2005: 119). Można zatem wywnioskować, że rdzeniem społeczeń-
stwa obywatelskiego są organizacje pozarządowe. Podobnie społe-
czeństwo obywatelskie ujmuje J. Szacki, który pisze, że „w ujęciu bada-
czy-empiryków społeczeństwo obywatelskie to po prostu tyle, co tzw. 
trzeci sektor, wyróżniony w rezultacie raczej prostego rozumowania, 
którego punktem wyjścia jest podział na prywatne i publiczne podmio-
ty działania oraz prywatne i publiczne cele działania” (Szacki 1997: 54). 
Sektor pierwszy obejmuje instytucje publiczne, których cel działań jest 
również publiczny; w skład sektora drugiego wchodzą podmioty pry-
watne, których cel działań jest prywatny; natomiast trzeci sektor – 
określany jako organizacje pozarządowe – obejmuje podmioty prywat-
ne o publicznym charakterze działań. Dodatkowo zarówno teoretycy 
Europy Zachodniej, jak i naszego kraju, często w swoich opracowa-
niach sięgają do A. de Tocqueville i jego koncepcji społeczeństwa oby-
watelskiego, w którym dużą rolę odgrywają stowarzyszenia. De Tocqu-
eville pokazał, że remedium na centralizację i despotyzm należy szukać 
w niezależnym, prężnie rozwijającym się społeczeństwie obywatelskim 
opartym na życiu stowarzyszeniowym. „Stowarzyszenie polityczne, 
przemysłowe, handlowe czy nawet naukowe i artystyczne, jest odpo-
wiednikiem oświeconego obywatela, którego nie można w dowolny 
sposób samowolnie naginać ani po cichu gnębić i który broniąc swoich 
własnych praw przed zakusami władzy, ratuje jednocześnie wolność 
powszechną” (De Tocqueville 2005: 335). Stowarzyszenia stanowią 
antidotum na wynikający z indywidualizmu egoizm i zagrożenie, jakim 
jest tyrania większości. Społeczeństwo obywatelskie to zatem arena 
życia społecznego i politycznego, kształtująca się poprzez stowarzysze-
nia. Gliński definiuje organizacje pozarządowe jako „specyficzne, 
współczesne formy samoorganizacji społecznej, struktury integrujące 
grupy obywateli, które cechuje względnie dojrzała tożsamość, określo-
ny stopień zorganizowania, prywatny charakter inicjatywy, dobrowol-
ność uczestnictwa, niezależność i niekomercyjność, a także – na ogół 
znaczny udział wolontariatu i istotna rola w kształtowaniu postaw 
ludzkich (zarówno osób uczestniczących w organizacjach, jak i mają-
cych jakikolwiek z nimi kontakt)” (Gliński 2005: 170). Pomimo prywat-
nego charakteru, obszar działania organizacji pozarządowych odnosi 
się przede wszystkim do sfery publicznej lub polityki nieinstytucjonal-
nej. Koncepcja polityki nieinstytucjonalnej polega na tym, że obywa-
tele, chociaż nie działają w formalnych strukturach władzy, to jednak 
mogą wpływać na kierunek sprawowanej polityki rządu. Aktorzy orga-
nizacji pozarządowych pośredniczą więc między państwem a społe-
czeństwem, poprzez artykułowanie potrzeb społeczeństwa, mobiliza-



Anna Twarowska, Bożena Kosztyła-Hojna – Społeczeństwo obywatelskie w III Rzeczypospolitej...

9

ników i chłopów. Z socjologicznego punktu widzenia nastąpiło zatem 
odzyskiwanie poczucia podmiotowości społecznej przez Polaków. So-
lidarność powstała jako ruch społeczny, który swoją siłę czerpał z prze-
ciwstawiania się państwu. Gdy zabrakło przeciwnika, a ruch z fazy 
protestu musiał wejść w fazę proponowania rozwiązań dla obecnych 
problemów politycznych, społecznych i gospodarczych, okazało się, że 
różnice ideowe w Solidarności wysunęły się na pierwszy plan i dopro-
wadziły do rozpadu tego ruchu społecznego. Solidarność, która mobi-
lizowała ogrom ludzi i łączyła ich w walce z przeciwnikiem, jakim było 
państwo, nie była w stanie działać w okresie pokoju, kiedy najważniej-
sza stała się współpraca przy budowaniu systemu demokratycznego. 
Społeczeństwo obywatelskie i państwo w systemie demokratycznym 
powinny się uzupełniać w swoim działaniu na rzecz dobra publicznego. 
Solidarność jako ruch opozycyjny w okresie demokracji przestał mieć 
rację bytu. Wielu Polaków ponownie wycofało się z ruchu społecznego 
w sferę prywatną, czego przyczyną było rozczarowanie przebiegiem 
radykalnej zmiany i poczucie zagrożenia przed nowymi regułami gry. 
Proces ten miał negatywny wpływ na obecny stan społeczeństwa oby-
watelskiego. Można tutaj zgodzić się z tezą E. Wnuka-Lipińskiego, że 
„im większa jest demobilizacja mas w tej fazie, tym słabsze społeczeń-
stwo obywatelskie i tym bardziej ograniczony jest proces przeobraża-
nia postaw klientelistycznych, typowych dla starego systemu, w posta-
wy obywatelskie, decydujące o jakości formującego się systemu de-
mokratycznego” (Wnuk-Lipiński 2005: 132). J. Szacki opisał społeczeń-
stwo obywatelskie kształtujące się w okresie realnego socjalizmu jako 
wspólnotę wolnych jednostek, świadomych podmiotów moralnych, 
powstających przeciwko Lewiatanowi, który tę wspólnotę niweczy, 
odbierając ludziom podmiotowość moralną i czyniąc ich bezwolnymi 
przedmiotami swych manipulacji (Szacki 1994). Podstawą społeczeń-
stwa obywatelskiego w Polsce nie było ani państwo, ani rynek – było 
ono zarówno oddzielone od społeczeństwa politycznego, jak i ekono-
micznego. Stanowiło przede wszystkim kreację ideologiczną, kreacją 
ładu moralno-społecznego. Społeczeństwo obywatelskie w Polsce 
miało silne zabarwienie wspólnotowe, ważne było odnowienie auten-
tycznych więzi między ludźmi i zjednoczenie ich w walce przeciwko 
państwu o własne prawa i godne życie. Można zatem stwierdzić, że do 
model budowany w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej zupełnie 
nie przystawał do modelu społeczeństwa obywatelskiego utworzone-
go w Europie Zachodniej. Trudność polega na tym, że Polacy mają 
ogromny problem z odejściem od tego nieformalnego, niezinstucjona-
lizowanego i nastawionego na walkę z władzą społeczeństwa obywa-
telskiego. W 1989 roku w życie weszło „Prawo o stowarzyszeniach”, 
które znacznie ograniczyło możliwość ingerencji państwa w wewnętrz-
ne sprawy organizacji. Po 1989 roku nastąpił spontaniczny rozkwit 
stowarzyszeń i fundacji. Powstające organizacje wywodziły się z trady-
cji niepodległościowej, chrześcijańskiej oraz samopomocowej. Wiele 
z nich miało za zadanie wesprzeć jeszcze słabo funkcjonujące struktu-
ry powstałego państwa demokratycznego. Organizacje pozarządowe 
miały być także odpowiedzią na „próżnię społeczną” występującą 
w okresie realnego socjalizmu. Pojęcie „próżni społecznej” do socjolo-
gii wprowadził S. Nowak i użył tego pojęcia na określenie pustki wystę-
pującej pomiędzy rodziną, przyjaciółmi a narodem, czyli między pozio-
mem mikrostrukturalnym a makrostrukturalnym (Nowak 1979). „Próż-
nia społeczna” była wynikiem słabej partycypacji społecznej w sferze 
publicznej Polaków w okresie realnego socjalizmu. Istotą systemu 
w PRL była blokada swobodnej artykulacji interesów, oddolnego two-

ca uwagę na wartość modelu obywatelskiego współrządzenia jako 
metodzie „poprawiania” demokracji i zaspokajania potrzeb społecz-
nych. Ta poprawa jakości demokracji ma nastąpić „poprzez nową or-
ganizację sfery publicznej, którą wypełniać ma silne społeczeństwo 
obywatelskie, zorganizowane w formalne struktury pozarządowe 
i zróżnicowane grupy interesu” (Lewenstein 2010: 29).  Zakłada się, że 
obywatele stanowią podmiot, a nie przedmiot rozwoju lokalnego i dla-
tego odgrywają dużą rolę w kształtowaniu systemu demokratycznego. 
Jednym z czynników umożliwiających zrzeszanie się obywateli jest po-
ziom zaufania społecznego. Zaufanie sprzyja partycypacji obywatel-
skiej i jest korzystne dla komunikacji społecznej. Wzmacnia więzi jed-
nostki ze społecznością, zmniejsza koszty transakcyjne, co z kolei 
wzmacnia współdziałanie w życiu publicznym. Współpraca zwiększa 
siłę interwencji w życie publiczne, a tym samym podwyższa prawdo-
podobieństwo osiągania wspólnych celów. Partycypacja obywatelska 
i współpraca w sferze publicznej sprzyja budowaniu społeczeństwa 
obywatelskiego. 

Polska droga do społeczeństwa obywatelskiego
 – uwarunkowania historyczne 

Wraz z transformacją systemową w Polsce nastąpiły przemiany 
demokratyczne w naszym kraju. Nowy system miał stworzyć warunki 
do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Liczono na to, że nowa 
sytuacja będzie sprzyjała kształtowaniu podmiotowości i samorządno-
ści wśród Polaków. Przestrzeń publiczna, pozwalająca na swobodną 
instytucjonalizację sił społecznych, komunikacja społeczna, niekontro-
lowana przez państwo oraz wolny rynek, miały umożliwić budowanie 
społeczeństwa obywatelskiego. Przyjęto koncepcję społeczeństwa 
obywatelskiego, charakteryzującego państwa Europy Zachodniej 
i w ramach tych teorii próbowano stworzyć społeczeństwo obywatel-
skie w Polsce. Model przyjęty z krajów Europy Zachodniej zakłada, że 
społeczeństwo obywatelskie oraz państwo uzupełniają się w swoich 
działaniach, a ich relacje są oparte na wzajemnej współpracy. Dodat-
kowo bardzo ważna w tym modelu jest systematyczna, zinstytucjona-
lizowana forma aktywności oparta na życiu stowarzyszeniowym. Prze-
strzeń polskiego społeczeństwa obywatelskiego miały wypełnić orga-
nizacje pozarządowe. Pierwsze formy polskiego społeczeństwa obywa-
telskiego ukształtowały się jeszcze przed okresem transformacji syste-
mowej w Polsce. Początkowym etapem budowania społeczeństwa 
obywatelskiego w Polsce był moralny sprzeciw wobec systemu, na 
podstawie którego zrodził się rewizjonizm. Był to moralny bunt wobec 
łamania przez system komunistyczny tych reguł, które on sam stwo-
rzył. W Polsce doprowadził on w 1956 roku do zakończenia okresu 
stalinowskiego, na Węgrzech do powstania narodowego, a w Czecho-
słowacji w 1968 roku do Praskiej Wiosny. Jednak największy ruch spo-
łeczny ukształtował się w latach 80., a była to Solidarność. Wraz z nią 
pojawiło się protospołeczeństwo obywatelskie, które stało się obsza-
rem masowej edukacji obywatelskiej i demokratycznej. Solidarność 
była miejscem, gdzie panowały głównie relacje horyzontalne, a komu-
nikacja społeczna, nieograniczona cenzurą, wzbogaciła dyskurs pu-
bliczny o nowe wartości. Można zatem stwierdzić, że Solidarność ode-
grała dużą rolę w budowaniu wolnego, autonomicznego wobec pań-
stwa społeczeństwa obywatelskiego. Postawy klientelistyczne w życiu 
publicznym zaczęły być zastępowane postawami obywatelskimi, a pro-
ces ten nie dotyczył tylko inteligencji, ale objął ogromną rzeszę robot-
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że czasami rządy niedemokratyczne są lepsze od rządów demokratycz-
nych (Czapiński 2015). Można zatem stwierdzić, że wolności, które 
Polacy otrzymali wraz z wprowadzeniem systemu demokratycznego, 
nie są dla nich istotne. Dodatkowo badania wskazują na małe zainte-
resowanie sprawami społeczności lokalnej – tylko 15,4% Polaków 
w ciągu ostatnich dwóch lat angażowało się w działania na rzecz spo-
łeczności lokalnej (gminy, osiedla, miejscowości, w najbliższym sąsiedz-
twie) (Czapiński 2015). Obojętność na sprawy publiczne jest konse-
kwencją niewielkich zmian w procesie uspołeczniania Polaków do 
wymogów nowego systemu. Można jednak zaobserwować, że owe 
uspołecznienie jest znacznie szybsze w aspekcie dostosowania do wy-
mogów kapitalizmu niż podstaw demokracji, a zwłaszcza społeczeń-
stwa obywatelskiego. Polacy niechętnie uczestniczą w strukturach 
trzeciego sektora. Badania ogólnopolskie pokazują, że członkami orga-
nizacji w 2015 roku w naszym kraju było tylko 13,4% Polaków (Czapiń-
ski 2015). Od dwunastu lat poziom zainteresowania organizacjami 
pozarządowymi pozostaje na podobnym poziomie. Porównując te 
badania z podobnymi badaniami, które zostały przeprowadzone w po-
przednich latach, nie widać wśród Polaków wzrostu zainteresowania 
sprawami publicznymi. Społeczeństwo obywatelskie, rozumiane jako 
działanie w organizacjach dobrowolnych nie wciąga w swoje struktury 
większej liczby Polaków. W polskim kapitalizmie dominuje indywidu-
alizacja w typie homo economicus. Zawiązana ona jest materialistycz-
nym nastawieniem do życia, egocentryzmem oraz skupianiu się wy-
łącznie na życiu rodzinnym. Co prawda wraz z transformacją systemo-
wą nastąpił znaczny wzrost organizacji pozarządowych, ale duża część 
z nich to twory słabe organizacyjnie, które nie zawsze spełniają swoją 
rolę związaną z budowaniem polskiego społeczeństwa obywatelskie-
go. Wśród funkcji organizacji pozarządowych wymienia się m.in.: wy-
rażanie protestów społecznych, kontrola władzy na różnych jej szcze-
blach, uczestnictwo w procesach przygotowywania i podejmowania 
decyzji przez władze, kształtowanie kultury obywatelskiej w społeczeń-
stwie. Jednak wydaje się, że współczesny III sektor nie do końca spełnia 
wymienione zadnia. Zgodnie z badaniami Klon/Jawor w 2015 roku 
w Polsce aktywnych było około 70 tys. fundacji i stowarzyszeń (nie li-
cząc OSP), z tego najwięcej organizacji pozarządowych działało w dzie-
dzinie sportu, turystyki, rekreacji i hobby, bo aż 34% stowarzyszeń. 
Natomiast już tylko dla 6% organizacji najważniejszą dziedziną był 
rozwój lokalny i tylko 2% organizacji zajmowało się wsparciem inicja-
tyw obywatelskich oraz prawem, prawem człowieka i działalnością 
polityczną (Adamiak, Charycka, Gumkowska 2015). Organizacje poza-
rządowe zatem w małym stopniu spełniają rolę związaną z budowa-
niem społeczeństwa obywatelskiego. Można zatem stwierdzić, że or-
ganizacje pozarządowe w niewielkim stopniu wypełniają „próżnię 
społeczną”, którą opisał Nowak w latach 70. w Polsce. Organizacje 
pozarządowe dość słabo radzą sobie z działaniami na rzecz realizacji 
dobra wspólnego, a także mają niewielki wpływ edukacyjny na aktyw-
ność obywatelską Polaków. A. Kubiak i A. Miszalska uważają, że „próż-
nię społeczną i atomizację czasów PRL zastąpiła próżnia i atomizacja 
dotykająca państwo demokratyczne” (Kubiak, Miszalska 2004: 20). G. 
Nowacki obecny stan nazywa „próżnią instytucjonalną”. „W praktyce 
oznacza to, że układ instytucjonalny funkcjonuje w niedostatecznym 
stopniu, a jego wpływ na zachowania systemowe jednostek, stymula-
cje troski o dobro wspólne i bieg spraw publicznych jest bardzo ogra-
niczony. Stan taki można nazwać wywłaszczeniem z organizacji lub 
próżnią instytucjonalną” (Nowacki 2011: 111).

rzenia stowarzyszeń, czyli uniemożliwienie autentycznej samoorgani-
zacji społeczeństwa polskiego. Poziom pośredni między poziomem 
grup pierwotnych a poziomem makrospołecznym był całkowicie kon-
trolowany i podporządkowany państwu, komunikacja społeczna wy-
kraczająca poza poziom mikrostruktur mogła odbywać się jedynie za 
pośrednictwem instytucji, które były kontrolowane przez władzę pań-
stwową. „Próżnia społeczna” była zatem zjawiskiem wywołanym przez 
system. Transformacja systemowa i przemiany demokratyczne w na-
szym kraju miały doprowadzić do wypełnienia tej pustki, a organizacje 
pozarządowe miały być odpowiedzią na tę próżnię. Zakładano, że 
nowe warunki systemowe przyczynią się do odrodzenia zaufania spo-
łecznego, lojalności i współdziałania w przestrzeni publicznej. Transfor-
macja systemowa, przynosząc zmianę porządku instytucjonalnego i nor-
matywnego miała doprowadzić do odrodzenia więzi horyzontalnych 
i wprowadzić do życia zbiorowego kategorię dobra wspólnego. Jednak 
okazuje się, że w kwestii partycypacji w życiu publicznym niewiele się 
zmieniło, obecne społeczeństwo polskie charakteryzuje atomizacja 
społeczna i deficyt więzi horyzontalnych. Dodatkowo Polacy niechętnie 
korzystają ze swoich praw obywatelskich. Świadczy o tym choćby niska 
frekwencja wyborcza w wyborach prezydenckich, parlamentarnych 
i samorządowych, która od 1989 roku wynosi około 50%. Można za-
tem stwierdzić, że co drugi Polak korzysta ze swoich praw obywatel-
skich i wpływa na kształt polskiej polityki. Dodatkowo zainteresowanie 
wyborami prezydenckimi w 2015 roku było najniższe od 1989 roku i wy-
nosiło tylko 48,96% (https://prezydent2015.pkw.gov.pl/319_Pierw-
sze_glosowanie2019). Można zatem stwierdzić, że Polacy nie są zain-
teresowani sprawami swojego kraju, a demokracja, która miała wykre-
ować obywateli aktywnie działających w sferze publicznej nie przynio-
sła spodziewanych efektów. Potwierdza to uczestnictwo Polaków nie 
tylko w wyborach, ale również w referendach. Od 1989 roku do tej 
pory zostały przeprowadzone cztery referenda ogólnokrajowe: refe-
rendum na temat powszechnego uwłaszczenia (1996), dotyczące przy-
jęcia Konstytucji RP (1997), w sprawie akcesji Polski do Unii Europej-
skiej (2003) oraz w sprawie wprowadzenia jednomandatowych okrę-
gów wyborczych w wyborach do Sejmu, w stosunku do dotychczaso-
wego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa 
oraz interpretacji zasad prawa podatkowego (2015). Aż dwa z nich 
(przeprowadzone w 1996 i 2015 roku) okazały się referendami niewią-
żącymi ze względu na niską frekwencję. Największa frekwencja w re-
ferendum wynosiła tylko 58,85% i dotyczyła akcesji Polski do Unii Eu-
ropejskiej, a więc bardzo ważnej sprawy dla przyszłości Polaków. Pozo-
stałe referenda cieszyły się dużo mniejszym zainteresowaniem. 42,86% 
Polaków wzięło udział referendum na temat przyjęcia Konstytucji RP 
oraz tylko 32,4% w referendum na temat powszechnego uwłaszczenia 
(Piasecki 2005). Natomiast na zupełny brak zainteresowania sprawami 
kraju wskazuje ostatnie referendum z 2015 roku, w którym uczestni-
czyło jedynie 7,8% Polaków. Spadek uczestnictwa w wyborach prezy-
denckich i parlamentarnych koreluje z brakiem zaangażowania w refe-
rendach. Polacy nie angażują się w działania, które dotyczą ich kraju 
i tym samym rezygnują ze swej podmiotowości sprawczej. Badania 
pokazują zatem, że Polacy nie chcą korzystać z wolności obywatelskich, 
które umożliwia im demokracja. Dodatkowo bezwzględna akceptacja 
demokracji jako systemu rządzenia w Polsce jest dość niska. Badania 
ogólnopolskie pokazują, że w 2015 roku tylko 29% Polaków uważało, 
że demokracja ma przewagę nad wszystkimi innymi formami rządów, 
dla 17,2% forma rządów nie ma znaczenia i aż 14% Polaków twierdziło, 
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zniewolony przez system klient komunizmu (Tischner 1992). Jednym 
z aspektów tego zniewolenia było pozbycie się podmiotowości w za-
mian za uzyskane przywileje. Porządnym obywatelem był ten, który 
rezygnował ze swej podmiotowości na rzecz lojalności wobec pań-
stwa. Natomiast model demokracji deliberatywnej wymaga bycia ak-
tywnym, świadomym obywatelem, czynnie uczestniczącym w życiu 
publicznym. Okazuje się, że w ciągu przeszło dwudziestu lat transfor-
macji systemowej Polacy łatwiej przyjmują wartości związane z sys-
temem rynkowym, takie jak orientacja na wartości materialistyczne 
niż wartości związane z demokracją partycypacyjną. W związku z tym 
Polacy tworzą organizacje pozarządowe, ale z „hybrydyzowaną kulturą 
organizacyjną”, łączącą elementy tradycyjne, rozumiane jako obszar 
działań organizacji (charytatywne, kulturowe, religijne) z elementami 
nowymi rozumianymi jako nowe strategie ekonomiczne (rywalizacja, 
nastawienie na zysk). Skutkiem hybrydyzacji kultury organizacyjnej 
III sektora jest ograniczenie lub minimalizacja ich funkcji edukacyjnej 
w kierunku budowania społeczeństwa obywatelskiego. W niewielkim 
stopniu III sektor pełni funkcję nosiciela wartości demokratycznych 
oraz w niewielkim stopniu mobilizuje społeczność lokalną na rzecz 
budowania dobra wspólnego. Pomimo tego, że mamy legitymizowany 
przez społeczeństwo ustrój demokratyczny i powszechnie akceptuje-
my demokrację proceduralną, to z naszą aktywnością obywatelską nie 
jest najlepiej. Przejawów demokracji partycypacyjnej prawie u nas nie 
widać. W opinii obywateli demokracja jest bardziej pożyteczna, gdy za-
pewnia dobrobyt, natomiast mniej pożyteczna, gdy zapewnia swobo-
dę działania w postaci udziału w sformalizowanych organizacjach po-
zarządowych. W związku z tym Polacy oczekują, że państwo rozwiąże 
ich problemy, a sami nie włączają się w życie publiczne. Brak akceptacji 
demokracji partycypacyjnej powoduje, że brak jest zapotrzebowania 
na działania demokratyczne w ramach organizacji pozarządowych. 
W zawiązku z tym w organizacjach pozarządowych dość słabo jest 
wypełniana funkcja podmiotowego funkcjonowania w systemie oraz 
funkcja związana z realizacją dobra wspólnego. Badania prowadzone 
przez organizację Civicus – Indeks Społeczeństwa Polskiego w 2007 
roku pokazują, że wśród wartości reprezentowanych w sektorze oby-
watelskim przeciwdziałanie ubóstwu jest wartością najważniejszą, na-
tomiast demokracja i przejrzystość działań zajmują końcowe pozycje 
(Gumkowska, Herbst, Szołajska i inni 2008). Dodatkowo polskie władze 
państwowe nawet nie stwarzają szans i możliwości rozwoju społeczeń-
stwa obywatelskiego. Przez cały okres przemian systemowych władze 
państwowe nie stworzyły spójnego i obowiązkowego programu edu-
kacji obywatelskiej w szkołach. Zarówno społeczeństwo, jak i instytu-
cje państwowe oraz samorządowe oczekują od organizacji III sektora 
pełnienia przede wszystkim funkcji w zakresie realizacji polityki socjal-
nej. Głównym zadaniem organizacji pozarządowych ma być realizacja 
funkcji pomocowych związana z reagowaniem na różnego rodzaju 
niedobory, deficyty czy ograniczenia dotyczące grup potrzebujących 
wsparcia społecznego. To one mają zatem w dużym stopniu wyręczać 
państwo oraz samorządy lokalne z funkcji pomocowych. Takim orga-
nizacjom łatwiej jest otrzymać dotacje finansowe od władz samorzą-
dowych, czy też skorzystać z odpisu 1% podatku na swoją działalność 
niż organizacjom promującym edukację obywatelską. Konsekwencją 
tego jest niska aktywność organizacji pozarządowych zajmujących się 
edukacją obywatelską, promowaniem demokracji oraz skierowanych 
na realizację dobra wspólnego. Wydaje się, że organizacje pozarządo-
we coraz bardziej będą specjalizować się w swoich działaniach, a ich 

Model organizacji pozarządowych 
w warunkach przemian społeczeństwa polskiego

Mówiąc o polskim społeczeństwie obywatelskim często odwołu-
jemy się do teorii, powstających na podstawie rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego w krajach Europy Zachodniej czy Stanach Zjednoczo-
nych. Trzeba jednak zauważyć, że rozwojowi społeczeństwa obywatel-
skiego i organizacji pozarządowych na tamtych obszarach towarzyszył 
inny kontekst historyczny, polityczny, gospodarczy niż w naszym kraju. 
Ważne zatem wydaje się odniesienie się do przeobrażeń systemowych 
w Polsce i opisanie procesu przemian społeczeństwa obywatelskiego 
w kontekście jego przemian. Tym samym możemy w tym ujęciu mó-
wić nie o uniwersalnej demokracji, ale demokracji, które jest efektem 
wzajemnej adaptacji systemowych wymogów nowego ustroju demo-
kratycznego z ukształtowaną w procesach długiego trwania mental-
nością Polaków. Społeczeństwo obywatelskie w Polsce jest budowane 
na zasadzie hybrydyzacji, czyli łączenia tradycyjnie polskich tendencji 
do samoorganizowania się (nieformalnego, spontanicznego, nastawio-
nego na protest zbiorowy, konflikt) z nowymi wyznacznikami funkcjo-
nowania społeczeństwa obywatelskiego (formalnego, systematyczne-
go, nastawionego na konsensus). Przedstawiony na rysunku 1 model 
pokazuje, w jaki sposób następował proces kształtowania III sektora, 
uzależniony od różnych czynników: społecznych, gospodarczych i poli-
tycznych. Transformacja systemowa, pojawienie się demokracji i wol-
nego rynku postawiły wobec Polaków nowe oczekiwania. 

Rysunek 1. Model organizacji pozarządowych w warunkach przemian spo-

łeczeństwa polskieg

Źródło: opracowanie własne.

Polacy zderzyli się z zupełnie nową rzeczywistością, nowym ładem 
społecznym, w którym obowiązywały nowe zasady, wartości i reguły 
postępowania. Z jednej strony Polacy poddani zasadom wolnego rynku 
musieli stać się bardziej przedsiębiorczy, bardziej aktywni, nastawieni 
na sukces, co wiązało się z przyjęciem strategii rywalizacji, konkurencji 
i przyjęcia postaw indywidualizmu. Z drugiej strony demokracja dawa-
ła możliwość wyrażania własnych poglądów i przekonań, możliwość 
zrzeszania i mobilizacji w kierunku realizacji dobra społecznego. Stwa-
rzała warunki dla budowania struktur społeczeństwa obywatelskiego, 
poczucia obywatelstwa i rozwoju organizacji pozarządowych. Wymo-
giem systemu społecznego było zatem kształtowanie podmiotowości 
społecznej, samorządności Polaków. Okazuje się jednak, że Polacy nie 
do końca mogą spełnić nowe wymogi systemowe. W realnym socja-
lizmie ukształtował się typ człowieka określany jako homo soviecticus, 
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zadania będą uzależnione od możliwości uzyskania środków finanso-
wych. Ich rola obywatelska w znacznym stopniu zostanie ograniczo-
na. Model organizacji pozarządowych w warunkach funkcjonowania 
społeczeństwa polskiego jest jedynie projektem, który można bar-
dziej uszczegółowić oraz dokładniej opisać. Artykuł niniejszy to przede 
wszystkim próba zasygnalizowania, w jaki sposób następował proces 
kształtowania III sektora, uzależniony od różnych czynników: społecz-
nych, gospodarczych i politycznych.

Podsumowanie

System demokratyczny gwarantuje wolność obywatelom oraz 
w porównaniu z innymi ustrojami daje największą liczbę swobód oby-
watelskich. Demokracja umożliwia społeczeństwu działanie w prze-
strzeni publicznej, pozwala na swobodne zrzeszanie się oraz podej-
mowanie decyzji dotyczących kraju, miasta, gminy czy społeczności 
lokalnej. Celem demokracji jest wykreowanie obywateli, którzy będą 
mieli wpływ na kształt życia publicznego, ukształtowanie podmio-
tów sprawczych. Demokracja stwarza zatem warunki do budowania 
społeczeństwa obywatelskiego. Jednak jak się okazuje trudno mówić 
w Polsce o społeczeństwie obywatelskim. Od rozpoczęcia procesów 
transformacji systemowej mija trzydzieści lat, a Polacy do tej pory nie 
potrafili wytworzyć sprawnie działającego społeczeństwa obywatel-
skiego. Nasza długa historia i zaplecze mentalnościowe pokazują, że 
Polacy potrafią zrzeszać się i samoorganizować, ale tylko w sytuacji 
konfliktu, w opozycji do państwa. Nie potrafią i nie chcą natomiast an-
gażować się w sytuacji pokoju, kiedy należy współdziałać z państwem 
i wspólnie działać na rzecz dobra wspólnego. Sami rezygnują z przysłu-
gujących im wolności, uzyskanych w ramach w demokracji, czego przy-
kładem są wyniki badań ilościowych dotyczące uczestnictwa w wy-
borach oraz aktywności w stowarzyszeniach. Wolność obywatelska, 
o którą walczyli w okresie realnego socjalizmu przestaje mieć dla nich 
wartość. Wydaje się, że większe znaczenie ma wolność ekonomiczna. 
Polacy łatwiej przyjmują wartości związane z systemem rynkowym, 
takie jak orientacja na wartości materialistyczne niż wartości związane 
z demokracją partycypacyjną. Nie działają na rzecz innych, nie anga-
żują się w działania społeczne, a ich główną płaszczyzną aktywności 
pozostaje wciąż rodzina. Organizacje pozarządowe, które miały przejąć 
rolę społeczeństwa obywatelskiego także nie wypełniają tego zadania, 
skupiając się głównie na zadaniach rekreacyjnych, wypoczynkowych, 
religijnych i kulturowych, a pomijając funkcje edukacyjne w kierunku 
budowania społeczeństwa obywatelskiego.
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Wolność słowa a zjawisko propagandy w trakcie konfliktu 
zbrojnego w Donbasie w świetle prawa międzynarodowego

Freedom of speech and the phenomenon of propaganda 
during armed conflict in the Donbas in the light of international law

Nowadays, the international community faces many challeng-
es. One of the basic threats to international security and order is the 
hybrid war combining conventional and unconventional activities, 
including spreading propaganda. Propaganda is a powerful weapon 
during armed conflicts; it is used to dehumanize and create hatred 
of an alleged internal or external enemy, creating a false image in the 
minds of soldiers and citizens. One of the basic tools for conducting 
information warfare by the Russian Federation and Ukraine are the 
media that influence the shaping of political culture and the world-
view of society, giving certain values   and imposing universal behavior 
patterns, while consolidating public opinion. The author analyzes the 
armed conflict in the Donbas in terms of disseminating propaganda. 
The concept of “propaganda” as well as its genesis are characterized. 
The author analyzes actions aimed at spreading propaganda. 

Keywords: propaganda, freedom of speech, hybrid war, Ukraine, 
armed conflict, Donbass, international law.

Współcześnie społeczność międzynarodowa stoi przed wieloma 
wyzwaniami. Jednym z podstawowych zagrożeń dla bezpieczeństwa 
i porządku międzynarodowego jest wojna hybrydowa, łącząca w so-
bie działania konwencjonalne i niekonwencjonalne, w tym szerzenie 
propagandy. Propaganda jest potężną bronią w trakcie konfliktów 
zbrojnych; jest używana do dehumanizacji i tworzenia nienawiści do 
rzekomego wroga wewnętrznego lub zewnętrznego, tworząc fałszy-
wy obraz w umyśle żołnierzy i obywateli. Jednym z podstawowych 
narzędzi prowadzenia wojny informacyjnej przez Federację Rosyjską 
i Ukrainę są media, które wpływają na kształtowanie się kultury po-
litycznej i światopoglądu społeczeństwa, nadając określone wartości 
i narzucając uniwersalne wzorce zachowań, konsolidując przy tym opi-
nię publiczną. Autor dokonuje analizy konfliktu zbrojnego w Donbasie 
pod kątem szerzenia propagandy. 

Słowa kluczowe: propaganda, wolność słowa, wojna hybrydowa, 
Ukraina, konflikt zbrojny, Donbas, prawo międzynarodowe.
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Współcześnie społeczność międzynarodowa stoi przed wieloma 
wyzwaniami. Jednym z podstawowych zagrożeń dla bezpieczeństwa 
i porządku międzynarodowego jest wojna hybrydowa, łącząca w sobie 
działania konwencjonalne i niekonwencjonalne, w tym szerzenie pro-
pagandy oraz dezinformacji (Kacała 2015). Propaganda jest potężną 
bronią w trakcie konfliktów zbrojnych; jest używana do dehumaniza-
cji i wywoływania nienawiści do rzekomego wroga wewnętrznego lub 
zewnętrznego, tworząc fałszywy obraz w umyśle żołnierzy i obywate-
li. Jednym podstawowych narzędzi prowadzenia wojny informacyjnej 
z wykorzystaniem propagandy, przez Federację Rosyjską i Ukrainę, są 
media, które wpływają na kształtowanie kultury politycznej i światopo-
glądu społeczeństwa, nadając określone wartości i narzucając uniwer-
salne wzorce zachowań, konsolidując przy tym opinię publiczną. Celem 
publikacji jest omówienie zagadnienia propagandy w świetle prawa 
międzynarodowego z uwzględnieniem konfliktu zbrojnego, który ma 
miejsce na terytorium wschodniej Ukrainy.

Propaganda

Propaganda jest to rozpowszechnianie informacji, argumentów 
(selektywnych faktów), plotek, półprawd oraz kłamstw w celu wpłynię-
cia na opinię publiczną (Smith 2019). Ma ona za zadanie oddziaływać 
w sposób celowy na emocje, motywy, obiektywne rozumowanie, co 
skutkuje dalszym wpływem na zachowania rządów innych państw, 
organizacji, grup i jednostek. Przejawem działalności propagandowej 

jest stosowanie: presji psychologicznej, podważanie zaufania i wiary-
godności w oczach partnerów zagranicznych, wzmacnianie paniki lub 
poczucia zagrożenia, kompromitowanie władz i elit itp. (Fawkes, Tench 
2009). Samo pojęcie „propaganda” w przeszłości nie zawsze miało cha-
rakter pejoratywny – historycznie propaganda była neutralnym termi-
nem opisowym (Diggs-Brown 2011). Termin wprowadzony został do 
języka polityczno-prawnego przez papieża Grzegorza XV w 1622 roku, 
kiedy to powołana została przez niego Kongregacja Rozkrzewiania Wia-
ry (łac. Congregatio de Propaganda Fide) w ramach kontrreformacji 
(Pratkanis i inni 2008). Zadaniem instytucji było „propagowanie” wiary 
katolickiej w krajach niekatolickich (Diggs-Brown 2011). W 1928 roku 
E. Bernays zdefiniował propagandę jako „konsekwentne, trwałe wysiłki 
mające na celu stworzenie lub wyostrzenie wydarzeń, których celem 
jest wpływ na stosunek publiczności do przedsięwzięcia, idei albo gru-
py”. Opisał również korzyści jakie płyną z propagandy dla zabezpiecze-
nia socjalnego, edukacji i emancypacji kobiet (Bernays 1928). Z kolei E. 
D. Martin kontrargumentował podczas debaty w 1929 roku, że: „Pro-
paganda robi z nas marionetki. Jesteśmy poruszani ukrytymi sznurka-
mi, którymi manipuluje propagandysta” (Martin 1929). Drugim poglą-
dem kierował się chociażby A. Hitler, w szczególności kiedy powoływał 
Ministerstwo Propagandy i Oświecenia Publicznego w Trzeciej Rzeszy, 
na czele którego stanął J. Goebbels. Odpowiadało ono za kontrolowa-
nie niemieckich mediów, literatury, sztuk wizualnych, filmów, teatru, 
muzyki i nadawania (Manvell, Fraenkel 2010). Szczególnym przykła-
dem szerzenia propagandy jest nakręcenie przez S. Eisensteina filmu 
pt. Pancernik „Potiomkin” (ros. Bronenosets „Potemkin”), uznawanego 
za symbol kinematografii propagandowej, gloryfikującego rewolucyjny 
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zryw marynarzy (Ebert 2010). Sam Goebbels skomentował radziecki 
film: „każdy, kto nie miał silnych politycznych przekonań, mógł stać się 
bolszewikiem po obejrzeniu filmu” (Davies 2012). Film został ostatecz-
nie zakazany w niektórych krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, 
Francji czy Wielkiej Brytanii (Ebert 2010). Nie ulega wątpliwości, że 
umiejętnie prowadzona propaganda sprawia, że ludność w zależności 
od postawionego celu zostaje zaktywizowana lub zachowuje bierność. 
Potwierdzeniem skuteczności działań propagandowych są słowa N. 
Bonaparte, który stwierdził, że: „Bardziej obawiam się trzech gazet 
niż stu tysięcy bagnetów” (Krieger 2001). Z kolei W. Churchill ujął to 
w słowach: „BBC to wróg we własnym domu, więcej przynosi szko-
dy niż pożytku” (Kunczik, Zipfel 2000). Obecnie termin „propaganda” 
charakteryzowany jest jako: „celowa i systematyczna próba kształto-
wania postrzegania, manipulowania poznaniem i bezpośrednim zacho-
waniem w celu uzyskania reakcji, która sprzyja pożądanemu celowi 
propagandy” (Jowett, O’Donnell 2011). W doktrynie Organizacji Trak-
tatu Północnoatlantyckiego (NATO) definiowana jest jako: „informacje, 
zwłaszcza o charakterze stronniczym lub wprowadzającym w błąd, któ-
re wykorzystywane są do popierania spraw politycznych lub punktów 
widzenia” (NATO 2018). W takim znaczeniu dostarczane informacje nie 
muszą być koniecznie fałszywe, ale muszą być dostosowane do kon-
kretnych celów. Ponadto, jak stwierdził T. McGonagle: „propaganda 
ma wystarczająco szerokie znaczenie, aby obejmować szereg rodzajów 
wyrażeń, które różnią się znaczeniem i stopniem swojej szkodliwości, 
a także finezją ich prezentacji i strategiami rozpowszechniania oraz 
ciężarem skutków, jakie rodzą” (McGonagle 2011: 272). Świadomość 
takiego działania powoduje, że osoby skupiające w swoich rękach me-
dia kierują określoną ludnością w zaplanowany przez siebie sposób dla 
osiągnięcia własnych partykularnych celów.

Prawo międzynarodowe

Wolność słowa nie jest wartością absolutną i ulega ograniczeniu 
przez prawo międzynarodowe. W rzeczywistości ingerencja w wolność 
słowa lub ekspresji została zaakceptowana w przypadku znacznie 
mniejszych przestępstw niż szerzenie propagandy. Jeśli chodzi o po-
ważniejsze rodzaje propagandy stosowanej przez państwa, tj. propa-
gandę wojenną (ang. warmongering), wywrotową (ang. subversive) 
i zniesławiającą (ang. defamatory), które zagrażają pokojowi, to na 
gruncie prawa międzynarodowego zostały przyjęte zasadnicze ramy 
normatywne, które pozwalają określone działania kwalifikować jako 
nielegalne (Larson 1966). Pojawia się jednak pytanie, gdzie jest granica 
pomiędzy aktem, który możemy traktować jako propagandę „zwykłą” 
a tym, który uznany zostanie za propagandę „wojenną”. Rozważania 
ściśle związane są z debatą nad tym, w jakim stopniu aktywność pro-
pagandową można pogodzić z wolnością słowa. Wszakże prawo mate-
rialne jest dość jasne w swoim zakazie tylko co do propagandy wojen-
nej. Już 23 września 1936 roku podpisana została w Genewie Między-
narodowa Konwencja dotycząca wykorzystania transmisji w przypadku 
pokoju, będąca traktatem Ligi Narodów (https://treaties.un.org/ 
2019). Prace nad opracowaniem traktatu rozpoczęte zostały w 1933 
roku, po wyrażeniu aprobaty przez Zgromadzenie Ligi Narodów, nato-
miast akt wszedł w życie 2 kwietnia 1938 roku. W art. 1 zawarte zosta-
ło: „Strony umowy zobowiązują się wzajemnie do zakazania, a jeśli 
okaże się to konieczne, do bezzwłocznego zaprzestania nadawania na 
ich terytoriach każdego przekazu, który ze szkodą dla dobrego porozu-

mienia międzynarodowego ma taki charakter, że zachęca ludność ja-
kiegokolwiek terytorium do działania niezgodnego z porządkiem we-
wnętrznym lub bezpieczeństwem terytorium państwa-strony umowy”. 
Zaś w art. 2 Konwencji stwierdzono, że: „Państwa-strony umowy zo-
bowiązują się wzajemnie do zapewnienia, że transmisje ze stacji znaj-
dujących się na terytoriach będących pod ich zwierzchnictwem nie 
będą stanowić zachęty ani do wojny przeciwko innej stronie umowy, 
ani do czynów, które mogą do niej prowadzić”. Wobec tego należy 
zauważyć, że był to pierwszy międzynarodowy traktat zabraniający 
stosowania propagandy zagrażającej międzynarodowemu pokojowi, 
porządkowi oraz bezpieczeństwu. Jego skuteczność była ograniczona 
ze względu na to, że przyjęty został przez 22 państwa. Nie został zawar-
ty przez Włochy, Niemcy oraz Japonię, które w latach 30. na dużą ska-
lę prowadziły szeroko zakrojone kampanie propagandowe, jak również 
Związek Radziecki, Stany Zjednoczone czy Chiny (Kearney 2007). W kon-
tekście propagandy wojennej analizę prawnomiędzynarodową należy 
rozpocząć od wykładni art. 2 ust. 4 Karty Narodów Zjednoczonych, 
w którym społeczność międzynarodowa przyjęła: „Wszyscy członkowie 
powstrzymają się w swych stosunkach międzynarodowych od stoso-
wania groźby lub użycia siły przeciwko całości terytorialnej lub niepod-
ległości któregokolwiek państwa”. Szczególny charakter przedmiotowej 
umowy międzynarodowej podyktowany jest tym, że państwa odwo-
łują się do Karty Narodów Zjednoczonych, czyli aktu założycielskiego 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, będącego najważniejszą umową 
dla całego porządku międzynarodowego (Kleczkowska 2016). Podkre-
ślić należy, że jeszcze przed przyjęciem Karty Narodów Zjednoczonych, 
w procesie norymberskim ustalono, że agresywna wojna była prze-
stępstwem międzynarodowym (Pompe 1953). Wobec tego jakakol-
wiek forma podżegania do wojny skutkować będzie uznaniem za czyn 
nielegalny. Jak wskazuje A. Larson: „(…) propaganda zaprojektowana 
do wywołania agresywnej wojny jest sama w sobie nielegalna” (Larson 
1966: 444). ONZ na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego nr 2200A 
(XXI) z 16 grudnia 1966 roku, uchwaliła Międzynarodowy Pakt Praw 
Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych (Międzynarodowy Pakt Praw 
Obywatelskich i Politycznych, Dz.U. z 1977 r. nr 38, poz. 167). W art. 19 
ust. 2 zostało wskazane, że: „Każdy człowiek ma prawo do swobodne-
go wyrażania opinii; prawo to obejmuje swobodę poszukiwania, otrzy-
mywania i rozpowszechniania wszelkich informacji i poglądów, bez 
względu na granice państwowe, ustnie, pismem lub drukiem, w posta-
ci dzieła sztuki bądź w jakikolwiek inny sposób według własnego wy-
boru”. Z kolei w ust. 3 przyjęto, iż: „Realizacja praw przewidzianych 
w ustępie 2 niniejszego artykułu pociąga za sobą specjalne obowiązki 
i specjalną odpowiedzialność. Może ona w konsekwencji podlegać 
pewnym ograniczeniom, które powinny być jednak wyraźnie przewi-
dziane przez ustawę i które są niezbędne w celu: a) poszanowania 
praw i dobrego imienia innych; b) ochrony bezpieczeństwa państwo-
wego lub porządku publicznego albo zdrowia lub moralności publicz-
nej”. Stąd też społeczność międzynarodowa zawierając traktat, w któ-
rym jedną z gwarancji jest wolność słowa, pozostawiła możliwość jej 
ograniczenia w sytuacjach szczególnych. Świadczy to o tym, że na 
gruncie prawa międzynarodowego przedmiotowe prawo nie ma cha-
rakteru absolutnego, jednak wszelkie ograniczenia „muszą być propor-
cjonalne do uzasadnionego celu, do którego dąży ograniczenie” (Oràà 
1992: 140). Ponadto trzeba zwrócić szczególną uwagę, że terminy 
„bezpieczeństwo narodowe” i „porządek publiczny” podlegają obszer-
nej interpretacji, co w konsekwencji może doprowadzić do arbitralne-
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go naruszenia swobody obywatelskiej jaką jest wolność słowa. W kon-
tekście zakazu propagandy zawarty został w traktacie art. 20:  
„1. Wszelka propaganda wojenna powinna być ustawowo zakazana.  
2. Popieranie w jakikolwiek sposób nienawiści narodowej, rasowej lub 
religijnej, stanowiące podżeganie do dyskryminacji, wrogości lub gwał-
tu, powinno być ustawowo zakazane”. Art. 20 zobowiązuje zatem pań-
stwa sygnatariuszy do wprowadzenia ustawowego zakazu szerzenia 
propagandy wojennej i rozprzestrzeniania nienawiści narodowej, ra-
sowej i religijnej, która wywołuje wrogość, dyskryminację i nieuzasad-
nione ograniczenie wolność wypowiedzi. Co więcej, propaganda, o któ-
rej mowa w art. 20 może być rozpatrywana w kontekście konfliktów 
wewnętrznych i zewnętrznych (Kowalska 2018). Należy jednak zauwa-
żyć, że samo pojęcie propagandy nie zostało zdefiniowane na gruncie 
traktatu, co znacznie utrudnia interpretację. Art. 20 stanowi znaczące 
ograniczenie nie tylko prawa do swobody wypowiedzi, gwarantowa-
nego w art. 19, lecz również innych praw i wolności przyznanych 
w przedmiotowym traktacie, w tym przede wszystkim wolności zgro-
madzeń oraz wolności zrzeszania się. Warto zwrócić uwagę, że aby art. 
20 mógł być w pełni efektywny, konieczne jest wprowadzenie odpo-
wiednich sankcji w obszarze ustawodawstwa krajowego wobec przy-
padków głoszenia propagandy wojennej lub nienawiści na tle raso-
wym, narodowościowym lub religijnym. Wszakże państwa, które nie 
wprowadziły jeszcze rozwiązań w tym zakresie, zobowiązane są to 
uczynić – mają również obowiązek powstrzymania tego rodzaju zacho-
wań na własnym terytorium, również ze strony przedstawicieli i orga-
nów aparatu władzy (Milkowski 2017; Wieruszewski 2012). Co więcej, 
w Akcie końcowym Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Euro-
pie podpisanym przez szefów 35 państw na zakończenie obrad w dniu 
1 sierpnia 1975 roku, państwa (uczestnicy) zobligowały się do kształ-
towania wzajemnych stosunków „w klimacie zaufania i szacunku mię-
dzy ludźmi, zgodnie z obowiązkiem powstrzymywania się od propa-
gandy agresywnej wojny” przeciwko innemu państwu-sygnatariuszowi 
tego aktu (Helsinki 2019). Dodatkowo w 1999 roku w Stambule, w za-
kresie funkcjonowania Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Eu-
ropie, została przyjęta Deklaracja, w ramach której państwa-strony 
zobligowały się: „do zapewnienia wolności mediów jako podstawy dla 
pluralistycznych i demokratycznych społeczeństw”. W Deklaracji za-
warte zostało także oświadczenie: „Jesteśmy głęboko zaniepokojeni 
wykorzystywaniem mediów na terenach konfliktów do siania nienawi-
ści i rozbudzania napięć etnicznych, a także używaniem prawnych 
ograniczeń i nękania w celu pozbawienia obywateli wolnych mediów”. 
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie opracowała rów-
nież strategię dotyczącą zagrożeń dla bezpieczeństwa i stabilności w XXI 
wieku. Przyjęta została ona w Maastricht w 2003 roku. W art. 37 za-
warto wytyczne: „W pełni szanując zasady wolności wypowiedzi, 
OBWE podejmie wysiłki w walce z przestępstwem nienawiści, które 
może być rozniecane przez rasistowską, ksenofobiczną i antysemicką 
propagandę w Internecie” (Mijatović 2015). Ponadto regulacje związa-
ne z wolnością słowa i możliwością jej reglamentacji znalazły odzwier-
ciedlenie w regionalnym systemie ochrony praw człowieka. Na gruncie 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w art. 10 ust. 1 zawarte zosta-
ły regulacje dotyczące wolności słowa oraz wyrażania opinii (https://
www.echr.coe.int/ 2019). Nie mniej jednak w ust. 2 przyjęte zostały 
przesłanki, za pomocą których istnieje możliwość wprowadzenia, w usta-
wodawstwach państw-sygnatariuszy, ograniczeń praw jednostki (Ma-
covei 2004). Wszakże zgodnie z przedmiotowym artykułem: „Korzysta-

nie z tych wolności pociągających za sobą obowiązki i odpowiedzial-
ność może podlegać takim wymogom formalnym, warunkom, ograni-
czeniom i sankcjom, jakie są przewidziane przez ustawę i niezbędne 
w społeczeństwie demokratycznym w interesie bezpieczeństwa pań-
stwowego, integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa publicznego 
ze względu na konieczność zapobieżenia zakłóceniu porządku lub prze-
stępstwu, z uwagi na ochronę zdrowia i moralności, ochronę dobrego 
imienia i praw innych osób oraz ze względu na zapobieżenie ujawnie-
niu informacji poufnych lub na zagwarantowanie powagi i bezstronno-
ści władzy sądowej”. Zgodnie ze standardami strasburskimi swoboda 
korzystania z wolności słowa nie powinna być związana z arbitralną 
i nieproporcjonalną ingerencją w prawa jednostki (Kowalska 2018). 
Wprowadzenie wszelkich obostrzeń związanych z wolnością słowa słu-
ży przeciwdziałaniu propagandzie, gdyż nie może istnieć dowolność 
przekazywania treści, z pominięciem przewidywalnych rezultatów ta-
kiego zachowania. Bezwzględna akceptacja wolności słowa przestałby 
być instrumentem obrony praw człowieka, lecz stałaby się wręcz środ-
kiem ich naruszenia (Wacławczyk 2009). W kontekście dalszej współ-
pracy społeczności międzynarodowej w zakresie przeciwdziałania 
szerzenia propagandy wypowiedział się były Rzecznik Generalny Euro-
pejskiego Trybunału Sprawiedliwości R. Colomer, który stwierdził, że: 
„nikt obecnie nie podważa ogromnej siły oddziaływania obrazów, któ-
re są w stanie ukazywać najbardziej skryte zakątki prywatnego życia; 
w rezultacie, aby uniknąć spełnienia się przepowiedni George’a Orwel-
la z jego powieści Rok 1984, że technologia audiowizualna stanie się 
środkiem dostarczania propagandy, rządy powinny podejmować wy-
siłki dla ustanowienia zabezpieczeń gwarantujących pewien obiekty-
wizm i niezależność co najmniej u nadawców publicznych” (http://
curia.europa.eu 2019).

Propaganda w świetle konfliktu w Donbasie

Aktualne wydarzenia w Donbasie wykraczają poza ramy ukraiń-
skiego konfliktu wewnętrznego i są, jak wskazują eksperci, wojną hy-
brydową Federacji Rosyjskiej z Ukrainą (Hajduk, Stępniewski 2015). 
Rozwój takiej „wojny mieszanej” prowadzi do deformacji systemu eu-
ropejskiego, a ponadto stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa mię-
dzynarodowego (Szkrobaniec 2015). Szczególną rolę odgrywają narzę-
dzia informacyjno-psychologiczne, mające dominujący wpływ na 
charakter wojny we wschodniej Ukrainie (Mahda 2014). Skuteczność 
aneksji Krymu oraz odpowiednio przygotowane działania propagan-
dowe zachęciły, przy wsparciu Federacji Rosyjskiej, rosyjskojęzyczną 
część ukraińskich obywateli do próby dokonania secesji. W wielu mia-
stach dochodziło do demonstracji, w trakcie których prorosyjscy akty-
wiści żądali inkorporowania poszczególnych obwodów w skład Rosji. 
Od kwietnia 2014 roku demonstracje zaczęły polegać na fizycznym 
zajmowaniu budynków administracji rządowej. Reakcja centralnych, 
ukraińskich władz była pasywna z uwagi na dysfunkcjonalność podsta-
wowych organów państwa. Działania nasiliły się w szczególności w ob-
wodzie donieckim i ługańskim (Kurkow 2015). Efektywna propaganda 
pozwoliła destabilizować region i obudziła nastroje antyukraińskie. 
W konsekwencji separatyści, na okupowanych przez siebie terenach, 
proklamowali utworzenie Donieckiej Republiki Ludowej oraz Ługań-
skiej Republiki Ludowej (Caspersen 2016). W świetle konfliktu zbroj-
nego w Donbasie należy wskazać, że zgodnie ze zobowiązaniami mię-
dzynarodowymi w ustawodawstwach zarówno Ukrainy, jak i Federacji 
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prezydenta – który uosabia państwo na arenie międzynarodowej, 
szczególnie w kontaktach z innymi państwami oraz organizacjami mię-
dzynarodowymi, jak i wypowiedzi współdziałającego z nim ministra 
spraw zagranicznych (wspólnie ustalają i realizują najważniejsze kwe-
stie polityki zagranicznej) (Roberts 2017). Minister spraw zagranicz-
nych Federacji Rosyjskiej S. Ławrow nawiązując do mocarstwowych 
dążeń ze strony Stanów Zjednoczonych w oświadczeniu wskazuje, że: 
„Kryzys ukraiński jest bezpośrednim wynikiem prób Zachodu przesu-
nięcia na wschód linii strefy wpływu euroatlantyckiego” (Lavrov 2014). 
W retorykę ministra wpisuje się również wypowiedź: „Stany Zjedno-
czone od samego początku przyczyniły się do zamachu stanu przeciw-
ko państwu [Ukrainie; K.M.]” (http://www.ntv.ru 2019). Główną ideą 
rosyjskich analityków jest teza o amerykańskiej chęci utrwalenia przy-
wództwa na arenie międzynarodowej, przeformowania euroazjatyc-
kiej przestrzeni i w konsekwencji osłabieniu Federacji Rosyjskiej. Na tej 
podstawie większość rosyjskich ekspertów jest przekonana, że   ukraiń-
ski kryzys jest wynikiem geopolitycznych zmian zainicjowanych przez 
Stany Zjednoczone. Potwierdzają to następujące wiadomości: „Kryzys 
ukraiński jest nowym etapem reformowania całej przestrzeni euroazja-
tyckiej” (Ozerov 2015), „głównym celem jest uczynienie Ukrainy pro-
zachodniej, rusofobicznej (…) antyrosyjskiej, źródłem ciągłego napięcia 
i konfliktów z Rosją” (https://riss.ru/ 2019). Z kolei S. Glazyev o roli USA 
w konflikcie stwierdził: „Wykorzystują Ukrainę jako główną linię po-
działu, licząc z jednej strony na osłabienie Rosji i jej agresywną reakcję, 
natomiast z drugiej strony na konsolidację państw europejskich w ich 
tradycyjnym pragnieniu skolonizowania ziem ukraińskich. Kontrola nad 
Europą i Rosją może zapewnić Stanom Zjednoczonym geopolityczny 
i geoekonomiczny margines siły konieczny do utrzymania globalnej 
dominacji w rywalizacji z Chinami” (Glaz’yev 2014). Władze Federacji 
Rosyjskiej próbują utwierdzić opinię publiczną w przekonaniu, że ce-
lem Rosji jest pomoc Ukrainie w rozwiązaniu konfliktu w Donbasie. 
W tym kontekście władze rosyjskie nie działają jako agresor (jak to 
oficjalnie uważa Kijów), ale jako „rząd nastawiony pokojowo”, obrońca 
rosyjskojęzycznej ludności Ukrainy. Dowodem są wypowiedzi prezy-
denta Federacji Rosyjskiej W. Putina: „To władze Kijowa prowadzą ope-
rację represyjną na wschodzie Ukrainy (…) Rosja jest gotowa działać 
jako pośrednik w dialogu politycznym na Ukrainie” (https://tass.ru 
2019). Metoda „wzorowego przywracania pokoju” ma na celu stwo-
rzenie złudzenia, że Federacja Rosyjska jest partnerem pokojowym  
i wcale nie jest zaangażowana w konflikt (Mahda 2014). W działania 
propagandowe Kremla, mające przerzucić odpowiedzialność za kon-
flikt zbrojny na wschodzie Ukrainy, wpisuje się również oświadczenie 
Putina, że: „W końcu to nie milicje z południowego wschodu wysłały 
swoje oddziały do Kijowa, ale wręcz przeciwnie, władze Kijowa popro-
wadziły wojska na południowy wschód” (https://tass.ru 2019), czy 
Ławrowa: „Kijów zmierzał w kierunku »uduszenia« gospodarki połu-
dniowo-wschodniej Ukrainy” (Dubrovskaya 2014). Już w pierwszym 
etapie prowadzonych działań propagandowych osoby przebywające 
na Placu Niezależności zaczęto prezentować jako: „faszystów” czy 
„banderowców” w celu pobudzenia antyzachodnich nastrojów wśród 
ludności zamieszkującej wschodnie obwody Ukrainy. W rezultacie do-
szło do polaryzacji społeczeństwa. Eksponowano również informacje, 
że ukraiński skrajny „Prawy Sektor” przejmuje władzę na Ukrainie (Ba-
nasik, Parafianowicz 2015). Dokonując analizy przekazów medialnych 
należy wskazać, że w retoryce rosyjskiej dość często przejawiają się 
porównania do nazizmu, skrajnego nacjonalizmu, szowinizmu. Ponad-

Rosyjskiej znalazły się przepisy penalizujące propagandę wojenną. 
W rozdziale XX zatytułowanym „Przestępstwa przeciwko pokojowi, 
bezpieczeństwu ludności i prawu międzynarodowemu” Kodeksu Kar-
nego Ukrainy (ukr. Kryminalʹnyy Kodeks Ukrayiny; z dnia 01.09.2001 
roku ze zm.) uregulowane zostały aspekty związane z szerzeniem pro-
pagandy (https://zakon.rada.gov.ua 2019). W art. 436 zawarto, że: 
„Publiczne nawoływanie do agresywnej wojny lub rozpoczęcia konflik-
tu zbrojnego, a także do produkcji materiałów zachęcających do takich 
działań w celu rozpowszechniania lub dystrybucji takich materiałów 
– podlega karze robót poprawczych na okres do dwóch lat, albo aresz-
tu do sześciu miesięcy lub pozbawienia wolności do trzech lat”. Jeżeli 
działania zostałyby zakwalifikowane jako element przygotowań do 
nielegalnych działań militarnych, to w takiej sytuacji zastosowanie 
znajdzie art. 437 ust. 1 stanowiący, że: „Planowanie, przygotowywanie 
lub wszczynanie wojny napastniczej lub konfliktu zbrojnego, a także 
udział w konspiracji mającej na celu popełnienie takich czynów, pod-
lega karze pozbawienia wolności na okres od siedmiu do dwunastu 
lat”. Stąd też w ukraińskim prawie karnym, oprócz publicznego nawo-
ływania do wojny napastniczej, za propagandę wojenną uznawane jest 
również przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów nawołują-
cych do wszczęcia wojny (Pietras-Eichberger 2016). W Kodeksie kar-
nym Federacji Rosyjskiej (rus. Ugolovnyy kodeks Rossiyskoy Federatsii; 
z dnia 13.06.1996 roku ze zm.; https://consultant.ru 2019) wprowa-
dzony został w art. 354 ust. 1 zakaz publicznego nawoływania do 
wszczęcia wojny napastniczej: „publiczne nawoływanie do wszczęcia 
wojny napastniczej, podlega karze grzywny do 300.000 rubli albo 
w wysokości wynagrodzenia za pracę lub innego dochodu skazanego 
za okres do 2 lat, albo karze pozbawienia wolności do lat 3”. Rozszerzo-
ny został przez ust. 2: „Te same czyny popełnione przy użyciu środków 
masowego przekazu lub przez osobę zajmującą stanowisko rządowe 
Federacji Rosyjskiej lub stanowisko państwowe podmiotu Federacji 
Rosyjskiej – będą karane grzywną w wysokości od 100.000 do 500.000 
rubli lub w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego 
za okres od roku do trzech lat lub pozbawienia wolności do 5 lat z po-
zbawieniem prawa do zajmowania określonych stanowisk lub angażo-
wania się w niektóre czynności przez okres do 3 lat”. Wobec tego we-
wnętrzne systemy prawne Federacji Rosyjskiej, jak i Ukrainy, penalizu-
ją przestępstwa przeciwko pokojowi, w tym przede wszystkim szerze-
nie propagandy. Działania zbrojne na wschodzie Ukrainy są formą 
wojny hybrydowej, czyli strategii militarnej, która łączy tradycyjną 
wojnę z cyberwojną oraz działaniami opartymi na szerzeniu propagan-
dy. Integralną częścią takiej wojny jest zmiana interpretacji rzeczywi-
stości poprzez masową i tendencyjną informację oraz jej wpływ psy-
chologiczny, który z reguły realizowany jest poprzez media. Przekaz 
skorelowany jest z zestawem informacji prezentowanych przez organy 
administracji centralnej (w przypadku Donbasu również władz separa-
tystycznych), co odgrywa ważną rolę w kształtowaniu opinii publicznej 
na temat obecnej sytuacji w regionie. Można argumentować, że za-
równo w Rosji, jak i na Ukrainie rząd bardzo często korzysta z szeregu 
informacji i metod manipulacji, aby stworzyć skonsolidowaną opinię 
publiczną i jeden obraz wizji procesów zachodzących na wschodzie 
Ukrainy, aby przezwyciężyć antagonistyczne nastroje (Szkrobaniec 
2015). Szczególną rolę w kontekście analizy prawnomiędzynarodowej 
odgrywają wypowiedzi przedstawicieli podstawowych instytucji pań-
stwowych zaangażowanych w kreację stosunków międzynarodowych. 
Wobec tego doniosły charakter mają oświadczenia głowy państwa –
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nej ludność przed panujących kryzysem humanitarnym, który wywo-
łany został przez Federację Rosyjską. W rzeczywistości sytuacja w Don-
basie ulegała poprawie, z uwagi na fakt, że władze quasi-państw były 
w stanie odbudować administrację zarówno na szczeblu centralnym, 
jak i lokalnym. Pobierają od mieszkańców podatki, które następnie 
redystrybuują w celu zapewnienia podstawowej opieki zdrowotnej czy 
realizacji podstawowych form zabezpieczenia społecznego (https://
dnr-online.ru 2019). Nie ulega jednak wątpliwości, że podejmowane 
wszelkie działania przez władze separatystyczne są możliwe, dzięki 
wsparciu ze strony Federacji Rosyjskiej. 

Podsumowanie

Jak trafnie zauważył E. Bernays: „Ci, którzy manipulują tym niewi-
docznym mechanizmem społeczeństwa, stanowią niewidzialny rząd, 
który jest prawdziwą władzą rządzącą naszym krajem” (Bernays 1928: 
37). Propagandysta z wykorzystaniem propagandy wpływa na myśli 
i zachowania publiczności. Stosowana w ramach wojny hybrydowej 
w Donbasie przejawia się etykietowaniem i stygmatyzowaniem prze-
ciwnika, czy budowaniem przejaskrawionego obrazu wroga, zarówno 
wewnętrznego („zdrajca narodu”), jak i zewnętrznego („zgniły Za-
chód”, „faszystowski Zachód”). Zazwyczaj skorelowana jest z szerze-
niem mowy nienawiści. Z kolei umiejętnie prowadzona powoduje, że 
ludność, w zależności od postawionego celu, zostaje zaktywizowana 
lub zachowuje bierność. Współczesny konflikt na wschodzie Ukrainy 
jest bezpośrednią konsekwencją wojny hybrydowej, której towarzyszą 
asymetryczne działania między Federacją Rosyjską a Ukrainą, w tym 
szerzenie propagandy. Sama konfrontacja wpływa destrukcyjnie 
przede wszystkim na stosunki międzypaństwowe obu państw. W Fe-
deracji Rosyjskiej istnieje wysoki poziom wsparcia informacyjno-ana-
litycznego dla oficjalnego stanowiska Moskwy, co sprawia, że opinia 
publiczna Federacji Rosyjskiej jest bardziej jednowymiarowa w ramach 
jednej płaszczyzny, dzięki czemu możliwe jest skonsolidowanie obywa-
teli wokół szerzonej propagandy (Gromadzki 2014). Wykorzystywane 
w mediach są liczne środki manipulacyjne takie jak: metafory, eufemi-
zmy, epitety, porównania i stereotypy, których zadaniem jest nadać od-
powiedni charakter wydarzeniom w Donbasie. Władze Ukrainy, chcąc 
bronić się przed działaniami propagandowymi, muszą opracować kom-
pleksową strategię informacyjną, która umocniłaby ukraińską opinię 
publiczną i stworzyła niezbędny rdzeń ideowy, pozwalający przetrwać 
wojnę hybrydową narzuconą z zewnątrz. Na uwagę zasługuje również 
fakt, że konflikt rosyjsko-ukraiński jest nie tylko zagrożeniem dla regio-
nu; powinien on być postrzegany jako wyzwanie dla całej wspólnoty 
europejskiej, a także należałoby rozpatrywać go jako przyszły pro-
blem globalny. Wszakże wypowiedzi głów państw, jak również osób 
pełniących najważniejsze stanowiska mają charakter propagandowy, 
co należałoby traktować jako naruszenie norm prawa międzynarodo-
wego. W kontekście niektórych wypowiedzi warto się zastanowić czy 
nie powinny zostać zakwalifikowane wręcz jako propaganda wojenna. 
Nie mniej jednak egzekwowanie prawa w takich przypadkach okazuje 
się w praktyce niemożliwe.

to, rosyjskie media wyolbrzymiają antyrosyjskie nastroje na Ukrainie, 
powodując, że Rosjanie obawiają się radykalnej i nacjonalistycznej 
Ukrainy, która atakuje rosyjskojęzyczną ludność i cały naród rosyjski. 
Jednym z elementów manipulacji była wiadomość, że „nowe” władze 
ukraińskie zakazały ludności posługiwania się językiem rosyjskim pod 
groźbą pociągania do odpowiedzialności karnej (http://stopfake.org 
2019). Pojawiają się także w przestrzeni medialnej takie sformułowa-
nia, jak: „Donbas jest gorącym punktem współczesnej historii, w któ-
rym nastąpił bezwzględny atak na Rosjan i rosyjski świat” (Kotenok 
2014). Federacja Rosyjska w przekazie medialnym zyskuje również 
pozytywny odbiór jako państwo, które udziela pomocy: „w ciągu ostat-
nich dwóch lat rosyjski budżet wydał już około 15 miliardów dolarów 
na wsparcie Donieckiej oraz Ługańskiej Republiki Ludowej” (Novikova 
2017). Głównym zadaniem rosyjskich działań propagandowo-informa-
cyjnych w związku z konfliktem ukraińskim jest: budowa pozytywnego 
wizerunku Rosji, podkreślanie znaczenia tego państwa dla stabilności 
systemu międzynarodowego i jego bezpieczeństwa, osłabianie solidar-
ności państw członkowskich NATO oraz Unii Europejskiej, wytworzenie 
w społeczeństwie rosyjskim poczucia „oblężonej twierdzy” i zagrożenia 
ze strony państw zachodnich. Do realizacji wymienionych zadań wyko-
rzystywane są oficjalne media, m.in. RIA Novosti, Russia Today, Voice 
of Russia, Agencja REX czy Agencja Informacyjna Regnum (Milkowski 
2017). W tych trudnych warunkach politycznych Ukraina jest również 
zmuszona uciekać się do użycia metod wojny informacyjnej, w tym 
szerzenia propagandy, która, podobnie zresztą jak rosyjska, wiąże się 
z odwoływaniem do zbiorowej świadomości narodu: uczuć patrioty-
zmu, poczucia własnej wartości, honoru i dumy oraz solidarności wo-
bec zewnętrznego wroga. To z kolei determinuje „przebudzenie” ne-
gatywnych nastrojów antyrosyjskich w ukraińskim społeczeństwie, co 
przyczynia się do pogłębienia różnic między dwoma państwami (Szkro-
baniec 2015). Szczególną rolę odgrywają wypowiedzi Prezydenta Ukra-
iny P. Poroszenki, który, jak wskazują liczni komentatorzy, zaniża staty-
styki dotyczące ukraińskich żołnierzy, którzy zginęli w Donbasie, co ma 
wpływać na społeczne nastroje (https://regnum.ru 2019). W przemó-
wieniu wyborczym wygłoszonym 25 marca 2019 roku wskazał, że: 
„Cena zapłacona za zapewnienie nam możliwości zbudowania pań-
stwa jest zbyt wysoka. 2 959 żołnierzy oddało życie, abyśmy mogli te-
raz chronić i budować Ukrainę” (https://ukrinform.ru 2019). Przykła-
dowo w Frankfurter Allgemeine Zeitung wskazane zostało, że zgodnie 
z szacunkami niemieckich służb w walkach na wschodzie Ukrainy zgi-
nęło około 50 000 ukraińskich żołnierzy i cywilów (https://faz.net 
2019). W deklaracjach Prezydenta bardzo często pojawiają się również 
sformułowania dotyczące sytuacji w dwóch quasi-państwach: „Panuje 
[w Donbasie; K.M.] straszliwa katastrofa humanitarna” (112.ua 2019), 
„W Donbasie jest katastrofalna sytuacja humanitarna, a poziom życia 
na strasznie niskim poziomie” (unian.net 2019), „Obecnie na teryto-
riach okupowanych stopa bezrobocia wynosi od 60% do 70% – całko-
wita katastrofa humanitarna” (dnews.dn.ua 2019). Prowadzona przez 
Prezydenta Ukrainy retoryka ma przede wszystkim ściśle określone 
cele. Po pierwsze, wywołać przekonanie wśród lokalnej społeczności 
we wschodnich obwodach, że jakiekolwiek próby secesjonistyczne 
spowodują, że poziom życia mieszkańców ulegnie diametralnej zmia-
nie. Takie wypowiedzi mają zatem charakter prewencyjny. Po drugie, 
nadaje prowadzonym działaniom militarnym dodatkowy charakter 
motywacyjny. Wobec tego prowadzona w Donbasie ma na celu nie 
tylko odzyskanie terytorium, ale również ma za zadanie ochronę lokal-
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Libertarianism as a solution to the paradox of tolerance
Libertarianizm jako rozwiązanie paradoksu tolerancji

Celem artykułu jest omówienie paradoksu tolerancji w kontekście 
procesu rynkowego. Pytanie brzmi, czy powinniśmy tolerować wszelkie 
działania na wolnym rynku, nawet nietolerancyjne? Twierdzę, że liber-
tariańska zasada nieagresji jest jedyną racjonalną odpowiedzią na para-
doks tolerancji, zapewniającą harmonijne współistnienie różnych jed-
nostek w wolnym społeczeństwie. Ponieważ libertarianie skupiają się 
raczej na agresji fizycznej niż na nietolerancji, nie muszą być skłonni do 
tolerowania czegokolwiek – tylko wszystkiego, co pokojowe. Podejście 
leseferystyczne pozwala ludziom realizować własne cele, nawet jeśli nie 
są ze sobą zgodni. Społeczeństwo, w którym ludzie nie realizują jednego 
nadrzędnego celu, lecz wiele różnych celów indywidualnych, wymaga 
od ludzi tolerowania celów innych ludzi, nawet jeśli uważają ich za mo-
ralnie odrażających. Podejście libertariańskie nie implikuje libertynizmu 
i biernej zgody na zło. Przeciwnie, libertarianie aktywnie walczą o wol-
ność, warunek życia moralnego.

Keywords: paradoks, tolerancja, rynek, libertarianie, wolność.

The purpose of this paper is to discuss the paradox of tolerance 
in the context of the market process. The question is whether we 
should tolerate all free market activities, even intolerant actions? I ar-
gue that the libertarian nonaggression principle is the only rational 
answer to the paradox, ensuring the harmonious coexistence of di-
verse individuals in a free society. Since libertarians focus on physical 
aggression rather than on intolerance, they do not have to be willing 
to tolerate anything – only anything peaceful. The laissez-faire ap-
proach enables people to pursue their own goals, even if they do not 
agree with each other. Such a “means-connected” society requires 
individuals to tolerate other people’s ends, even if they consider them 
as morally repugnant. I show that the libertarian approach does not 
imply libertinism and passive acquiescence to evil. On the contrary, 
libertarians actively fight for freedom, a prerequisite of moral life.

Słowa kluczowe: paradox, tolerance, market, libertarians, freedom.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
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Introduction

In The Magic Mountain, Thomas Mann wrote that “tolerance be-
comes a crime when applied to evil” (Mann, 1924). In this quote, the 
German novelist touched on the problem with the concept of toleran-
ce. The troublesome issue is whether tolerance implies being tolerant 
of the intolerant, or whether the intolerant people put themselves 
beyond the limits of toleration. What are the limits of tolerance (if 
they exist), who decides what they are, and how do they do so? Is the 
limit when tolerance becomes moral indifference or nihilism? Sho-
uld we tolerate all free market results, even if we find them morally 
abhorrent? Dilemmas like these prompted Karl Popper to define the 
“paradox of tolerance.” He formulates it as follows: 

Less well known is the paradox of tolerance: Unlimited tolerance 
must lead to the disappearance of tolerance. If we extend unli-
mited tolerance even to those who are intolerant, if we are not 
prepared to defend a tolerant society against the onslaught of 
the intolerant, then the tolerant will be destroyed, and tolerance 
with them… We should therefore claim, in the name of tolerance, 
the right not to tolerate the intolerant. We should claim that any 
movement preaching intolerance places itself outside the law. 
(Popper 1947, chap. 7, note 4). 

According to Popper, there are limits to tolerance since intole-
rant people put themselves beyond the limits of toleration and even 
outside the law. However, there is a problem: who decides what the 
limits of tolerance are, and how? Clearly, such an approach is poten-
tially dangerous – especially if the state would define and suppress the 
intolerance – as it generates the risk of one-sidedness and arbitrary 
boundaries between us, the tolerant, and them, the intolerant. 

In this essay, I argue that the libertarian nonaggression principle 
is the only rational answer to the paradox of tolerance, ensuring the 
harmonious coexistence of diverse individuals in the free society. In 
the next section, I address the notion of tolerance. Next, I characte-
rize libertarianism briefly (section III). Section IV explains the liberta-
rian approach toward tolerance and its paradox. Then I provide some 
examples of libertarian tolerance (section V). In section VI, I discuss 
whether libertarians are libertines. Section VII concludes.

What is tolerance?

The history of tolerance goes back to antiquity, but it became one 
of the most important political and philosophical notions after the Re-
formation, which sparked religious conflicts across Europe. Although 
for a long time the concept of tolerance applied mainly to religious 
tolerance, in the second half of the nineteenth century it gained a ge-
neral, modern meaning (Mill 1869). 

According to The Stanford Encyclopedia of Philosophy, tolerance 
generally refers to “the conditional acceptance of or non-interference 
with beliefs, actions or practices that one considers to be wrong but 
still ‘tolerable’, such that they should not be prohibited or constrained” 
(Forst 2017). Similarly, The Cambridge Advanced Learner’s Dictionary 
& Thesaurus defines tolerance as “willingness to accept behaviour and 
beliefs that are different from your own, although you might not agree 
with or approve of them” (http://dictionary.cambridge.org/dictionary/
english/tolerance 2017).1 

1 Although the dictionary’s definition seems to be simple, there are many 
philosophical problems related to tolerance. See, for instance: Heyd (1996).
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Tolerance thus has two elements: an objection component and 
an acceptance component. The object of tolerance is considered bad, 
but it is accepted nonetheless. This idea was probably best expressed 
by a quotation (erroneously) attributed to Voltaire: “I do not agree 
with what you have to say, but I’ll defend to the death your right to say 
it.” In this light, it would be unsuitable to not tolerate what is wrong, 
as this is precisely what tolerance is about. 

However, this implies that tolerance requires us to tolerate even 
intolerance, which seems to be clearly contradictory, as the adherence 
to the principle of tolerance would grant intolerant people the right 
to be intolerant (Mendis n.d.). That is the paradox of tolerance. I will 
argue that only libertarian political philosophy can solve it in a satis-
factory way. Before I do this, I shall describe briefly the doctrine itself.

What is libertarianism?

Libertarianism is a political philosophy that gives top priority to 
individual liberty and advocates minimizing the role of the state (or 
even abolishing it, in more radical versions of the doctrine). Its core 
premise is the so-called nonaggression principle, which asserts that 
the initiation of aggression (or its threat) against individuals and their 
property is unjust and should be illegal. It means individuals have a ri-
ght to do what they want unless they initiate force against someone 
else or their property: 

The libertarian creed rests upon one central axiom: that no man 
or group of men may aggress against the person or property 
of anyone else. This may be called the “nonaggression axiom.” 
“Aggression” is defined as the initiation of the use or threat of 
physical violence against the person or property of anyone else. 
Aggression is therefore synonymous with invasion (Rothbard 
[1973] 2006: 27). 

What is crucial here is that libertarianism is a political philoso-
phy, so it is “concerned solely with the proper use of force” (Block 
1994, emphasis in the original). As such, it refrains from making moral 
judgments. It does not ask if the particular act (e.g., theft or drug use) 
violates ethical principles, but analyzes whether it infringes someone’s 
self-ownership or legally acquired property. 

As libertarianism does not point to which values we should pur-
sue (although it endorses non-aggression), is not a comprehensive 
ethical theory. Instead, it formulates a narrow, limited thesis about 
the proper use of coercion. Following Fuller’s distinction between the 
morality of aspiration (i.e., “the morality of the Good Life, of excel-
lence, of the fullest realization of human powers”) and the morality 
of duty, which “lays down the basic rules without which an ordered 
society is impossible,” we could say that libertarianism is the latter 
(Fuller 1969: 5).2 That doctrine may be seen as a general framework 
or basis for specific positive postulates made by individuals. As Den 
Uyl and Rasmussen (2005) put it, libertarianism is concerned with in-
dividual rights which are seen as meta-normative principles, enabling 

2 Cf. Barnett (1986: 48): “A Liberty Approach, if correct, is a morality of duty. 
It purports to specify what justice is and how it may best be pursued. It 
is not an entire ethical system for achieving a good society. Adherents to 
a Liberty Approach … believe that to legally require any more than [the 
basic rules] – to attempt to enforce a morality of aspiration as we would 
a morality of duty – will ultimately undermine both projects.”

individuals to choose which version of the good life to follow.3 In other 
words, libertarians, following Locke and other natural-rights theorists, 
focus on negative liberties and do not formulate any positive rights. 
In the next section, I will explain why this is so important and how it 
solves the paradox of tolerance.

Libertarianism and tolerance

The fact that libertarianism is essentially a negative program is 
seen by some as its main drawback, but it is actually an advantage. 
This is why that doctrine is very tolerant political philosophy in the 
world. As Hayek (1998: 109) puts it: 

It is often made a reproach to the Great Society and its market 
order that it lacks an agreed ranking of ends. This, however, is 
in fact its great merit which makes individual freedom and all it 
values possible. The Great Society arose through the discovery 
that men can live together in peace and mutually benefiting each 
other without agreeing on the particular aims which they seve-
rally pursue (Hayek 1998: 110-11). 

Actually, libertarianism is tolerance. It cannot be otherwise, be-
cause its aim is to discover the proper use of force by the state and in 
interpersonal relationships to maintain a civilized society and to allow 
people to live peacefully, as they all pursue different ends alongside 
each other. 

The same applies to market exchanges, which can occur because 
parties value objects differently or have divergent uses for the same 
things, so they serve the distinct aims of each person. In the free mar-
ket, individuals often collaborate with people whose views they do not 
share or do not know, contributing “to the needs of others without 
caring or even knowing about them” (Hayek: 1998: 109).4 

Libertarianism does not enumerate the particular kinds of acti-
vities it tolerates or does not tolerate, but provides rather a frame-
work of general norms that protect people from one another, enabling 
them to coexist in harmony. The free market system advocated by 
libertarians supports individual freedom, thanks to which each per-
son may choose between perceived alternatives and pursue his or her 
goals without restrictions (other than the nonaggression principle). 
As Hayek (1998: 109) frames it, “A free society is a pluralistic society 
without a common hierarchy of particular ends.” It means that the 
free market, including the free market for ideas and lifestyles, enables 
people to achieve their different ends, no matter what they are. One 
person might like going to the opera, while another to adult movie 
theaters, but in the unhampered market they can realize both these 
goals without having to make concessions to formulate a common 
plan (Horwitz 2012). 

It must be remembered that we live in a world of scarce reso-
urces, so there is always the possibility of conflict over them. In any 
society, individuals hold different views about many issues (e.g., how 
the scarce resources should be used, how the society should be or-
ganized, or what values are the most important). In case of conflict, 

3 I am indebted to an anonymous reviewer of an earlier version of this paper 
who drew my attention to the book by Den Yul and Rasmussen (2005).
4 Another issue is that it would be practically impossible to tie a modern, 
complex society together with a common goal instead of foundational rules 
about the proper use of force and economic relations within these rules.
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they can either try to resolve it with violence or to put up with people 
with whom they disagree. The latter approach, which is based on to-
lerance (in the context of property rights), is a distinguishing mark of 
civilization.5 

Libertarians believe that self-ownership is the property-assign-
ment rule that enhances voluntary cooperation between individuals 
and minimizes conflicts within society (Kinsella 2009). Indeed, the 
nonaggression principle ensures that individuals do not use violence 
when they disagree, since force can be legitimately used only in self-
-defense – when somebody else initiates aggression (or threatens to 
do this). It means that individual freedom can be limited only to what 
constitutes aggression against them and their property – but not to 
what merely contradicts somebody’s beliefs. 

Hence libertarian society is fundamentally tolerant because it re-
frains from using force to change other people’s beliefs. In such a so-
ciety, there is no paradox of tolerance, since tolerating intolerance is 
not a problem for libertarians: it is actually the greatest merit of that 
doctrine and the whole point of the nonaggression principle, at least 
as long as the intolerant behavior does not entail aggression against 
people or their property. As Burke (1790: 119) puts it, discussing the 
vices of the clergy, “I allow all this, because I am a man who has to deal 
with men, and who would not, through a violence of toleration, run 
into the greatest of all intolerance. I must bear with infirmities until 
they fester into crimes.” 

Libertarian tolerance stands, thus, in contrast with totalitaria-
nism, where there is a single hierarchy of ends – that is, citizens have 
to realize the central plan of authorities. The result is not peaceful 
cooperation, but “constant fighting over the reins of power in order to 
achieve one’s ends at the expense of others” (Horwitz 2012). 

In the free market system endorsed by libertarians, there is no 
central planning, understood as direction of the whole economic sys-
tem according to a unified plan. Instead there is planning by many se-
parate individuals. Thus competition requires tolerance. Although one 
may justify tolerance from the point of view of natural rights (as I did 
earlier), Hayek also points out that the classical argument for tolerance 
relies on recognizing our ignorance. Since the central authority has no 
necessary knowledge to rationally organize the society, it is a much 
better idea to “let others seek their happiness in their own fashion” 
(Hayek [1960] 2011: 528).6 

This argument can be already found in John Stuart Mill (1869, 
34), although he referred not to ignorance, but to fallibility: 

for while every one well knows himself to be fallible, few think it 
necessary to take any precautions against their own fallibility, or 
admit the supposition that any opinion, of which they feel very 
certain, may be one of the examples of the error to which they 
acknowledge themselves to be liable.7 

5 Mises ([1949] 1998) believes that the shift from relations based on vio-
lence to relations based on contract is a hallmark of the civilizing process. 
Similarly, Hayek (1998: 110) argues that the lack of using coercion to agree 
on particular goals is the basis of Western civilization.
6 Hayek (1998: 111), who writes that a lot of socially valuable knowledge is 
generated as an unintended by-product of pursuing individual goals.
7 I am indebted to an anonymous reviewer of an earlier version of this paper 
who drew my attention to this quote.

Thus for libertarians, the paradox of tolerance is a fallacy resulting 
from the use of “tolerance” instead of “an opposition to aggression” 
as the key value necessary to maintain free society. In other words, 
libertarianism does not focus on tolerance, but makes aggression the 
boundary between what is and what is not acceptable. Intolerance 
can be tolerated, but not aggression. There is a limit to tolerance, and 
the limit is violence, so acts such as murder, theft, or rape should, of 
course, not be tolerated.

Some examples of the libertarian approach

Libertarianism does not imply that members of a society have to 
agree with every statement or action, but they cannot use violence 
to force some beliefs on others. The best examples are the so-called 
victimless crimes, such as drug use or prostitution. Since these acts 
involve consenting adults and do not infringe on the rights of others, 
libertarians opt for their legality, no matter the moral evaluation of 
them. Libertarians may despise drug addicts or prostitutes, but it does 
not mean they want to put them in jail. 

Another case is immigration. Some people argue for closed bor-
ders and/or deportation of so-called illegal immigrants because they 
do not like or are afraid of them. The argument goes that we cannot 
tolerate immigrants because they are intolerant themselves, so they 
are a threat to national security and culture. Libertarians may not like 
immigrants, but they oppose legal restrictions unless immigrants vio-
late somebody’s rights.8 

Discrimination (or hate speech) is another example. From time 
to time, newspapers report discrimination in the marketplace, as, for 
example, when a conservative business owner refuses to hire a homo-
sexual person or to serve an LGBTQ activist. Such a person may be an 
intolerant bigot, but from the libertarian point of view, he or she is an 
owner of a company and thus has a right to refuse to cooperate or in-
teract with any person for any reason.9 The tolerant approach toward 
such people should be a boycott and moral persuasion, but definitely 
not a call for legal sanctions against them, as there was no act of ag-
gression involved in the refusal to hire or serve a particular person. 

These examples indicate that libertarians refrain from imposing 
their personal preferences on the whole society through the state’s 
coercive apparatus. This is actually what distinguishes libertarians 
from conservatives or socialists, as when Hayek ([1960] 2011: 523-24, 
emphasis added) explains why he is not conservative, but liberal:10 

When I say that the conservative lacks principles, I do not mean 
to suggest that he lacks moral conviction. The typical conservati-
ve is indeed usually a man of very strong moral convictions. What 
I mean is that he has no political principles which enable him to 
work with people whose moral values differ from his own for 
a political order in which both can obey their convictions. It is 

8 The issue is actually more complex, as immigrants have access to public in-
frastructure or social benefits and are sometimes forcefully settled in a par-
ticular place without the consent of inhabitants. On libertarian theories of 
immigration, see Krepelka (2010).
9 Leaving aside the moral aspects, he or she has also a right to hate speech, 
since a mere speech is not an act of physical aggression (but it may include 
threats).
10 Hayek uses the term “liberal” in the European sense, which essentially 
corresponds to “libertarian” in the United States.
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about drug use. Simply put, libertarian and moral analyses are diffe-
rent spheres, and they evaluate individuals’ acts according to distinct 
standards (Block 1994). 

Hence libertarianism is not libertinism, and libertarians do not 
have to approve of evil. They just oppose the use of force against pe-
ople who do not initiate aggression, even if they personally detest 
them and their actions. Actually, voluntary boycotts to reduce the 
incidence of immoral acts should be considered superior to the sta-
te’s interventions, which often lead to unintended consequences and 
strengthen the evil. For example, drug prohibition does not help drug 
users to get out of addiction, but may demoralize drug addicts even 
more by locking them in prison with “true” criminals. The prohibition 
also spurs crime in the black market for drugs, which spreads thro-
ughout society. It is true that a free market society needs both toleran-
ce and criticism. Tolerance, or the libertarian nonaggression principle, 
is “a necessary, but not a sufficient, condition for a flourishing and civil 
society” (Ikeda 2016). Although true, people mistakenly believe that 
only the state can solve their problems and improve society. Hence we 
suffer from far too much government interference. As Burke ([1765] 
2009: 269) points out, “Is, then, no improvement to be brought into 
society? Undoubtedly; but not by compulsion – but by encouragement 
– but by countenance, favor, privileges, which are powerful, and are 
lawful instruments. The coercive authority of the state is limited to 
what is necessary for its existence.” 

This is why we should not take apparent shortcuts and change 
society top-down through the state’s coercion, but rely more on the 
bottom-up approach and moral persuasion through voluntary insti-
tutions such as family, religious organizations, charities, social clubs, 
private companies, and so on. A world without alcoholism, drug addic-
tion, or prostitution would be far better, for sure. But the aim should 
be to peacefully persuade people to change their destructive behavior, 
not to introduce legal sanctions against such acts, since they cannot 
change the nature of man. All social experiments aimed at creating 
utopia failed and culminated in chaos. Moral improvement requires 
conscious, voluntary decisions. It cannot be achieved by simply forbid-
ding immoral acts. Forced abstinence from alcohol or drugs is not an 
act of virtue, but merely obedience. Moreover, people have different 
opinions on what is moral or not, and what the ideal society should 
look like. The top-down approach means less competition of ideas 
and less exposure to alternative viewpoints. Without them, criticism 
disappears, which may lead to collectivism (Ikeda 2016). 

Another issue is that attempts to change society through legisla-
tion lead to the expansion of the state, which weakens the authority of 
social groups and may endanger individual liberty. Nationwide, central 
rule generates more conflicts in society, as there is now only one per-
mitted way of life instead of pluralism and compromise13. 

13 The so-called blue laws may be a perfect example of such central rules. 
Another interesting, though much more controversial, example is the issue 
of abortion. See Nisbet (1982: 4) who writes: “Abortion existed in a kind of 
twilight zone until 1973 when the Supreme Court thrust itself and the autho-
rity of the central government into abortion.… In that decision [Roe v. Wade] 
the Court summarily wiped out the laws, mores, and customs of fifty states 
by declaring abortion to be constitutional and legal throughout the nation. At 
a stroke, abortion was lifted from the twilight zone of pluralism, compromise, 
and conflicting dogma in which it had lain for millennia and was made the 
subject of centralized national mandate.”

the recognition of such principles that permits the coexistence 
of different sets of values that makes it possible to build a pe-
aceful society with a minimum of force. The acceptance of such 
principles means that we agree to tolerate much that we dislike. 
There are many values of the conservative which appeal to me 
more than those of the socialists; yet for a liberal the importance 
he personally attaches to specific goals is no sufficient justifica-
tion for forcing others to serve them11. 

Hence in contrast to conservatives, libertarians are tolerant of all 
sorts of lifestyles, whether they endorse them or not. This is because 
they strictly separate the legal and moral spheres. As Hayek ([1960] 
2011: 524) continues: 

It is for this reason that to the liberal neither moral nor religious 
ideals are proper objects of coercion, while both conservatives 
and socialists recognize no such limits. I sometimes feel that the 
most conspicuous attribute of liberalism that distinguishes it as 
much from conservatism as from socialism is the view that moral 
beliefs concerning matters of conduct which do not directly in-
terfere with the protected sphere of other persons do not justify 
coercion. 

Indeed, both socialists and conservatives, or left and right, use 
the state and its legislation as a political means of “attaining those 
ends that it is no longer possible to attain by way of customary barga-
ining” (Leoni 1991: 140). According to Barnett (1985), the left wants 
to use the state’s coercive power to impose its concept of justice and 
of appropriate distribution of income, while the right wishes for power 
to inflict its definition of morality and of appropriate behavior.12 In 
contrast, libertarians do not attempt to use the state to impose their 
preferences on others, but they argue instead for the minimal state 
or no state at all, as they consider the state as a coercive monopolist 
of power, an entity that threatens individual liberty.

Are libertarians thus libertines?

Libertarianism is often equated with libertinism, and libertarians 
are presented as moral nihilists who do not care about evil. Nothing 
could be further from the truth. Some libertarians are libertines, for 
sure. However, libertarians can also be cultural conservatives, leftist 
activists fighting for free access to abortion and homosexual marria-
ge, or ardent Christians. The point is that libertarianism is a political 
philosophy. It focuses on the proper use of force in a society and abs-
tracts from moral considerations. It says whether certain acts should 
be legal, but it does not evaluate their moral aspects. So do econo-
mists when they analyze exchanges on the market: they abstain from 
moral judgments while studying the market for drugs or prostitutes’ 
services. However, it does not mean they support the drug trade or 
prostitution. The same applies to libertarians: just because they refu-
se to imprison drug users, it does not mean they are morally neutral 

11 Cf. Hayek ([1960] 2011: 528).
12 While acts such as drug use or prostitution are mainly criticized by con-
servatives, the left believes there is intolerable inequality in free market ca-
pitalism. Libertarians may (or may not) agree with such a statement, but un-
less the inequality results from a violation of the nonaggression principle, 
they do not see a justification for the government’s intervention.



Arkadiusz Sieroń – Libertarianism as a solution...

23

6. Burke E., (1790) Reflections on the Revolution in France. http://socserv2.
mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/burke/revfrance.pdf. Accessed August 
4, 2017.

7. Den Uyl D.J., Rasmussen D.B., (2005) Norms of Liberty. A Perfectionist 
Basis for Non-Perfectionist Politics, University Park, PA: The Pennsylvania 
State University Press.

8. Forst R., (2017) “Toleration.” In The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 
Fall 2017 Edition, edited by E. N. Zalta. https://plato.stanford.edu/archi-
ves/fall2017/entries/toleration/. Accessed August 2, 2017.

9. Fuller L., (1969) The Morality and Law, rev. ed. New Haven: Yale Uni-
versity Press.

10. Hayek F.A., ([1960] 2011) The Constitution of Liberty, definitive ed. Vol. 
17 of The Collected Works of F. A. Hayek, edited by R. Hamowy. Chicago: 
University of Chicago Press.

11. Hayek F. A., (1998) Law, Legislation and Liberty, vol. 2. London: Routled-
ge.

12. Heyd D. (ed.), 1996, Tolerance. An Elusive Virtue, Princeton, New Jersey: 
Princeton University Press.

13. Horwitz S., (2012) “Hayek’s Tolerant and Pluralistic Liberal Vision.” Foun-
dation for Economic Education. May 10, 2012. https://fee.org/articles/
hayeks-tolerant-and-pluralistic-liberal-vision/. Accessed August 5, 2017.

14. Ikeda S., (2016) “Tolerance, Criticism, and Humility Are Core Principles 
of Freedom.” Foundation for Economic Education, July 22, 2016.https://
fee.org/articles/tolerance-criticism-and-humility-are-core-principles-of-
-freedom/. Accessed August 3, 2017.

15. Kinsella S., (2009) What Libertarianism Is. In Property, Freedom, and 
Society. Essays in Honor of Hans-Hermann Hoppe, edited by G. J.Hül-
smann and S. Kinsella, 179-96. Auburn, AL: Ludwig von Mises Institute.

16. Krepelka J., (2010) “A Pure Libertarian Theory of Immigration.” Journal 
of Libertarian Studies 22: 35-52.

17. Leoni B., (1991) Freedom and the Law, 3rd ed. Indianapolis: Liberty 
Fund. http://oll.libertyfund.org/titles/920. Accessed July 7, 2017. Num-
bering according to the ebook PDF version.

18. Popper K., (1947) The Open Society and Its Enemies, vol. I, The Spell of 
Plato, London: George Routledge & Sons.

19. Mann T., [1924] 1996) The Magic Mountain, translated by J. E. Woods, 
first vintage international edition.

20. Mendis M., (n.d.) “The Paradox of Tolerance.” Big Think. http://bigthink.
com/articles/the-paradox-of-tolerance. Accessed August 2, 2017.

21. Mill J.S., (1869) On Liberty, fourth ed., London: Longmans, Green, Re-
ader and Dyer, https://en.wikisource.org/wiki/On_Liberty, Accessed 
October 27, 2017.

22. Mises L., ([1949] 1998) Human Action: A Treatise on Economics, scho-
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festo, 2nd ed. Auburn, AL: Ludwig von Mises Institute.

25. 

On the other hand, the free market fosters tolerance, as the 
market process helps to internalize sympathy for different people and 
creates economic incentives for nondiscrimination and openness to 
others: 

Market processes imply interaction and exchange with people 
different from oneself, which, under equal and predictable insti-
tutions, can lead to a realization that differences need not pose 
a threat and to increased understanding; they also make into-
lerance come at a cost, in that rejection of groups of people for 
other reasons than low productivity lowers profits for firms and 
the well-being of consumers (Berggren and Nilsson 2012: 5).

Conclusions

The apparent problem with tolerance is that we might have too 
much of it, as genuine tolerance should involve being tolerant of in-
tolerance. Libertarianism solves this paradox by focusing on physical 
aggression – a specific action – instead of intolerance, which is rather 
an intellectual attitude. 

In other words, the key to the paradox of tolerance is not whether 
people are tolerant or not, but what means they use when behaving 
intolerantly. Libertarians do not have to be willing to tolerate anything, 
but only anything peaceful. The laissez-faire approach enables people 
to pursue their own goals, even if they do not agree with each other. 

Such a “means-connected” society requires individuals to tole-
rate other people’s ends, even if they consider them as morally repu-
gnant. This is why libertarians are sometimes seen as libertine nihilists 
willing to agree on the greatest evil if only it does not violate the nona-
ggression principle (an example may be young people who prostitute 
themselves to earn money for drugs). 

However, libertarian tolerance for such immoral acts does not 
mean passive consent to evil. On the contrary, libertarians actively 
endorse life, liberty, and property rights. They also decry vices that 
give birth to immoral acts and support voluntary aid from private fo-
undations, churches, families, and associations to strayed souls. They 
only oppose the role of government in the fight against evil, as it may 
only aggravate problems or entail some unintended negative consequ-
ences. The state’s enforced, and not freely chosen, morality is not mo-
rality at all. Freedom is a prerequisite of debate, criticism, and moral 
decisions. Only free people with free will may choose good over evil.
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The freedom of speech and protection 
of the personal interest, which is the dignity of man
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speech as an absolute value. The aim of the article is to define the 
directives for the limitation of both these values, which will allow us 
to understand their mutual relationship. In the first part of the work, 
the considerations focus on showing the essence of the concepts of 
“freedom of speech” and “dignity of man”. Then a whole range of fac-
tors influencing the delimitation of freedom of speech, behind which 
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Jedną z charakterystycznych cech XXI wieku jest dynamiczny 
wzrost wpływu mediów na funkcjonowanie człowieka w społeczeń-
stwie. Zintensyfikowanie oraz wprowadzenie komunikacji międzyludz-
kiej na nowy, cybernetyczny poziom nadaje jeszcze większą wagę pra-
widłowemu rozumieniu kluczowych wartości, szczególnie tych, które 
mogą pozostawać w swojego rodzaju opozycji. Jednymi z takich war-
tości są wolność słowa oraz dobro osobiste, jakim jest cześć człowie-
ka. Największe w dotychczasowej historii możliwości kontaktowania 
się i wymiany informacji między ludźmi stwarzają pole do korzystania 
z wolności słowa na największą dotąd skalę. Uznając, że wolność ta 
stanowi podstawę do niczym nieskrępowanego wyrażania swoich my-
śli, nie dostrzega się często jej granic, wynikających z praw i wolności 
drugiego człowieka. Względna anonimowość w sieci oraz powszech-
ny do niej dostęp nierzadko są impulsem do zachowań uderzających 
w jednostkę. Co więcej, coraz bardziej unaoczniające się zjawisko tzw. 
„hejtu” umiejscawia się nie tylko w sferze internetowej, lecz dotyka 
swoim zasięgiem również między innymi środowiska pracy, sąsiedz-
twa czy szkoły. Jedną z przyczyn działań naruszających bezprawnie 
cześć człowieka, jego dobre imię jest poczytywanie wolności słowa 
jako wartości o charakterze absolutnym. Jak bowiem niewątpliwie 
trafnie stwierdził W. Wacławczyk: „gdyby uznać ją za taką właśnie 
wartość, wówczas przestanie ona być instrumentem ochrony innych 
praw człowieka, a stanie się narzędziem ich naruszania” (Wacławczyk 
2009: 258). Celem artykułu jest ukazanie relacji pomiędzy wolnością 

słowa a dobrem osobistym, jakim jest cześć człowieka, a więc wska-
zanie dyrektyw limitacji obu tych wartości. W artykule przedstawio-
no, jak daleko leży swoista granica wolności słowa, za którą mamy 
do czynienia z bezprawnym atakiem na dobro osobiste. Rozważania 
koncentrują się na relacji tych wartości w aspekcie prawa prywatnego. 

Wolność słowa

Istota wolności słowa, jako pojęcia wieloaspektowego i stwarzają-
cego trudności definicyjne, nie jest łatwa do uchwycenia. Jak zauważył 
J. Mrozek, określenie „wolność słowa” jest pewnym skrótem myślo-
wym, zawierającym w sobie całą gamę zagadnień (Mrozek 2012). Co 
więcej, połączenie dwóch pojęć „wolność” i „słowo” w jedno wyraże-
nie sprawia, że nabierają one innego znaczenia i tworzą nową jakość 
(Bafia 1988). Nierzadko również termin „wolność słowa” zastępowa-
ny jest określeniami „wolność wypowiedzi”, „swoboda wypowiedzi” 
czy „wolność prasy”. Choć w literaturze wielu autorów traktuje dwa 
pierwsze określenia jako synonimy wolności słowa, wskazuje się na 
ich nieco szersze znaczenie, obejmujące także na przykład wolność 
komunikowania się (art. 49 Konstytucji RP) czy prawo do informacji 
o stanie środowiska (art. 73 ust. 3 Konstytucji RP) (Dz.U. z 1997 r. nr 
78 poz. 483). Wolności prasy za to nie powinno się utożsamiać z wol-
nością słowa, gdyż nie dotyczy ona ogółu obywateli, a środków ma-
sowej komunikacji (Sadurski 1993). Zawiera ona w sobie prawo do 
otrzymywania za pośrednictwem prasy informacji prawdziwej, uczci-
wej, jasnej i niewprowadzającej w błąd (Mrozek 2012). Wolność słowa 
rozpatrywać można w dwóch kontekstach – jako tzw. wolność „od” 
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oraz wolność „do”. Wolność „od” dotyczy braku ingerencji państwa 
w sferę wolności człowieka, wyrażanej nie tylko poprzez aktywność, 
ale również jako pasywność jednostki (np. prawo do milczenia). Z kolei 
wolność „do” zakłada aktywność państwa, które powinno zapewnić 
jednostce odpowiednie warunki, by mogła z wolności słowa korzystać 
(Redelbach 2000). W literaturze pojawiają się również poglądy wskazu-
jące na możliwość rozpatrywania wolności słowa w trzech wymiarach: 
1) humanistycznym – wolność słowa jako fundament samorealizacji 
człowieka, 2) demokratycznym – wolność słowa jako gwarancja życia 
publicznego, funkcjonowania państwa i jego instytucji, 3) praworząd-
ności – gwarancji prawnych wolności słowa, a w tym jej granic (Mrozek 
2012). Wolność słowa, według generalnej normy ochronnej istniejącej 
w polskim systemie prawnym, zawiera w sobie trzy wolności składowe, 
które określają jej przedmiotowy zakres ochrony: wolność posiadania 
poglądów, wolność wyrażania poglądów oraz wolność pozyskiwania 
i rozpowszechniania informacji (Mojski 2014). Pierwsza z tych wolności 
– wolność posiadania poglądów – ma charakter wewnętrzny i inte-
lektualny. Jest ona wartością chronioną absolutnie i nieograniczoną, 
gdyż sfera myśli człowieka pozostaje poza możliwościami kontroli 
i skutecznego ograniczania. Mimo wyraźnej ochrony prawnej wolno-
ści posiadania poglądów w prawie międzynarodowym (art. 10 ust. 1 
EKPCz, art. 11 ust. 1 KPP UE oraz art. 19 ust. 1 MPPOiP) nie znalazła 
ona odzwierciedlenia w przepisie uznawanym za gwarancję wolności 
słowa w Polsce – art. 54 Konstytucji RP (Dz.U. z 1997 r. nr 78 poz. 
483). Można się więc zastanawiać, czy wyróżnianie tej kategorii wol-
ności jest właściwe ze względów logicznych i celowościowych (Mojski 
2014). Posiadanie poglądów jest wewnętrznym stanem, który może 
oddziaływać na świat zewnętrzny dopiero, kiedy zostanie ujawniony. 
Sam fakt posiadania myśli na dany temat, ujmowany w oderwaniu od 
dwóch pozostałych wolności składowych, pozostaje kwestią obojętną 
prawnie, aż do momentu jej wyrażenia. Nie sposób bowiem, zważyw-
szy na aktualny stan nauki, odczytać nieujawnionych przez człowieka 
myśli, a co więcej, otaczać je ochroną czy poddawać ograniczeniom. 
Takie ujęcie ochrony prawnej wolności posiadania poglądów wydaje 
się implikować jej zbyteczność i nieracjonalność. Jednakże, stanowi-
sko to nie jest uznawane za właściwe. Wolność posiadania poglądów 
należy interpretować w kontekście jej znaczenia dla wolności słowa 
w ogóle, a więc w ścisłym powiązaniu z wolnością do wyrażania po-
glądów i rozpowszechniania informacji (Mojski 2014). Norma gwaran-
tująca swobodę posiadania poglądów jest zabezpieczeniem jednostki 
przed aktami indoktrynacji oraz zmuszaniem do wyjawienia swoich 
myśli (negatywny aspekt uprawnienia). Daje ona podstawę ochrony 
nie tylko przed narzucaniem poglądów, lecz także przed konieczno-
ścią ich wyrażania. Co więcej, przypuszczalne poglądy danej osoby nie 
mogą stać się powodem do pozbawienia jej jakichkolwiek praw. Drugą 
z wolności, które składają się na wolność słowa w polskim systemie 
prawnym jest wolność wyrażania poglądów. Dotyczy ona maksymal-
nie szerokiego zakresu przekazywania dowolnych komunikatów. Choć 
pojęcia „pogląd” Konstytucja nie definiuje, opierając się na literaturze 
oraz orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego uznaje się, że powinno 
być ono rozumiane szerzej niż w znaczeniu językowym, a więc „nie 
tylko jako wyrażanie osobistych ocen co do faktów i zjawisk we wszyst-
kich przejawach życia, lecz również jako prezentowanie opinii, przy-
puszczeń i prognoz, a w szczególności również informowanie o faktach, 
tak rzeczywistych, jak i domniemywanych” (wyrok TK z dnia 5 maja 
2004 r., sygn. P 2/03). Pojęcie „pogląd” obejmuje zatem wszelkiego 

rodzaju wypowiedzi, zarówno werbalne, jak i niewerbalne, wyrażone 
poprzez działanie lub zaniechanie (na przykład przez niewzięcie udziału 
w określonym wydarzeniu) (Sadomski 2016). Wolność wyrażania po-
glądów mieści w sobie wolność wyboru formy wypowiedzi oraz kręgu 
słuchaczy, a ochronie podlega jej treść oraz cel. Przykładowo, wolno-
ścią słowa objęte są komunikaty wyrażone w postaci gestów, broszur, 
plakatów, transparentów, ubioru, opinii prawnych, wpisów na forach 
internetowych czy blogach (Mojski 2014). Ostatnią z wolności cząstko-
wych wolności słowa jest wolność pozyskiwania i rozpowszechniania 
informacji. Dotyczy ona swobody w uzyskiwaniu informacji nie tylko 
o faktach, stanach, sytuacjach, ale także cudzych poglądach (wyrok 
TK z dnia 20.2.2007 r., sygn. P 1/06). Wolność ta może być rozumia-
na w dwojaki sposób – jako prawo do bycia informowanym, któremu 
odpowiada obowiązek państwa do udzielania informacji (np. o dzia-
łalności organów władzy publicznej) oraz jako wolność do poszukiwań 
informacji przez jednostkę. Wolność rozpowszechniania informacji 
obejmuje nie tylko udostępnianie danych podmiotom indywidualnym, 
ale także podanie informacji do wiadomości publicznej adresatom nie-
zindywidualizowanym (Sadomski 2016). Zakres podmiotowy wolności 
słowa jest bardzo szeroki. Ochrona przysługuje każdemu podmiotowi 
podlegającemu jurysdykcji państwa polskiego (Mojski 2014). Pew-
nych problemów dostarcza nam wykładnia językowa słowa „każdy”. 
W swoim orzecznictwie TK stwierdził, że „podmiotem wolności sło-
wa (…) mogą być zarówno jednostki (osoby fizyczne), jak i podmioty 
zbiorowe, które składają się przecież z osób fizycznych i w ich imieniu 
się wypowiadają” (orzeczenie TK z dnia 20.7.2011 r., sygn. K 9/11). 
W sensie formalnym wolność słowa odnosi się także do jednostek 
organizacyjnych oraz osób prawnych. Co oczywiste, podmioty te nie 
mogą „samodzielnie” realizować wolności słowa, gdyż są to byty 
nierzeczywiste w sensie fizycznym – ich podmiotowość istnieje tylko 
w sferze prawnej. W istocie jedynie człowiek jest zdolny do korzysta-
nia z wolności wypowiedzi, a w aspekcie prawnym czyni to albo we 
własnym imieniu i na własną odpowiedzialność albo w imieniu i na 
rzecz jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej (Mojski 2014). W re-
lacjach pomiędzy jednostkami prywatnymi „każdy” zobligowany jest 
na gruncie art. 31 ust. 2 Konstytucji do poszanowania wolności słowa 
drugiego człowieka. Zaznaczyć warto, że w literaturze dopuszcza się 
jednak możliwość umownego uregulowania zasad korzystania z wol-
ności wypowiedzi w ramach swobody kontraktowania (Mojski 2014). 

Dobro osobiste – cześć człowieka

Pojęcie „dobro osobiste”, choć jest terminem ustawowym, 
nie posiada definicji legalnej. W literaturze prezentowanych jest 
wiele propozycji definicyjnych, lecz najbardziej słuszne wydaje się 
być ujęcie, iż „dobrami osobistymi są powszechnie uznane w społe-
czeństwie wartości niemajątkowe związane ściśle z osobą człowieka 
i będące przejawami godności osoby ludzkiej, obejmujące przede 
wszystkim integralność fizyczną i psychiczną oraz indywidualność 
człowieka” (Machnikowski 2017: 1). O dobrach osobistych wypo-
wiedział się także Sąd Najwyższy, rozumiejąc je jako „ogół czynników 
mających na celu zapewnienie obywatelowi rozwoju jego osobowo-
ści, ochronę jego egzystencji i zapewnienie mu prawa do korzystania 
z tych dóbr, które są dostępne na danym etapie rozwoju społeczno-
-ekonomicznego społeczeństwa, a które sprzyjają zachowaniu cech 
odrębności i związaniu ze społeczeństwem, w którym żyje” (wyrok 



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer Specjalny (31)/2018                                                                                                    

26

SN z dnia 10.6.1977 r., sygn. II CR 187/77). Wiele kontrowersji w li-
teraturze budzi kwestia konstrukcji jurydycznej dobra osobistego. 
Mimo rozbieżnych poglądów wśród przedstawicieli doktryny, do-
minuje ujęcie opierające ochronę dóbr osobistych na konstrukcji 
prawa podmiotowego (Zoll 1903; Grzybowski 1933; Szpunar 1979; 
Radwański 1988). Immanentną cechą dobra osobistego jest zatem 
obiektywny charakter. Przysługuje ono każdemu człowiekowi bez 
względu na jego indywidualną zdolność określania i przeżywania 
pewnych wartości. Obiektywizm zakłada także rozstrzyganie o na-
ruszeniu dóbr w oparciu o społeczną ocenę danego zachowania, 
a nie osobiste odczucia danej osoby (Machnikowski 2017). Dobra 
osobiste są niezbywalne oraz ściśle powiązane z człowiekiem i jego 
godnością. Mają charakter przyrodzony i przysługują na równi 
wszystkim ludziom, bez względu na płeć, wiek czy poziom wrażliwo-
ści – z samego faktu bycia człowiekiem. Dobra powstają z chwilą na-
rodzin człowieka, a wygasają wraz z jego śmiercią (z wyjątkiem kultu 
pamięci o osobie zmarłej, który powstaje dopiero z chwilą śmierci) 
(Sobolewski 2018). Uznaje się, że dobra osobiste mają charakter 
niemajątkowy, a więc nie można im przypisać wartości ekonomicz-
nej, co nie oznacza jednak, że ich naruszenia nie mogą pociągać 
konsekwencji majątkowych. Znajdujące się w art. 23 kodeksu cy-
wilnego wyliczenie dóbr osobistych jest jedynie przykładowe (Dz.U. 
z 1964 r. nr 16 poz. 93). Jest to katalog otwarty, na co wskazuje 
użycie przez ustawodawcę terminu „w szczególności”. Możliwe jest 
więc zatem tworzenie się i wyróżnianie innych dóbr, nieujętych 
w przepisie. Katalog ten ma również charakter dynamiczny, gdyż 
podstawowym kryterium wyodrębnienia określonego dobra osobi-
stego jest odczucie społeczne (wyrok SN z dnia 6.4.2004 r., sygn. 
I CK 484/03). Decydującą rolę w rozstrzyganiu o istnieniu danego 
dobra przyznaje się poglądom społecznym, a nie ustawodawcy. To 
społeczeństwo decyduje o nadaniu mu charakteru wartości, która 
powinna być chroniona prawnie. Jednym z dóbr osobistych wymie-
nionych w art. 23 k.c. jest cześć człowieka. Jej ochronę gwarantuje 
się również w art. 47 Konstytucji RP oraz art. 12 Powszechnej De-
klaracji Praw Człowieka i art. 10 ust. 2 EKPCz. Ochrona czci posiada 
bardzo szeroki zakres. Obejmuje swoim zasięgiem wszelkie dziedzi-
ny życia: życie zawodowe, społeczne oraz osobiste. W literaturze 
wyróżnia się dwa aspekty czci: 1) wewnętrzny, nazywany godnością 
osobistą – obejmuje wyobrażenie człowieka o jego wartości oraz 
oczekiwanie poszanowania jej przez innych ludzi, 2) zewnętrzny, 
nazywany dobrą sławą – oznaczający dobrą opinię oraz szacunek 
otoczenia (Sobolewski 2018).

Naruszenie i zagrożenie naruszenia dobra osobistego

Odpowiednio do powyższego podziału różnicuje się naruszenia 
czci. Wyodrębnia się znieważenie (uwłaczenie godności osobistej) 
oraz zniesławienie (naruszenie dobrego imienia). Aby można było 
uznać dane zachowanie za znieważające, musi ono zostać dokona-
ne w obecności osoby dotkniętej lub w okolicznościach, w których 
znieważający powinien liczyć się z tym, że jego wypowiedź dotrze do 
osoby, której dotyczy. Za to ze zniesławieniem mamy do czynienia 
w przypadku, kiedy zniesławiający komunikat dotrze do przynaj-
mniej jednej osoby więcej niż osoba zniesławiona (wyrok SN z dnia 
8.5.2014 r., sygn. V CSK 361/13). Traktując o ochronie czci oraz jej 
naruszeniach, nie sposób nie poruszyć kwestii konsekwencji praw-

nych, jakie mogą spotkać naruszyciela. W art. 24 §1 k.c. zawarty zo-
stał katalog niemajątkowych środków ochrony dóbr osobistych. Z in-
strumentów tych jednostka może skorzystać nie tylko w przypadku 
naruszenia dobra (może domagać się usunięcia skutków danego 
działania), lecz także kiedy powstało zagrożenie naruszenia tego do-
bra (może żądać zaniechania danego działania) (Dz.U. z 1964 r. nr 16 
poz. 93). Odpowiedzialność ta oparta jest na zasadzie bezprawności, 
o czym świadczy sformułowanie użyte przez ustawodawcę w art. 24 
§1 k.c. „chyba że nie jest ono bezprawne”. W literaturze przesłanka 
bezprawności nie jest jednak postrzegana jednolicie. Pierwszy po-
gląd, poparty orzecznictwem Sądu Najwyższego, zakłada samodziel-
ność przesłanki bezprawności, która oznacza zachowanie sprzeczne 
z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Co więcej, usta-
wodawca wprowadza domniemanie bezprawności (wyrok SN z dnia 
18.1.2013 r., sygn. IV CSK 270/12). Oznacza to, że nie powód musi 
wykazać bezprawność danego działania, które w jego mniema-
niu naruszyło jego cześć, lecz to naruszyciel w celu zwolnienia się 
z odpowiedzialność powinien wykazać brak bezprawności swojego 
zachowania. Nie ma jednak potrzeby wykazywania winy ani świado-
mości naruszyciela. Bezprawność uznaje się za cechę zachowania, 
zaś naruszenie lub zagrożenie naruszeniem jako rezultat zachowania 
(Sobolewski 2018). Pogląd mniejszościowy, reprezentowany przez 
P. Machnikowskiego, zarzuca poprzedniemu nadmierną złożoność 
i skomplikowanie oraz nawiązywanie do sposobu pojmowania bez-
prawności w odpowiedzialności deliktowej. Ujęcie to opiera się na 
koncepcji ochrony dóbr osobistych za pomocą praw podmiotowych, 
która zakłada istnienie powszechnego zakazu naruszania dóbr osobi-
stych, wyrażonego w art. 23 k.c. Każde naruszenie dobra osobistego 
będzie zatem bezprawne per se, ponieważ narusza ustawowy zakaz 
(Machnikowski 2017; Balcarczyk 2009). Ocenę bezprawności nale-
ży więc wyprowadzać z dwóch przesłanek: pozytywnej (naruszenie 
dobra osobistego) oraz negatywnej (brak okoliczności wyłączają-
cych bezprawność działania naruszyciela). Bardziej przekonujący 
i klarowny wydaje się być pogląd większościowy. Jednakże, nieza-
leżnie od przyjętego ujęcia, niemajątkowa ochrona dóbr osobistych 
uzależniona jest od zaistnienia bezprawnego naruszenia (zagrożenia 
naruszenia) danego dobra. W tym miejscu należy wspomnieć, że 
niemajątkowe środki ochrony dóbr osobistych mogą być łączone ze 
środkami majątkowymi: żądaniem odszkodowania, zadośćuczynie-
nia lub zapłaty odpowiedniej sumy na cel społeczny (art. 448 k.c.). 

Dyrektywy wyznaczania granicy 
pomiędzy wolnością słowa a czcią człowieka

Powyższe ustalenia dotyczące istoty wolności słowa oraz czci czło-
wieka dają niezbędną bazę do prowadzenia dalszych rozważań. Już na 
ten moment możemy zauważyć, że wolność słowa oraz cześć człowie-
ka stoją w swojego rodzaju opozycji. Wolność słowa gwarantuje nam 
swobodę głoszenia naszych myśli, poglądów i ocen innym ludziom. Cel 
ochrony dobra osobistego, jakim jest cześć człowieka to zabezpiecze-
nie naszej reputacji i godności przed bezprawnym atakiem innego 
podmiotu. Te dwie „opozycyjne” wartości w pewnych stanach faktycz-
nych ulegają zestawieniu. Fundamentem ich konfrontacji jest ocena 
danego zachowania jednostki pod kątem odpowiedzialności za bez-
prawne naruszenie dobra osobistego. Bazując na ustaleniach odnośnie 
do zakresu powyższych wartości, można dojść do wniosku, że granicą 
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me przedstawienie nieprawdziwych faktów lub nierzetelnych ocen, 
a nawet zbyt drastyczne opisywanie okoliczności sprawy, może zostać 
uznane za naruszenie dobra osobistego (wyrok SN z dnia 19.10.1989 
r., sygn. II CR 419/89; wyrok SN z dnia 19.7.1978 r., sygn. I CR 254/78). 
W postępowaniu sądowym uczestnikom oraz ich pełnomocnikom 
przysługuje szerszy zakres wolności słowa. Dopuszczalne są wypowie-
dzi na tle zniesławiającym, lecz jedynie, jeśli podane informacje są 
istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Natomiast zawarcie w piśmie pro-
cesowym twierdzeń zniesławiających, które są nieistotne dla wyniku 
sprawy można uznać za bezprawne naruszenie czci (wyrok SA w Lubli-
nie z dnia 10.7.1998 r., sygn. I ACa 202/98). Co więcej, sąd podczas 
oceny danej wypowiedzi powinien wziąć pod uwagę jej formę. Uznaje 
się, że nawet prawdziwe zarzuty sformułowane w sposób uwłaczający 
czci uczestników postępowania mają charakter bezprawny (wyrok SN 
z dnia 25.4.1990 r., sygn. I CR 147/90). Zawiadomienie organów ściga-
nia o popełnieniu przestępstwa z reguły nie jest działaniem bezpraw-
nym (wyrok SN z dnia 26.3.1998 r., sygn. I PKN 573/97). Jednak w przy-
padku, kiedy zawiadamiający celowo i świadomie przekazuje niepraw-
dziwe informacje oraz formułując oskarżenia, kieruje się głównie zło-
śliwością i chęcią dokuczenia, może ponosić odpowiedzialność za 
bezprawne naruszenie dobra osobistego (wyrok SA w Gdańsku z dnia 
11.10.2001 r., sygn. I Aca 505/00). Naruszyciel może także powoływać 
się na przepisy prawa materialnego, przykładowo na art. 343 k.c. (do-
tyczący zastosowania niezbędnej samopomocy w przypadku narusze-
nia posiadania), art. 423 k.c. (dopuszczający obronę konieczną) czy art. 
95 KRO (przyznający rodzicom sprawującym władzę rodzicielską pieczę 
nad osobą dziecka oraz nakładający na dziecko obowiązek posłuszeń-
stwa). Pamiętać należy wszelako o kluczowej kwestii – „osoba działa-
jąca na podstawie przepisu prawa nie może skutecznie powołać się na 
tę okoliczność w celu wzruszenia domniemania bezprawności, jeśli 
przepis ten został w sposób świadomy wykorzystany w celu naruszenia 
dobra osobistego” (Sobolewski 2018: 38). Jak zostało wspomniane, na 
brak bezprawności zachowania naruszającego dobro osobiste może 
także wpływać fakt wykonywania prawa podmiotowego przez naru-
szyciela. Działanie takie może jednak zostać uznane za bezprawne, 
jeśli jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego – art. 5 k.c. 
(wyrok SN z dnia 15.4.2004 r., sygn. IV CK 284/03). W przypadku po-
wołania się na wykonywanie prawa podmiotowego, sąd musi niekiedy 
dokonać oceny sprzecznych wartości – z jednej strony dobra osobiste-
go pokrzywdzonego, a z drugiej prawa podmiotowego naruszyciela. 
Następnie, co do zasady prawdziwość wypowiedzi wyłącza bezpraw-
ność naruszenia czci. Istotne znaczenie podczas analizy tego kontraty-
pu ma podział wypowiedzi na opisowe i oceniające. Te pierwsze doty-
czą opisu sprawdzalnych w rzeczywistości faktów i mogą być weryfiko-
wane pod kątem prawdy lub fałszu. Drugi rodzaj wypowiedzi odnosi 
się do opinii o istniejących faktach i podmiotach, a zatem nie może być 
oceniany w kategoriach prawdy lub fałszu (Mrozek 2012). Kontratyp 
ten dotyczy więc wyłącznie wypowiedzi opisowych. Dla przykładu, 
określenie danej osoby jako „nieterminowego i niesolidnego płatnika” 
może naruszać jej cześć, szczególnie w przypadku, kiedy prowadzi per-
traktacje kredytowe. Jednakże, prawdziwość tego stwierdzenia wyłą-
cza jego bezprawność (wyrok SN z dnia 19.10.2003 r., sygn. IV CKN 
1402/00). Kluczową kwestią będzie zatem także to, jak rozumiemy 
pojęcie „prawdy”. Jej definicję znajdujemy w orzecznictwie Sądu Naj-
wyższego, z którego wynika, że „prawda” oznacza „zgodność (ade-
kwatność) myśli (wypowiedzi – w znaczeniu logicznym) z rzeczywisto-

wolności słowa jest bezprawne naruszenie (a nawet już zagrożenie 
naruszenia) czci człowieka. Zatem zachowanie człowieka, które naru-
sza dobro osobiste będzie mieścić się w wolności słowa, kiedy wyłą-
czona będzie jego bezprawność (Kubiak-Cyrul 2005). Osąd, czy dane 
zachowanie było bezprawne czy nie, należy do każdorazowej oceny 
sądu. Kwestią kluczową podczas wyznaczania swoistej granicy pomię-
dzy wolnością słowa a czcią człowieka są więc okoliczności wyłączające 
bezprawność danego działania. By ukazać relacje graniczne tych 
dwóch wartości niezbędne jest wskazanie dyrektyw, pozwalających na 
ocenę, czy dane zachowanie mieści się w wolności słowa, czy jest już 
bezprawnym naruszeniem czci człowieka. Przejdźmy więc do analizy 
tzw. kontratypów, których katalog ukształtowały doktryna i orzecznic-
two. Pierwszym z nich jest zgoda uprawnionego (Wierciński 2002; 
Szpunar 1990). Uznaje się, że bezprawność naruszenia dobra osobiste-
go jest wyłączona, kiedy jednostka wyraziła zgodę przed dokonaniem 
naruszenia lub najpóźniej w jego trakcie (Szpunar 1990). Zgoda ex post 
nie powinna być automatycznie kwalifikowana jako zrzeczenie się rosz-
czeń z tytułu naruszania (Panowicz-Lipska 2016; Pazdan 2015). Wyra-
żenie zgody nie wymaga zachowania szczególnej formy oraz może być 
dokonane zarówno w sposób wyraźny, jak i dorozumiany (per facta 
concludentia). Jednakże, nie jest słuszne utożsamianie zgody z brakiem 
sprzeciwu, gdyż jednostka nie posiada obowiązku aktywnej obrony 
swoich dóbr osobistych. Prawidłowo udzielona zgoda musi dotyczyć 
określonego dobra osobistego (wprost czci człowieka), nie może mieć 
charakteru ogólnego (Kubiak-Cyrul 2005). Cofnięcie zgody może nastą-
pić w każdej chwili – zarówno przed naruszeniem, ale także w jego 
trakcie – aż do zakończenia działań naruszających dobro osobiste. Wy-
wołuje ono skutki ex nunc, a więc nie oddziałuje na przeszłe naruszenia 
(Machnikowski 2017; Pazdan 2015). Prawa do cofnięcia zgody nie 
można się zrzec. Kontrowersyjny pozostaje jednak problem charakteru 
prawnego zgody (Pazdan 2012). Jeden z dwóch głównych poglądów 
uznaje ją za jednostronną czynność prawną o charakterze upoważnia-
jącym. Oznacza to, że dopuszczalne jest stosowanie do niej przepisów 
o czynnościach prawnych, oświadczeniach woli oraz o wadach oświad-
czeń woli. Następstwem przyjęcia tej koncepcji byłby brak możliwości 
samodzielnego udzielenia zgody na naruszenie czci poprzez osobę 
pozbawioną pełnej zdolności do czynności prawnej (Grzybowski 1933; 
Sobolewski 2018). Drugi pogląd zakłada, że prawidłowo udzielona zgo-
da nie musi mieć charakteru oświadczenia woli, lecz może przybrać 
postać działania zgodnego z prawem. W przypadku, kiedy byłaby tylko 
czynem zgodnym z prawem, stosowanie przepisów o zdolności do 
czynności prawnej należy uznać za nieuzasadnione. Badaniu podlega 
wtedy jedynie fakt, czy udzielający zgodę działa z wystarczającym ro-
zeznaniem (Sośniak 1959; Radwański 1988). Kolejną okolicznością 
wpływającą na brak bezprawności naruszenia czci człowieka jest dzia-
łanie na podstawie przepisów prawa lub w wykonaniu prawa podmio-
towego. Dotyczy to sytuacji, kiedy przepisy prawa zezwalają na inge-
rencję w sferę dóbr osobistych jednostki. Na równi z tym należy sytu-
ować przypadki, kiedy fundament ingerencji wynika z prawa podmio-
towego (Pazdan 2012). Typowym przykładem są działania podejmo-
wane podczas postępowania przygotowawczego lub sądowego, kiedy 
nierzadko dochodzi do naruszania dobrego imienia pewnych osób, 
głównie poprzez składanie zeznań (Sobolewski 2018). Co do zasady 
„składanie zeznań w charakterze świadka lub złożenie dokumentu jako 
dowodu w postępowaniu cywilnym nie jest działaniem bezprawnym” 
(wyrok SN z dnia 28.10.1971 r., sygn. I CR 425/71). Jednakże, świado-
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22.1.2014 r., sygn. III CSK 123/13). Ważnym aspektem jest także forma 
wypowiedzi, w szczególności poziom jej drastyczności, napastliwości 
oraz cel (Sobolewski 2018). Powinna być ona adekwatna do stawia-
nych zarzutów (wyrok SN z dnia 24.1.2000 r., sygn. III CKN 553/98). 
Przykładem może być tutaj wypowiedź satyryczna, której komiczny 
charakter pozwala na szerszy i ostrzejszy zakres krytyki (wyrok SN 
z dnia 20.6.2001 r., sygn. I CKN 1135/98). Istotne znaczenie dla oceny 
bezprawności wypowiedzi ma miejsce oraz kontekst sytuacyjny (wyrok 
SN z dnia 28.2.2003 r., sygn. V CK 308/02). Sąd powinien wziąć pod 
uwagę odbiór znaczenia komunikatu przez odbiorców oraz zwyczaje 
panujące w danym środowisku. Przykładowo, dopuszcza się, że w śro-
dowiskach artystycznych polemika pomiędzy twórcami może przybrać 
ostrzejszy charakter, gdyż dominuje w nich subiektywizm wrażeń, któ-
ry nierzadko prowadzi do skrajnych poglądów, pobudzających tempe-
ramenty wypowiadających się (wyrok SN z dnia 19.9.1968 r., sygn. II 
CR 291/68). Na ocenę wypowiedzi wpływa również środek komunika-
cji, dzięki któremu została ona rozpowszechniona. Co do zasady, znie-
sławiający komunikat wypowiedziany w gronie kilku osób będzie uzna-
ny za mniej dotkliwy niż jakby nadany został w radio czy telewizji. 
W orzecznictwie spotyka się jednak tendencje do dość liberalnego 
traktowania wypowiedzi zamieszczonych w Internecie (Sobolewski 
2018) .  Sąd Najwyższy  uznał ,  że  właśc iwośc i  dyskursu 
w Internecie i przyjęty na forach internetowych charakter ekspresji 
uzasadniają większe niż przeciętnie przyzwolenie na ostrzejsze i prze-
jaskrawione opinie (wyrok SN z dnia 18.1.2013 r., sygn. IV CSK 270/12). 
W literaturze i judykaturze pojawiają się stanowiska uznające wzajem-
ność naruszeń dóbr osobistych za okoliczność wyłączającą bezpraw-
ność (wyrok SN z dnia 3.07.1987 r., sygn. I CR 135/87). Nie sposób 
jednak podzielać tego poglądu. W przypadku bowiem naruszenia czci 
przez jedną osobę, uznać należy, że krzywda przez nią wyrządzona nie 
upoważnia do naruszenia jej czci przez drugą osobę (wyrok SN 
z 24.1.2000 r., III CKN 553/98). Wzajemność naruszeń nie jest jednak 
okolicznością dla sądu irrelewantną. Może on wziąć pod uwagę, która 
ze stron pierwsza dokonała naruszenia oraz czy to naruszenie nie sta-
nowiło motywacji do następnych (Sobolewski 2018). Co więcej, nega-
tywna ocena zachowania pokrzywdzonego lub jego złe prowadzenie 
się nie stanowi okoliczności wyłączającej bezprawność. Cześć człowie-
ka podlega ochronie niezależnie od występującej w społeczeństwie 
opinii o danej osobie. O przyznaniu ochrony decyduje z normatywne-
go punktu widzenia – uznanie podmiotowości każdego człowieka, zaś 
z aksjologicznego punktu widzenia – postulat szanowania w człowieku 
jego osoby ludzkiej. Ochrona przysługuje zatem również osobom, któ-
re dopuszczają się naruszeń porządku prawnego i moralnego (wyrok 
SA w Krakowie z dnia 21.3.1995 r., sygn. I ACr 113/95). Dla przykładu, 
Sąd Najwyższy uznał, że nakłanianie przez powoda świadków, będący-
mi jego pracownikami, do składania fałszywych zeznań, nie pozbawia 
pracodawcy ochrony w przypadku zarzucania mu przekupywania 
świadków. Choć powód postępował w sposób naganny, nie traci on 
prawa do ochrony własnej czci, a co więcej, nie należy zarzucać mu 
jeszcze bardziej karygodnych zachowań, które z resztą nie miały miej-
sca (wyrok SN z dnia 11.8.2010 r., sygn. I CSK 649/09). Zaznaczyć war-
to, że ochrona czci człowieka sięga już stanu zagrożenia tego dobra. 
Konieczną przesłanką uznania przez sąd żądania zaniechania działań 
jest obiektywnie uzasadniona obawa naruszenia dobra (wyrok SN 
z dnia 26.2.1965 r., sygn. II CR 13/65). W przypadku uznania roszczenia 
sąd powinien określić ściśle i precyzyjnie od jakich czynności pozwany 

ścią (z „faktami” i „danymi”). Odpowiada to – na gruncie filozoficznym 
– tzw. klasycznej koncepcji prawdy. W tym sensie wypowiedź o rzeczy-
wistości jest prawdziwa tylko wtedy, gdy głosi tak, jak jest w rzeczywi-
stości” (wyrok SN z dnia 5.4.2002 r., sygn. II CKN 1095/99). W praktyce 
dowodzenie tego, co jest prawdą może być wysoce problematyczne. 
Wynikające z art. 24 k.c. domniemanie bezprawności w sposób ko-
rzystny dla pokrzywdzonego rozkłada ciężar dowodowy oraz ryzyko 
niewyjaśnienia okoliczności stanu faktycznego. To pozwanego obciąża 
dowód prawdziwości wypowiedzi. W przypadku niemożliwości usta-
lenia bezspornego i niebudzącego wątpliwości rzeczywistego stanu 
rzeczy, sądy najczęściej orzekają o obowiązku przeproszenia powoda 
i odwołania nieprawdziwych zarzutów (Pazdan 2012). Zagadnienie 
prawdziwości wypowiedzi ma niebagatelne znaczenie w kontekście 
publikacji dziennikarskich. W orzecznictwie przyjmowano niejedno-
krotnie, że opublikowanie informacji nieprawdziwych nie jest działa-
niem bezprawnym, jeśli dziennikarz podczas ich zbierania i wykorzy-
stywania zachował szczególną staranność i rzetelność. Istotną okolicz-
nością było także działanie dziennikarza w obronie interesu społeczne-
go (wyrok SN z dnia 14.5.2003 r., sygn. I CKN 463/01; uchwała SN (7) 
z dnia 18.2.2005 r., sygn. III CZP 53/04). Takie stanowisko orzecznicze 
spotkało się zarówno z aprobatą, jak i krytyką wśród przedstawicieli 
doktryny. Uznać należy za trafne rozróżnienie sytuacji, kiedy dzienni-
karz publikuje nieprawdziwe informacje, opierając się na wątpliwych 
źródłach lub jedynie w celu wzbudzenia sensacji od przypadku, w któ-
rym zbierając wiadomości, zachował należytą staranność i rzetelność. 
Nie należy się jednak zgodzić z argumentem dotyczącym interesu spo-
łecznego – opublikowanie nieprawdy nigdy nie leży w interesie spo-
łecznym (Sobolewski 2018). Przedstawianie przez dziennikarza nie-
prawdziwych informacji, nawet jeśli opiera się on na wiarygodnych 
źródłach, wywołuje negatywne skutki poprzez szerzenie się fałszywych 
wiadomości w społeczeństwie. Dopiero zastosowanie niemajątkowych 
środków ochrony dóbr osobistych, takich jak przeprosiny i sprostowa-
nie, pozwala na odwrócenie skutków naruszenia czci i zapoznanie się 
społeczeństwa z prawdą na dany temat, co istotnie leży w interesie 
publicznym. Słuszne wydaje się więc odpowiadanie dziennikarza za 
publikację informacji nieprawdziwych na podstawie art. 24 k.c. Dopie-
ro pociągnięcie dziennikarza do odpowiedzialności majątkowej (art. 
448 k.c.) uzależnione jest od jego winy, do oceny której pod uwagę 
bierze się staranność i rzetelność działania (Sobolewski 2018). Należy 
pamiętać, że ochrona czci człowieka nie oznacza zakazu krytyki. Nikt 
nie może oczekiwać i wymagać, by inni ludzie wypowiadali się na jego 
temat jedynie z sympatią i przychylnością. Co więcej, nie należy żądać 
milczenia i powstrzymania się od krytycznych ocen, uznając, że każde 
takie działanie narusza dobre imię (wyrok SN z dnia 18.1.2013 r., sygn. 
IV CSK 270/12). Dotyczy to w szczególności osób sprawujących funkcje 
publiczne. Choć interesu społecznego nie powinno się traktować jako 
samodzielnej przesłanki wyłączającej bezprawność, uznaje się, że sta-
nowi on uzasadnienie do ograniczenia zakresu ochrony dóbr osobi-
stych osób publicznych (Grzybowski 1933; Cisek 1989). Sąd Najwyższy 
uznał w swoim orzecznictwie, że „osoba podejmująca działalność pu-
bliczną powinna być świadoma, że jej życie, czyny oraz poglądy będą 
poddawane ocenie i weryfikacji, ponieważ społeczeństwo ma prawo 
do pełnej informacji o wszystkich przejawach życia publicznego” (wy-
rok SN z dnia 11.5.2007 r., sygn. I CSK 47/07). Krytyka rzeczowa i rze-
telna, której celem nie jest wyłącznie dokuczenie danej osobie, jest 
działaniem społecznie pożądanym i użytecznym (wyrok SN z dnia 
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ma się powstrzymać. Typowym przykładem jest zakaz publikacji tek-
stu, który zawiera zniesławiające treści. Zważywszy na prewencyjny 
charakter żądania, sąd zobligowany jest badać, czy przedsięwzięte 
środki są proporcjonalne do możliwych naruszeń (Sobolewski 2018).

Podsumowanie
 
Wolność słowa i cześć człowieka pozostają w swojego rodzaju 

opozycji. Klarowne i precyzyjne określenie ich wzajemnych relacji jest 
niełatwe, a być może nawet niemożliwe. Uchwycenie granicy pomię-
dzy nimi wymaga każdorazowej oceny danego przypadku przez sąd. 
Analiza musi posiadać charakter wieloaspektowy i kompleksowy. Brać 
pod uwagę należy m.in. kwestie zgody pokrzywdzonego, możliwość 
działania naruszyciela na podstawie prawa, prawdziwość wypowiedzi, 
kontekst sytuacyjny czy status społeczny pokrzywdzonego. Przedsta-
wiony katalog dyrektyw limitacji wolności słowa i czci człowieka nie 
jest jednak katalogiem zamkniętym. Rozwój życia społecznego oraz 
postępujące w ślad za nim literatura i orzecznictwo mogą przynosić 
nowe okoliczności wyłączające bezprawność naruszeń dóbr osobi-
stych. Niewątpliwa „płynność” owego katalogu umożliwi dostosowy-
wanie obowiązujących przepisów i ich wykładni do zmieniającej się 
rzeczywistości (Balcarczyk 2009).
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Polski sektor bankowy w latach 2005-2018 w perspektywie  
oddziaływania najważniejszych wydarzeń polityczno-ekonomicznych

Polish banking sector during the period of time 2005-2018 
in perspective of impact of the most important political and economic events

The purpose of the article is to show the condition and tendency 
in the development of the Polish banking sector after 2005 in the con-
text of Poland’s accession to the European Union Structures, the occu-
rrence of the global economic crisis in 2008 and introduction of taxes 
on assets in 2016. To carry out research were used the time series of 
selected macroeconomic variables, comparative method of selected 
variables and developed indicators related to the topic of article. The 
Polish banking sector in 2005-2018 successfully resisted to negative 
macroeconomic phenomena i.e. the global financial crisis, the intro-
duction of taxes on assets and at the same time it took advantage of 
the opportunities arising from the Polish entry into European Union 
Structures. It constantly increased the value of its assets and the basic 
liquidity measures are maintained at a high level.

Keywords: financial sector, finance, banking sector.

Celem pracy jest zobrazowanie kondycji oraz tendencji w kształ-
towaniu się polskiego sektora bankowego po 2005 roku w kontekście 
wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej, wystąpienia świato-
wego kryzysu gospodarczego w 2008 roku oraz wprowadzeniu po-
datku od aktywów w 2016 roku. Do badania posłużono się szeregami 
czasowymi wybranych zmiennych makroekonomicznych, metodą 
porównawczą wybranych zmiennych oraz opracowanych wskaźników 
odnoszących się do tematu pracy. Polski sektor bankowy w latach 
2005-2018 skutecznie oparł się negatywnym zjawiskom makroeko-
nomicznym (światowy kryzys finansowy oraz wprowadzenie podatku 
od aktywów), jednocześnie wykorzystał możliwości płynące z wejścia 
Polski w struktury UE. Nieustannie zwiększał wartość swoich aktywów 
a podstawowe miary płynności utrzymywane są na wysokim poziomie. 

Słowa kluczowe: sektor finansowy, finanse, bankowość, sektor ban-
kowy.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autora.
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Sektor bankowy pełni bardzo ważna rolę w życiu gospodarczym 
każdego państwa. Jak wskazywał J. Schumpeter, pełni on funkcje mo-
bilizowania oszczędności, alokowania kapitału, zarządzania ryzykiem, 
ułatwiania transakcji, monitorowania firm. Dlatego sposób funkcjo-
nowania, jakość rynków finansowych i instytucji finansowych oraz ich 
rozwój jest jedną z najważniejszych głębokich determinant wzrostu 
gospodarczego (Schumpeter 1960). W ekonomi oprócz najczęściej 
występujących, pozytywnych opinii na temat bankowości występują 
również nieprzychylne zdania na ten temat. Amerykański przemysło-
wiec oraz założyciel Ford Motor Company, H. Ford, twierdził: „Jeżeli 
ludzie w kraju rozumieliby naszą bankowość i system monetarny, wie-
rzę, że przed jutrzejszym rankiem wybuchłaby rewolucja” (Binderup 
1937). Innym znanym Amerykaninem, który wypowiedział się w po-
dobnym tonie był pisarz M. Twain, który powiedział, że „Bankier to 
ktoś, kto pożycza ci parasol, kiedy świeci słońce, ale chce go z powro-
tem w chwili, gdy zaczyna padać” (Anderloni, Braga i Carluccio 2007). 
Proces powstawania polskiego sektora bankowego, dostosowanego 
do zasad gospodarki rynkowej, rozpoczął się w lutym 1982 roku, gdy 
sejm przyjął Ustawę o prawie bankowym. Był to początek tworzenia 
się bankowości, początkowo państwowej a następnie komercyjnej. 
Na mocy wyżej wymienionej ustawy z resortu finansów został wyod-
rębniony aparat bankowy, który został przekształcony w samodzielny 
pion gospodarczy. Początkowo funkcję instytucji kredytowej, rozli-
czeniowej i dewizowej pełnił głównie Narodowy Bank Polski (Dz.U. 

z 1982 r. nr 7 poz. 57). Kolejnym etapem w kreowaniu się nowocze-
snego sektora bankowego było uchwalenie Ustawy o prawie banko-
wym z 1989 roku, w której m.in. wyodrębniono kasy oszczędności 
i utworzono Powszechne Kasy Oszczędności. Kolejnym krokiem było 
rozpoczęcie działalności na mocy Rozporządzenia Rady ministrów z 11 
kwietnia 1988 roku, m.in. Banku Gdańskiego, Banku Przemysłowo-
-Handlowego w Krakowie itd. (Jaworski i Zawadzka 2001). Końcem 
1989 roku na terenie Polski działało 21 banków. 6 lat później liczba 
ta wynosiła już 86. Kolejnym etapem kształcenia się tego sektora go-
spodarki była Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku wprowadzająca m.in. 
możliwość wykonywania czynności takich jak udzielanie kredytów 
oraz przyjmowanie wkładów pieniężnych na żądanie lub z nadejściem 
oznaczonego terminu, tylko przez banki (Jaworski i Zawadzka 2001). 
Do 2003 roku liczba banków komercyjnych zmniejszyła się do 60, na-
tomiast w przypadku banków spółdzielczych działalność prowadziło 
600 (Komisja Nadzoru finansowego 2004). 

Sytuacja sektora bankowego w latach 2005-2008 
w kontekście wstąpienia Polski w struktury UE

Wstąpienie Polski w struktury Unii Europejskiej w 2004 roku 
miało wpływ na większość aspektów życia państwa zarówno w wy-
miarze prawnym, społecznym, jak i gospodarczym. Konieczne stało 
się dostosowanie krajowych przepisów do standardów wymaganych 
w UE. Poza aspektem prawnym wynikającym z członkostwa w struk-
turach UE dodatkowym zagrożeniem mógł być fakt braku możliwości 
obrony wewnętrznego rynku przed zagraniczną konkurencją. Jedno-
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cześnie przewidywany szybszy wzrost gospodarczy o około 1,3 % po-
nad stawkę bazową według Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej 
(UKIE 2003), wzrost stabilności fiskalnej, wzrost inwestycji zagranicz-
nych, zwiększenie zamożności społeczeństwa, czy też większa inte-
gracja gospodarcza w ramach członkostwa pozytywnie wpłynęły na 
ocenę wiarygodności Polski przez agencje ratingowe, poprzez pod-
niesienie oceny z poziomu BBB+ do kategorii A. Dodatkową szansą 
dla sektora bankowego związaną z wejściem Polski w struktury Unii 
Europejskiej były dotacje oraz wymóg udziału własnego w wysokości 
co najmniej 25%. Nieodpowiedni poziom finansowy polskich samo-
rządów przy jednoczesnej presji na wykorzystanie środków unijnych 
stwarzał doskonałą możliwość dla banków, które mogły pożyczyć 
wymagany kapitał oraz dodatkowo m.in. udzielać gwarancji, czy też 
zarządzać środkami przeznaczonymi na realizację projektów. Z zagro-
żeń jakie stoją przed polskim systemem bankowym można wyróżnić 
m.in. pojawienie się zagranicznych podmiotów o charakterze banków 
uniwersalnych, co w dłuższej perspektywie czasowej doprowadzi do 
konsolidacji rynku bankowego oraz spadku liczby ogólnokrajowych 
banków, pojawienie się instytucji niebankowych oferujących np. po-
życzki oraz ubezpieczenia, czy też pojawienie się na krajowym rynku 
działających na całych świecie funduszy inwestycyjnych zachęconych 
dużymi projektami infrastrukturalnymi wynikającymi z wielkości do-
tacji, które zostaną przeznaczone na rozwój Polski (BRE Bank – CASE 
2004). 

Wykres 1. Przychody i koszty z działalności operacyjnej banków w latach 
2005-2008 w mld zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Staty-
stycznego [20.11.2018].

Na podstawie wykresu 1 można zaobserwować, że w 2005 roku 
przychody polskiego sektora bankowego z prowadzonej działalności 
operacyjnej wyniosły, wg danych GUS, 93,58 mld zł. Był to wzrost 
o blisko 10 mld zł względem roku poprzedniego, gdzie wartość ta 
wyniosła 83,49 mld zł. W kolejnym roku nastąpił nieznaczny wzrost 
do wartości 96,50 mld zł, natomiast w latach 2007-2008 przychody 
z działalności operacyjnej wzrosły do poziomu odpowiednio 113,8 
mld zł oraz 202,36 mld zł. Tak gwałtowną zmianę w tym przedzia-
le czasowym można utożsamiać m.in. z rozpoczęciem korzystania 
z funduszy europejskich na lata 2007-2013. Równoległe z przycho-
dami wzrastały również koszty prowadzenia działalności. Wyraźnie 
widać korelację pomiędzy wzrostem przychodów a kosztem z dzia-
łalności operacyjnej. W 2005 roku koszt działalności wyniósł 82,79 
mld zł, wskaźnik poziomu kosztów operacyjnych wyniósł wtedy 
88,5%. W 2006 roku nastąpił nieznaczny wzrost kosztów do poziomu 
83,60 mld zł co przełożyło się na poprawienie, czyli spadek wskaźni-
ka kosztów, do poziomu 86,6%. Zgodnie z danymi przedstawionymi 
na wykresie 1 w latach 2007 oraz 2008 nastąpił znaczący wzrost 

kosztów działalności operacyjnej, który wyniósł kolejno 98,80 mld zł 
oraz 185,53 mld zł. Dla 2007 roku wskaźnik poziomu kosztów pozo-
stał bez zmian w stosunku do roku ubiegłego, natomiast rok później 
uległ on znacznemu pogorszeniu poprzez wzrost jego wartości o 5,1 
p.p. do poziomu 91,7% (Główny Urząd Statystyczny 2018). W oma-
wianym okresie, tj. w latach 2005-2008, doszło do wyraźnych zmian 
wskaźników informujących o wynikach finansowych polskich ban-
ków. W 2006 roku nastąpił wzrost wartości wskaźników, tj. wskaźnik 
rentowności obrotu brutto, netto oraz wskaźnik zwrotu z kapitału 
własnego ROE, względem roku ubiegłego. W kolejnym roku utrzy-
mały one zbliżone lub takie same wartości. Natomiast w 2008 roku 
można wyraźnie zaobserwować skokowy spadek wartości wszyst-
kich trzech wskaźników. 

Wykres 2. Wskaźnik rentowności obrotu brutto, netto oraz zwrotu z kapitału 
własnego ROE sektora bankowego w latach 2005-2008 w %
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Staty-
stycznego [20.11.2018].

Na podstawie wykresu 2 można zaobserwować kształtowanie 
się wskaźników rentowności obrotu brutto oraz netto, które w 2005 
roku wyniosły odpowiednio 11,7% brutto oraz 9,7% netto. Był to 
wzrost względem roku 2004, kiedy to wyniosły one 9,5% dla brut-
to oraz 8,6% dla netto (Główny Urząd Statystyczny 2018). W 2006 
roku obydwa omawiane wskaźniki uległy poprawieniu osiągając 
wartość odpowiednio 13,5% oraz 11,1%. W kolejnym roku nastąpił 
ich nieznaczny spadek o 0,3 p.p. w przypadku obrotu brutto oraz 
o 0,3 p.p. dla obrotu netto. Znaczący spadek omawianych wskaźni-
ków można zaobserwować w 2008 roku. W tym czasie uległy one 
pogorszeniu, czyli spadły do poziomu 8,3% dla rentowności obrotu 
brutto oraz 6,8% dla rentowności obrotu netto. Związane jest to 
w wybuchem światowego kryzysu gospodarczego, finansowego, co 
przełożyło się na słabe wyniki całego sektora w IV kwartale 2008 
roku (Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 2009). Analogicznie jak 
w przypadku powyższych wskaźników, zmieniał się również wskaźnik 
zwrotu z kapitału własnego ROE. W 2006 roku zwiększył się o 1,9 
p.p. i wyniósł 22,5% względem roku ubiegłego. Następnego roku 
pozostał on na niezmienionym poziomie, a w 2008 roku doszło do 
jego spadku o 1,3 p.p. względem roku ubiegłego (Główny Urząd Sta-
tystyczny 2018). Pomimo zanotowanego spadku utrzymał on swój 
wysoki poziom. Spadek o wymienioną wyżej wartość ma związek 
m.in. z rozpoczęciem działalności przez Alior Bank oraz Alianz Bank 
(Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 2009). Pierwsze lata człon-
kowstwa Polski w Unii Europejskiej można uznać, z punktu widzenia 
sektora bankowego, za zdecydowanie korzystne. Nastąpiła poprawa 
podstawowych wskaźników informujących o zyskowności banków, 
a wzrost przychodów oraz zysku netto był widoczny aż do IV kwarta-
łu 2008 roku, kiedy  rozpoczął się światowy kryzys finansowy. 
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Sektor bankowy w latach 2009-2014 w kontekście 
światowego kryzysu gospodarczego

Symbolem światowego kryzysu gospodarczego stał się upadek 
amerykańskiego banku inwestycyjnego Lehman Brothers 15 wrze-
śnia 2008 roku (Shala i in. 2013). Główne zagrożenia, z jakimi musiał 
zmierzyć się polski sektor bankowy to przede wszystkim: słabe wyniki 
z IV kwartału 2018 roku, wzrost kosztów pozyskania pieniędzy oraz 
osłabienie rynku międzybankowego, spadek współczynnika wypłacal-
ności, osłabienie poziomu wzrostu depozytów, znaczące zwiększenie 
się należności zagrożonych oraz pod obserwacją, w szczególności od 
gospodarstw domowych (Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 2009). 
Pomimo wielu zagrożeń, jakie stały przed polską bankowością, rynek 
ten dobrze poradził sobie z kryzysem. Według raportu komisji nadzoru 
bankowego, dotyczącego sytuacji sektora za rok 2009, przeprowadzo-
no znaczący wzrost bazy depozytowej, zaostrzono kryteria udzielania 
nowych kredytów, zachowano stabilną płynność, zwiększono kapitał 
oraz współczynnik wypłacalności i wprowadzono zmiany zmierzające 
do przeważania złotego jako waluty kredytów hipotecznych (Urząd 
Komisji Nadzoru Finansowego 2010). Skuteczne przeciwstawienie się 
skutkom kryzysu było związane m.in. z prowadzeniem przez polskie 
banki konserwatywnej polityki, które podstawy swojej działalności 
opierały na działalności depozytowej oraz kredytowej (Kowalski, Zy-
guła 2014).

Wykres 3. Przychody i koszty z działalności operacyjnej polskiego sektora 
bankowego w latach 2009-2014 w mln zł
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Staty-
stycznego [20.11.2018].

Pomimo szeregu działań podjętych przez banki w celu przeciw-
działania skutkom kryzysu, w 2009 roku doszło do znaczącego po-
gorszenia wyników finansowych sektora. Spadki osiągnęły ponad 
1/3 wartości wyników osiągniętych w roku poprzednim. Na wykresie 
3 przedstawiono przychody i koszty z działalności operacyjnej pol-
skiego sektora bankowego w latach 2009-2014. W 2009 roku przy-
chód z działalności operacyjnej wyniósł 102,59 mld zł. Był to blisko 
dwukrotny spadek względem roku ubiegłego. Należy jednocześnie 
zaznaczyć, że w omawianym roku doszło do zmian w sprawozdaw-
czości NBP, dlatego wyniki mogą nie być w pełni porównywalne 
w stosunku do lat ubiegłych. W kolejnych latach wskaźnik ten uległ 
poprawie, osiągając największą wartość w 2012 roku (148,24 mld zł). 
W latach 2013 oraz 2014 zanotowano spadek przychodów o blisko 10 
mld zł, jednakże trend wzrostowy został zachowany (Główny Urząd 
Statystyczny 2018). Równoległe do przychodów rosły również koszty 
działalności operacyjnej. W roku 2009 osiągnęły one wartość 92,35 
mld zł co przełożyło się na 90% poziom wskaźnika kosztów opera-
cyjnych. Tak jak w przypadku przychodów zauważyć można wzro-

stowy trend kosztów działalności operacyjnej. Jednocześnie w kolej-
nych latach sam wskaźnik kosztów operacyjnych uległ obniżeniu do 
87,2% w roku 2010, 83,9% w roku 2011, 87,1% w roku 2012, 86,2% 
w roku 2013 oraz 84,8% w roku 2014. W tym przypadku wyraźnie 
widać trend spadkowy, co oznacza osiąganie przez sektor bankowy 
coraz lepszych, corocznych wyników finansowych (Główny Urząd Sta-
tystyczny 2018).

Wykres 4. Wskaźnik rentowności obrotu brutto, netto oraz zwrotu z kapitału 
własnego ROE polskiego sektora bankowego w latach 2009-2014 w %
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Staty-
stycznego [20.11.2018].

Względem 2008 roku nastąpiła poprawa wskaźnika rentow-
ności obrotu brutto, który wyniósł 10% (wykres 4). W kolejnych la-
tach wskaźnik ten wyniósł odpowiednio 12,8% w roku 2010, 16,1% 
w roku 2011, 12,9% w roku 2012, 14,0% w roku 2013 oraz 15,0% 
w roku 2014. Tak jak w przypadku poprzednich wskaźników, można 
zaobserwować tendencję wzrostową, co oznacza, że sektor zarabia 
coraz więcej, ponieważ jest to wskaźnik stymulatywny. W przypadku 
wskaźnika rentowności obrotu netto można również zaobserwować 
wzrostowy trend tego wskaźnika, który wyniósł w 2009 roku wartość 
8,2% osiągając wzrost o 1,4 p.p. względem roku 2008. W kolejnych 
latach wartości wynosiły odpowiednio 10,3% w roku 2010, 12,8% 
w roku 2011, 10,4% w roku 2012, 11,3% w roku 2013 oraz 12,0% 
w roku 2014 (Główny Urząd Statystyczny 2018). Również w przypadku 
ROE występuje rosnąca linia trendu. Jednocześnie w 2009 roku na-
stąpił gwałtowny spadek omawianego wskaźnika, o 13,1 p.p., wzglę-
dem roku poprzedniego, kiedy to wyniósł on 21,2% (Główny Urząd 
Statystyczny 2018).

Sytuacja sektora bankowego w latach 2015-2017 
w kontekście wprowadzenia podatku bankowego

W latach 2015-2017 polski sektor bankowy osiągał zdecydo-
wanie bardziej zbliżone wartości roczne zarówno przychodów, jak 
i kosztów operacyjnych w stosunku do wcześniej omawianego okre-
su. Zaczynając od 2015 roku przychody z działalności operacyjnej wy-
niosły 137,61 mld zł przy kosztach działalności wynoszących 121,70 
mld zł. Przełożyło się to na wskaźnik poziomu kosztów operacyjnych 
w wysokości 88,6% (Główny Urząd Statystyczny 2018). W 2015 roku 
doszło do znacznego spadku wyniku finansowego netto sektora 
bankowego, który okazał się być mniejszy o 27,8%, tj. o 4,415 mld 
zł względem roku 2014, osiągając wartość 11,42 mld zł zysku. Zdecy-
dowanie gorszy wynik finansowy sektora związany był m.in. z presją 
redukcji stóp procentowych przez Bank Centralny, obniżenie opłat 
interchange, zwiększenie opłat związanych z Bankowym Funduszem 
Gwarancyjnym, czy też przyjęcie Ustawy o wsparciu kredytobiorców 
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hipotecznych znajdujących się w trudnej sytuacji (Urząd Komisji 
Nadzoru Finansowego 2016). Czynniki te wpłynęły w zdecydowanie 
negatywny sposób na wynik finansowy omawianej branży, jednak 
głównym zjawiskiem, które wpłynęło na tak wysoki spadek wyniku 
finansowego względem lat ubiegłych, było działanie Komisji Nadzoru 
Finansowego, polegające na zawieszeniu działalności oraz wystąpie-
nie na drogę prawną z wnioskiem o upadłość dla największego banku 
spółdzielczego – SK Banku. Wydarzenie to wpłynęło w bezpośredni 
sposób na konieczność wygospodarowania przez pozostałe banki do-
datkowych środków na rzecz BFG w związku z koniecznością wypłaty 
depozytów gwarantowanych, co było motorem napędowym silnych 
spadków wyniku finansowego całego sektora (Urząd Komisji Nadzoru 
Finansowego 2016).

Wykres 5. Przychody oraz koszty operacyjne działalności sektora bankowe-
go w latach 2015-2017 w mld zł
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Staty-
stycznego [20.11.2018].

Wykres 6. Wskaźnik poziomu rentowności obrotu brutto, netto oraz zwrotu 
z kapitału własnego ROE w %
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Staty-
stycznego [20.11.2018].

W związku z szeregiem negatywnych zjawisk, jakie miały miej-
sce w 2015 roku, pogorszeniu uległy również wskaźniki informujące 
o ilości zysku wypracowanego przez wszystkie przychody oraz z każ-
dej złotówki kapitału własnego. Wskaźnik rentowności obrotu brutto 
osiągnął wysokość 11,5% notując spadek o 3,5 p.p. względem wyniku 
z 2014 roku (wykres 6). Wskaźnik rentowności obrotu netto również 
zanotował spadek, o 2,7 p.p., osiągając 9,3%. Spadek nastąpił również 
w przypadku wskaźnika zwrotu z kapitału własnego ROE, który osią-
gnął wartość 7,5%, który był wynikiem niższym o 2,5 p.p. względem 
roku poprzedniego (Główny Urząd Statystyczny 2018). Ważnym wy-
darzeniem dla polskiego sektora bankowego było wprowadzenie tzw. 
Podatku bankowego w lutym 2016 roku. Jest to dodatkowe obciąże-
nie fiskalne na rzecz skarbu państwa w wysokości 0,0366% wartości 
podstawy opodatkowania miesięcznie. Dla banków komercyjnych 

(oraz SKOK-ów) została określona wartość aktywów wolna od podat-
ku w wysokości 4 mld zł. Według założeń nowy podatek powinien 
przynosić do budżetu dodatkowy roczny dochód w wysokości około 
3 mld zł rocznie (Muszyński 2017). Nowy podatek w bezpośredni spo-
sób przełoży się na pogorszenie wyników finansowych netto polskiego 
sektora bankowego poprzez obniżenie potencjalnych zysków bądź po-
większenie strat. W 2016 roku (czyli pierwszym roku obowiązywania 
ustawy) doszło do zmian w wysokości omawianych wskaźników, które 
nie występowały we wcześniejszym okresie. Wskaźnik rentowności 
obrotu brutto uległ zwiększeniu o 0,5 p.p.i osiągnął poziom 12%, jed-
nak jednocześnie wskaźnik rentowności obrotu netto uległ obniże-
niu o 0,2 p.p. i osiągnął poziom 9,1% (wykres 6). W przedstawiamy 
okresie, tj. od 2005 roku, wzrost jednego wskaźnika obrotu brutto 
oznaczał jednocześnie wzrost w przypadku wartości netto. Zaistnia-
ła anomalia jest bezpośrednio związana z wprowadzeniem nowego 
obciążenia na rzecz państwa. W kolejnym roku, tj. 2017, obydwa 
wskaźniki tak jak we wcześniejszych latach osiągnęły ten sam kieru-
nek zmian wartości generując wzrost o 0,4 p.p.(brutto) oraz 0,1 p.p. 
(netto) (Główny Urząd Statystyczny 2018). Pomimo wprowadzenia 
podatku bankowego oraz pogorszenia się przedstawionych powyżej 
wskaźników, w 2016 roku zanotowano wynik finansowy netto sektora 
w wysokości 13,90 mld zł, który był wartością wyższą o 24,3% (2,72 
mld zł) względem roku 2015. Nie odzwierciedla to jednak dokładnie 
realnego wpływu podatku na wynik finansowy netto sektora banko-
wego, ponieważ wzrost względem roku ubiegłego spowodowany był 
w głównej mierze niską bazą statystyczną wynikającą z ogłoszenia 
upadku SK Banku oraz koniecznością poniesienia przez banki kosztów 
wypłaty gwarantowanych depozytów przez bankowy fundusz gwa-
rancyjny. Kolejnym ważnym aspektem była sprzedaż udziałów w VISA 
Europe Limited, co przełożyło się na dodatkowy, jednorazowy dochód 
części banków. Jednocześnie wprowadzenie nowej ustawy nakłada-
jącej dodatkowe koszty fiskalne na sektor bankowy wywarło presję 
na wprowadzenie zmian pozwalających na zwiększenie zysków oraz 
ograniczenie pozostałych kosztów funkcjonowania. W związku z tym 
w 2016 roku banki przeprowadziły zmiany w polityce depozytowo-
-kredytowej polegające na zmniejszeniu oprocentowania depozytów 
przy jednoczesnym zwiększeniu oprocentowania kredytów. Skutkiem 
tych zmian był wzrost przychodów odsetkowych o 2,0% (tj. 1,04 mld 
zł) oraz obniżenie kosztów odsetkowych o 9,4% (tj. 1,63 mld zł). Prze-
łożyło się to na rekordowy poziom wyniku odsetkowego, który wzrósł 
o 7,6% (tj. 2,68 mld zł). Silny wzrost wyniku finansowego w znacznej 
mierze związany był również z bardzo dobrym wynikiem z pozostałej 
działalności operacyjnej, która zawdzięcza swój wzrost wspomnianej 
wcześniej sprzedaży przez część banków udziałów w VISA Europe Li-
mited. Dzięki tej transakcji osiągnęły one dodatkowy dochód o war-
tości 2,46 mld zł. Według danych KNF w raporcie o sytuacji sektora 
w roku 2016, gdyby nie fakt wytępienia tego jednorazowego wydarze-
nia, zysk sektora mógłby być wyższy zaledwie o około 5% względem 
roku 2015 (Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 2017). W 2017 roku 
sektor bankowy osiągnął wynik finansowy netto niższy względem 
roku ubiegłego o 2,1%, tj, 341 mln zł, osiągając wartość 13,6 mld zł. 
Głównymi czynnikami wpływającymi na ten fakt była zawyżona baza 
statystyczna wynikająca ze sprzedaży udziałów w VISA Europe Limi-
ted oraz o jeden miesiąc krótszy okres objęcia nowym podatkiem od 
aktywów. Według raportu KNF o sektorze bankowym w roku 2017, 
niewystąpienie przedstawionych powyżej czynników skutkowałoby 
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sumy bilansowej sektora bankowego o 4,2% do poziomu 1,85 bln 
zł. Wzrost w głównej mierze jest zasługą banków komercyjnych, po-
nieważ w przypadku banków spółdzielczych wzrost nastąpił jedynie 
o 1,5% (1,9 mld zł). Z kolei udział w rynku 10 największych banków 
w przypadku aktywów wzrósł do poziomu 70,8% względem 70,1% 
z końca 2017 roku (Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 2018).

Wykres 7. Wielkość aktywów banków w Polsce w I kwartale 2018 roku  
w mln zł
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Raport PRNews.pl, Aktywa ban-
ków – I kwartał 2018 roku [20.11.2018].

Na podstawie wykresu 7 można zaobserwować wyraźny podział 
polskiego sektora bankowego ze względu na wielkość aktywów. Bez-
sprzecznym liderem na tym polu jest bank państwowy – PKO BP (273 
647 000 tys. zł). Zmiana wielkości aktywów w ujęciu rok do rok wy-
niosła -0,03%, co definiuje wysoką stabilność ich poziomu. O miano 
drugiego banku w Polsce rywalizuje polski Bank Pekao SA (178 519 
838 tys. zł), którego głównym udziałowcem jest PZU oraz hiszpański 
Santander (137 530 032 tys. zł). Obydwa banki zanotowały znaczący 
wzrost wynoszący odpowiednio 7,46% dla Pekao oraz 6,99% dla San-
tandera (dawny BZ WBK). Na wykresie 7 przedstawione zostały dane 
przed zmianą nazwy oraz fuzją z Deutsche Bankiem. Po uwzględnie-
niu tych dwóch czynników wysokość aktywów Banku Santander może 
zbliżyć się do wartości przybliżonych względem Pekao. Kolejne pod 
względem wielkości banki również zanotowały wzrost rok do roku. 
W przypadku należącego do grupy Commerzbanku, mBanku (127 
236 878 tys. zł), wzrost wyniósł 1,83%, natomiast w przypadku ING 
(113 529 400 tys. zł, którego głównym udziałowcem jest ING Bank 
NV) było to aż 9,05%. Różnica pomiędzy obydwoma bankami w kwe-
stii wielkości aktywów jest zatem minimalna i możliwa jest zamiana 
pozycji w zestawieniu, szczególnie jeśli ING utrzyma dotychczasowy 
poziom wzrostu. Wśród kolejnych 3 banków zajmujących pozycje 6,7 
oraz 8 nastąpiły wyraźne zmiany zarówno jeśli chodzi o wielkość ak-
tywów, jak i zajmowane pozycje. Bank Millennium (72 788 955 tys. 
zł) awansował z pozycji numer 7 na 6, osiągając wzrost w wysokości 
6,73%, natomiast bank BGŻ BNP Paribas (70 788 955 tys. zł) zanoto-
wał spadek na pozycję 7, osiągając aktywa większe o zaledwie 1,52%. 
Największe zmiany nastąpiły natomiast u dwóch kolejnych podmio-
tów sektora bankowego. Alior Bank (70 433 611 tys. zł) awansował 
na pozycję numer 8 osiągają rekordowe 16,70% wzrostu wielkości 
aktywów, natomiast Getin Noble Bank (58 832 597 tys. zł) zanotował 

wynikiem finansowym wyższym o 20% względem roku 2016 (Urząd 
Komisji Nadzoru Finansowego 2018). Pogorszenie się wyniku finanso-
wego względem roku poprzedniego nie jest związane bezpośrednio 
ze zbyt dużym obciążeniem fiskalnym na rzecz państwa, a z wystąpie-
niem jednorazowego zdarzenia zawyżającego bazę statystyczną. Jed-
nakże zarówno w roku 2016, jak i w roku 2017 łączny wynik finanso-
wy netto został pomniejszony o kwotę wynikającą z nowej daniny na 
rzecz państwa, co oznacza mniejszą zyskowność wobec sytuacji braku 
nowego podatku, przy jednoczesnym zachowaniu wzrostowego tren-
du zysków netto całego sektora. Utrzymanie zbliżonego względem 
roku 2016 wyniku finansowego jest zasługą zwiększenia o 12,1% (tj. 
4,6 mld zł) wyniku odsetkowego oraz o 9,1% (tj. 1,15 mld zł) wyniku 
z tytułu opłat z prowizji. Jednocześnie znacznemu obniżeniu, związa-
nemu z jednorazową sprzedażą udziałów w VISA Europe, uległ wynik 
z pozostałej działalności operacyjnej, który zanotował spadek o 38% 
(tj. 3,3 mld zł). W 2017 roku banki w dalszym stopniu realizowały 
zmiany w polityce depozytowo-kredytowej wynikającej m.in. z dal-
szej presji związanej z podatkiem od aktywów. Konsekwencją tych 
działań (obniżanie oprocentowania produktów depozytowych oraz 
zwiększania w przypadku kredytowych) był wzrost o 7,9% (4,2 mld zł) 
przychodów odsetkowych i jednoczesne obniżenie o 2,1% (338 mld 
zł) kosztów odsetkowych. Przedstawione działania wpłynęły na popra-
wę marży odsetkowej do 2,44 (wobec 2,29 w 2016 roku). Jednocze-
śnie pozostałe podstawowe miary efektywności uległy pogorszeniu. 
Przykładowo wskaźnik kosztów podniósł się do 56,36 względem 55,97 
w 2016 roku (Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 2018).

Sytuacja sektora bankowego 
w pierwszym i drugim kwartale 2018 roku

Aktualna sytuacja sektora bankowego pozostaje stabilna. 
W czerwcu 2018 roku fundusze własne banków wyniosły 205,3 mld 
zł wobec 197,6 mld zł na koniec 2017 roku. Oznacza to wzrost o 3,9% 
(7,6 mld zł). Jednocześnie wzrosła łączna kwota ekspozycji na ryzy-
ko do wartości 1 084,2 mld zł (wzrost o 4,0%), co przełożyło się na 
spadek współczynników kapitałowych. W przypadku współczynnika 
kapitału Tier I (T1) nastąpił spadek o 0,2 p.p. do wartości 17,0%, z ko-
lei łączny współczynnik kapitałowy (TCR) zanotował -0,1% osiągając 
18,9%. Pomimo nieznacznego spadku tych wartości obydwa przesta-
wione wskaźniki spełniają wymagania regulacyjne na poziomie kon-
kretnych banków. W pierwszej połowie 2018 roku sektor bankowy 
zanotował całkowity przychód operacyjny na poziomie 33,51 mld zł 
(wzrost o 6,7% względem analogicznego okresu w 2017 roku) przy 
jednoczesnych kosztach działania i amortyzacji w wysokości 19,14 
mld zł (wzrost o 5,4%), co przełożyło się na wynik finansowy netto 
w wysokości 7,83 mld zł, a to oznacza wzrost o 16,8% w stosunku 
do roku 2017. Wzrost dochodów związany jest z lepszym wynikiem 
finansowym banków komercyjnych, których wynik finansowy netto 
był wyższy o 20,2% niż w roku ubiegłym. Jednocześnie zanotowano 
spadek wyników o 15,2% w przypadku banków spółdzielczych oraz 
o 17,5% w pozostałych oddziałach instytucji kredytowych. Głównym 
elementem wpływającym pozytywnie na wynik finansowy banków 
był wzrost wyniku z tytułu odsetek o 8,9% osiągając wartość 22,46 
mld zł. Wpłynęło to bezpośrednio na obniżenie wskaźnika kosztów 
banków komercyjnych z 56,32% w roku 2017 do 55,23% w roku 2018. 
W 2018 roku względem roku poprzedniego nastąpiło zwiększenie  
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-13,11% spadek, co doprowadziło do jego spadku na pozycję numer 
9. Ostatni omawiany bank, Citi Handlowy (44 302 149 tys. zł), utrzy-
mał swoje aktywa na podobnym poziomie, zaliczając jedynie drobny 
spadek o -0,27% (Gawin 2018). 

Podsumowanie

Przed polskim sektorem bankowym już od początku jego po-
wstawania w latach 80. stał szereg wyzwań wynikających zarówno 
z transformacji ustrojowej, jak i szeregu zewnętrznych oraz wewnętrz-
nych czynników polityczno-ekonomicznych. W omawianym okresie 
(tj. lata 2005-2018) musiały one zmierzyć się z wyzwaniami jakie sta-
nęły przed nimi w związku z dołączeniem do struktur Unii Europejskiej 
w 2004 roku, światowym kryzysem finansowym oraz gospodarczym 
z 2008 roku, upadkiem SK Banku przez wprowadzeniem przez Polskę 
jednego z najwyższych w całej Unii Europejskiej podatku od aktywów 
(tzw. „Podatku bankowego”). Pomimo wystąpienia w omawianym 
przedziale czasowym wszystkich tych negatywnych zjawisk sam sektor 
poradził sobie z nimi w zdecydowanie zadowalający sposób. Do naj-
ważniejszych wniosków należą: nieustannie wzrasta suma aktywów 
posiadanych przez polskie banki, według raportów KNF zachowywana 
jest zadowalająca sytuacja w przypadku bieżącej płynności, podsta-
wowe miary efektywności utrzymują się na odpowiednio wysokim 
poziomie, wprowadzenie podatku od aktywów nie doprowadziło 
do destabilizacji sektora, wstąpienie Polski w struktury UE wpłynęło 
pozytywnie na rozwój bankowości w Polsce, polski sektor bankowy 
skutecznie oparł się skutkom światowego kryzysu finansowego 2008 
roku, postępująca konsolidacja sektora, objawiająca się szeregiem 
fuzji jakie miały miejsce w ostatnich latach, pozwala na osiągniecie 
oraz utrzymanie dobrych wyników finansowych pomimo występowa-
nia dodatkowych obciążeń związanych z wymienionym już wcześniej 
podatkiem od aktywów oraz działalności Unii Europejskiej dążącej do 
zwiększenia poziomu rentowności, odporności na kryzys oraz uzdro-
wienia europejskiego sektora w związku z negatywnymi skutkami, 
jakie przyniósł kryzys 2008 roku, widocznymi w branży finansowej 
po dziś dzień m.in. we Włoszech. Polska, w kontekście sektora ban-
kowego, zarówno wykorzystała możliwości płynące z wejścia do eu-
ropejskiej wspólnoty, jak i skutecznie oparła się kryzysowi oraz jego 
skutkom ukazując solidne fundamenty oraz przemyślane działanie 
branży bankowej. Jednocześnie w najbliższych latach mogą nastąpić 
kolejne poważne wyzwania związane z pogarszającą się na świecie 
koniunkturą gospodarczą, możliwością wystąpienia kolejnego kryzysu 
finansowego oraz gospodarczego, które ponownie zweryfikują funda-
menty oraz mechanizmy, na których opiera się polski sektor bankowy.
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Granice prawa do wolności

The limits of the right to freedom

The purpose of the article is to show the human right to free-
dom. It is a natural human need. It should be noted that freedom has 
never been and will not be an absolute value. It is therefore reason-
able to consider the question of the possibility of limiting it. In the 
name of what goals and how it can be limited. In the doctrine, the 
prevailing view is that the limit of individual freedom is the right of 
another human being. Respect for the rights of others is the basis and 
guarantee of a tolerant and modern community. In order to avoid 
chaos, the individual’s freedom had to be limited. This was due to 
the adoption of the law. It is a minimum of protection, a guarantee of 
respect for individual rights. In accordance with the words of Andrzej 
Frycz Modrzewski: “without rights there can be no real freedom”.

Keywords: freedom, human rights, society, human.

Celem artykułu jest ukazanie prawa człowieka do wolności. 
W dzisiejszych czasach jest ono naturalnym uprawnieniem jed-
nostki, a społeczeństwo bez wątpienia określić można mianem 
Populus Libertatis. Człowiek żyjący w XXI wieku wydaje się żyć bez 
żadnych barier, limitów. Należy jednak zauważyć, że wolność od 
zawsze podlegała i nadal będzie podlegać ograniczeniom. Dlatego 
zasadnym jest rozważenie kwestii możliwości i powodów jej redu-
kowania. W imię jakich wyższych celów i w jaki sposób może ona 
być limitowana. W doktrynie przeważający pogląd głosi, iż granicę 
wolności jednostki stanowi prawo drugiego człowieka. Jednostka 
jest wolna, dopóki realizuje siebie, nie zakłócając możliwości roz-
woju innych. Poszanowanie ich praw stanowi podstawę i gwaran-
cję tolerancyjnego i nowoczesnego państwa. W celu uniknięcia 
chaosu wolność jednostki musiała zostać ograniczona, co stało się 
za sprawą uchwalenia prawa. Stanowi ono minimum ochrony, gwa-
rancję poszanowania praw jednostki. Zgodnie ze słowami A. Frycza 
Modrzewskiego: „bez praw nie może być prawdziwej wolności”.

Słowa kluczowe:  wolność, prawa człowieka, społeczeństwo, człowiek.

Typ artykułu: artykuł przeglądowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorki.
Cytowanie: Gontarek S., (2018) Granice prawa do wolności, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” nr specjalny (31)/2018, s. 36-40, https://kwartalnikrsk.pl/Arty-
kuły/RSK-Specjalny-2018/RSK-Specjalny-2018-Gontarek-Granice-prawa-do-wolnosci.pdf
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do środków komunikacji sprawiły, że wiele pojęć nabrało nowego 
charakteru. Zjawisko to zrodziło też potrzebę dyskusji nad nowym 
znaczeniem słów. Zmiany, jakie zachodzą w społeczeństwie, są pre-
tekstem także do rozważań nad rozumieniem często abstrakcyjnie 
ujmowanego pojęcia, jakim jest wolność. Wolność od początków 
ludzkości jest jedną z najważniejszych wartości w życiu człowieka, 
stanowiła przyczynę wybuchu wojny, czy spiritus movens wielu dzieł 
literackich. Jest niezbędna do prawidłowego rozwoju jednostki, jak 
i całego społeczeństwa. Zauważyć jednak należy, że coraz rzadziej 
pojawia się w rozważaniach współczesnego człowieka. Żyjący w XXI 
wieku przyzwyczaili się do braku ograniczeń. Wolność stanowi dla 
nich pojęcie z jednej strony abstrakcyjne, z drugiej zaś zupełnie 
naturalne i nieograniczone. Nie sposób się jednak pogodzić z tą 
koncepcją całkowitej swobody. Konieczne jest wyznaczenie ram dla 
wolności jednostki, bez nich istniałaby realna groźba zapanowania 
chaosu. Potrzebę tę zaspokaja się poprzez ustanowienie prawa, 
którego głównym i podstawowym zadaniem jest stanie na straży 
uprawnień jednostki. Prawo stanowi jeden z fundamentów, na któ-
rym opiera się współczesne społeczeństwo. Kontroluje, ale jedno-
cześnie wskazuje podstawowe normy, na jakich powinna opierać 
się nowoczesna, otwarta i tolerancyjna cywilizacja. Trudno dzisiaj 
wyobrazić sobie rzeczywistość, w której nieuregulowane są uniwer-
salne, podstawowe dla każdego kwestie. Stwarzają one poczucie 

bezpieczeństwa, minimum ochrony wolności, standardu, w jakim 
funkcjonuje każdy człowiek. Już w okresie renesansu, w XVI wieku 
Andrzej Frycz Modrzejewski pisał, iż bez praw nie może być praw-
dziwej wolności. Z tego względu konieczne stało się uregulowanie 
przez prawodawcę praw człowieka, a w nich kwestii ochrony wol-
ności jednostki. Prawa człowieka to pojęcie, które od lat nie zostało 
jednoznacznie zdefiniowane przez doktrynę, jest wielowymiarowe. 
Podejmując próbę wyjaśnienia go w najprostszych słowach, opisać 
je można jako uprawnienie, które przysługuje każdemu człowiekowi, 
a wynika ono z samego faktu bycia istotą ludzką. To przyrodzone 
prawa, których żadna władza nie może pozbawić, a nawet sam czło-
wiek nie ma możliwości ich zrzeczenia. Takie rozumienie tego po-
jęcia znajdziemy w obowiązujących aktach prawnych – Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, w aktach Unii 
Europejskiej, prawie międzynarodowym, jak również w zachowa-
nych dokumentach historycznych.

Aspekt historyczny

W okresie rozwoju cywilizacji, prawa człowieka, a wśród nich 
prawo do wolności wielokrotnie ulegało licznym przemianom. Ewo-
lucje społeczne, moralne, ale też ustrojowe doprowadziły do różno-
rodnych koncepcji wolności człowieka. Już w starożytnej Grecji wy-
kształciła się teoria prawnonaturalna. W jej założeniach każdemu 
przysługują prawa przyrodzone, których żadna władza pozbawić nie 
może. Warto tu przywołać koncepcję Arystotelesowskiej sprawiedli-
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wości – rozdzielającej i wyrównawczej. Według niej, prawa człowie-
ka należy zaliczyć do sprawiedliwości wyrównawczej – przynależnej 
każdemu bez względu na stopień jego zasług dla ogółu. W odniesie-
niu do sprawiedliwości rozdzielającej, rozumiana była jako swego 
rodzaju równość. „Nie jest to jednak równość w ścisłym sensie, lecz 
proporcjonalna, którą Stagiryta (przydomek Arystotelesa) nazywa 
geometryczną. Oznacza to, że każdy powinien otrzymywać udziały 
proporcjonalne do reprezentowanej przez niego wartości” (Jen-
drzejczak 2015: 11). Inaczej rozumiano wówczas pojęcie wolności. 
W koncepcji stoików była to niezależność od własnych uczuć, ambi-
cji, a także emocji. Człowiek według nich był wolny, jeżeli potrafił 
zapanować nad własnym cierpieniem, pragnieniem miłości czy po-
żądania. Czasy średniowiecza, to odwołanie się do prawa boskiego. 
Życie ludzkie miało jeden cel – doprowadzenie do osiągnięcia zba-
wienia. Prawa jednostki były zgodne z głoszoną nauką Kościoła, gdyż 
człowiek został stworzony na podobieństwo Boga, a w związku 
z tym, tak jak stwórcy, należy mu się szacunek. W filozofii głoszonej 
przez św. Tomasza z Akwinu człowiek obdarzony jest przez Boga wol-
nością. Do czasu popełnienia przez Ewę i Adama grzechu pierworod-
nego miał w sobie wpisane poczucie dobra i sprawiedliwości. 
Z chwilą zerwania owocu z drzewa poznania zatracił je. W tej sytu-
acji Bóg przekazał ludziom spisane prawa – Dekalog, w którym za-
warł podstawowe zasady współżycia w społeczeństwie. Co więcej, 
w naukach św. Tomasza odnaleźć można odniesienia dotyczące kon-
cepcji państwa. Nowoczesne, jak na ówczesne czasy, poglądy doty-
czące polityki, zaczerpnął z teorii Arystotelesowskich. „Twierdził, że 
pełnię swoich możliwości człowiek może zrealizować tylko w ramach 
społeczeństwa” (Encyklopedia religii Tom 9, 2001: 311). Naczelne 
zadanie państwa, jako  bonum commune, wyznacza prawo natural-
ne, któremu władca winien być podporządkowany. Poddani mogą 
go kontrolować, a w razie, gdyby pełnił swoje funkcje w sposób dyk-
tatorski, to mają prawo pozbawić go władzy. Nowożytność stanowi-
ła okres, w którym prawa boskie, naukę Kościoła zaczęto wyraźnie 
oddzielać od teorii ówczesnych myślicieli. Podjęto próbę zbudowa-
nia na nowo porządku świata, w którym jednostka dysponowałaby 
nieograniczoną swobodą. Funkcjonowanie mechanizmów natury, 
otaczającego świata, starano się wyjaśnić wyłącznie za pomocą ro-
zumu ludzkiego. W teoriach wybitnych myślicieli ówczesnych cza-
sów – Hugo Grotiusa czy Benedictusa Spinozy społeczeństwo, cały 
aparat państwowy, gwarantować miały człowiekowi bezpieczeństwo 
i niczym nieskrępowaną swobodę. W teorii Grotiusa jednostka mia-
ła podlegać prawom natury. „W swym najsławniejszym dziele De 
iure belli ac pacis (O prawie wojny i pokoju) zawarł doniosłe tezy 
dotyczące prawa natury i prawa narodów, będące podwaliną pu-
blicznego prawa międzynarodowego” (Wojtyszyn 2007). Do najważ-
niejszych praw natury zaliczał poszanowanie własności drugiego 
człowieka, odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody, 
dotrzymywanie zawartych umów, a także poddanie się sankcjom 
karnym w przypadku popełnienia czynu zabronionego. W naturze 
człowieka najważniejszą rolę odgrywał rozum i popęd społeczny, 
który zapewniał życie w zorganizowanych i pokojowych stosunkach 
ze społeczeństwem. Według Spinozy wolność nie może polegać na 
swobodzie wyboru, lecz uświadomieniu sobie nieuchronności zda-
rzeń i zaniechaniu buntów przeciwko przeznaczonemu człowiekowi 
losowi (Encyklopedia religii Tom 9, 2001: 311). W XVII wieku wy-
kształcił się nurt liberalny. W jego myśl państwo, jak i władza po-

wstała na mocy umowy społecznej. Zorganizowane, wolne i równe 
jednostki same zdecydowały o oddaniu części własnych swobód, by 
stworzyć dla siebie podstawowe gwarancje bezpieczeństwa. Główny 
myśliciel tego nurtu John Lock twierdził, iż człowiek jako istota ro-
zumna ma za zadanie nie tylko troskę o siebie, lecz powinien być też 
odpowiedzialny za dobro całego społeczeństwa. Dzięki temu nie 
tylko uda się zachować wolność każdego, ale też możliwe będzie jej 
powiększenie. Wolność od przymusu, ucisku, konfliktów zbrojnych 
nie może mieć miejsca, gdy społeczeństwo, jednostki nie będą 
w stanie wypracować podstawowych reguł funkcjonowania. Dlatego 
też za konieczne uważał uchwalenie praw, których przestrzeganie 
byłoby nie tylko obowiązkiem każdego obywatela, ale też środkiem 
niezbędnym dla stworzenia bezpiecznej przyszłości dla społeczeń-
stwa. Miało się to stać za sprawą umowy społecznej, która składać 
się miała z dwóch aktów: pactum unionis, na mocy którego powsta-
wało społeczeństwo i pactum subiectionis, gdzie zawarta była umo-
wa z rządem (Wojtyszyn 2007: 60). Podobne rozumienie znaczenia 
wolności w swej teorii zawarł Thomas Hobbes. „Połączył on wątki 
sofistyczne o doniosłym znaczeniu emocji w naturze ludzkiej ze śre-
dniowiecznym prymatem woli nad rozumem”(Wojtyszyn 2007: 54). 
Człowiek jest bowiem niezależny. Sam decyduje o własnym życiu, 
może realizować siebie, swoje potrzeby pod jednym warunkiem. 
Pamiętać musi, że każda istota ludzka jest równa i każdy ma jedna-
kowe szanse na realizację swoich pragnień. W teorii myśliciela, by 
jednostka mogła realizować własne potrzeby, trzeba wyznaczyć jej 
granicę. Niezbędne jest to do wspólnego egzystowania grup ludzi, 
o różnych, często ze sobą sprzecznych, interesach. Bez wyznaczenia 
jednostce granic, każdy dążyłby jedynie do zaspokojenia własnych 
pragnień, co często rodziłoby konflikty. Ograniczenie wolności oby-
watela pozostawiono do regulacji władzy zwierzchniej jako podmio-
towi, którego głównym zadaniem jest realizacja interesu ogółu z po-
szanowaniem praw jednostki. Oświecenie to czasy wybitnych filozo-
fów, do których zaliczyć należy Charlesa de Montesquieu, Jeana 
Jacques Rousseau i Immanuela Kanta. W okresie tym poszukiwano 
idealnego modelu ustroju, w którym racje jednostek, ale również 
potrzeby państwa byłyby kompatybilne. Zrodziła się teoria, według 
której władza nie opierałaby się na sile, lecz każdy podporządkował-
by się jej z własnej woli, będąc przy tym nadal wolny. Wysunięto 
koncepcję niezbywalnej suwerenności narodu, która stanowić mia-
ła źródło wszelkiej władzy. W teorii Kanta, polityka, a także władza 
musi odnosić się do moralności, podstawowych zasad etyki. Czło-
wiek obdarzony wolnością ma moralne prawo korzystania ze swojej 
wolności, z poszanowaniem i staniem na straży wolności żyjącego 
obok niego drugiego człowieka. Co więcej, uważał on, że bez wolno-
ści sfera wartości traci zupełnie sens (https://naukowy.blog.polityka.
pl/2012/10/02/kant-a-wartosci/ 2019). W swych założeniach filozof 
podkreślał, że dążyć należy do stworzenia podstaw ochrony człowie-
ka o zasięgu ogólnoświatowym. Dlatego zaliczany jest do twórców 
nowoczesnego systemu ochrony praw człowieka. Czasy nowożytne 
obfitują w wielość idei, teorii, które uzasadniałyby rolę wolności 
człowieka. W  filozofii Lorenza von Steina ukształtowała się koncep-
cja państwa prawnego i społecznego (Chmaj 2008: 20). Zadaniem 
aparatu państwowego jest wspieranie rozwoju jednostki, gdyż za-
wsze wiąże się to z rozwojem ogółu społeczeństwa. Dlatego koniecz-
ne są działania mające pobudzić, stymulować człowieka do nieusta-
jącego dążenia do ewolucji gospodarczej, jak i społecznej. Popularny 
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własnym życiem, wyrwa się ze swojej strefy komfortu. W ten sposób 
wykorzystuje możliwość realizacji swoich własnych celów i pragnień.  
„Wolność” można więc zamienić synonimem „możliwość”. To szan-
sa, jaką człowiek dostał, by samemu kształtować otaczającą go rze-
czywistość. Nie może być jednak odseparowana od innych wartości. 
Nie sposób pominąć przy niej równości, sprawiedliwości, czy posza-
nowania praw innych. Człowiek nie może być w pełni wolny, gdy żyje 
w świecie zniewolonych ludzi. Wolność wypływa bowiem z godności 
ludzkiej, jest przyrodzona. Każdy powinien zabiegać własnym dzia-
łaniem, by rozwijać możliwości drugiego człowieka, działać na rzecz 
poszanowania praw innych. Należy również pamiętać, by nie narzu-
cać innym swojego stylu życia czy przekonań. Każdy sam ma prawo 
decydowania o sobie. Nie można zmusić nikogo do innego systemu 
wartości, poglądów politycznych, tak samo, jak nie można nikogo 
zmusić do miłości. Wolność to więc możliwość kreowania siebie, 
z poszanowaniem żyjącego obok człowieka. Nie można o tym zapo-
minać. W codziennym życiu normy moralne, społeczne, w którym 
małe dziecko dorasta, pomagają przestrzegać podstawowych zasad 
życia społecznego. Kwestia wolności człowieka musiała zostać ure-
gulowana także prawnie. Dzięki temu jednostki egoistyczne zostały 
ograniczone w możliwości dominacji nad jednostkami słabszymi, 
nieporadnymi, które nie miałyby siły walczyć z osobami bardziej sta-
nowczymi. Odpowiedzialne korzystanie z wolności, polegać musi na 
poszanowaniu woli drugiej osoby, jego prawa do realizacji własnych 
potrzeb. Zagadnienie wolności w kontekście relacji z innymi swoje 
miejsce znalazło również w świętych księgach największych religii 
tego świata. W buddyzmie nakazano nie ranić innych w sposób, 
w jaki można zranić ciebie (Udana-Varga 5,18). W chrześcijaństwie 
św. Mateusz głosi, by czynić wszystko, co byście chcieli, by i wam 
ludzie czynili (Nowy Testament, Ewangelia wg św. Mateusza 7-12). 
W naukach hinduizmu głoszą, by nie czynić innym tego, co uczynio-
ne tobie zadałoby ci ból (Mahabrata). W islamie nie można nazwać 
siebie wiernym, jeśli nie życzysz bratu swemu, tego, czego on sobie 
(Sunna). Wszystkie te religie głoszą równość, prawo wolności, lecz 
jej granicę wyznacza dobro innych. Człowiek jako istota egoistycz-
na, zawsze dążyć będzie do realizacji własnych pragnień i potrzeb, 
często nie zważając na otaczających go ludzi. Moralność, sumienie 
ale i prawo mają stać na straży dobra publicznego, przestrzegania 
zasad współżycia społecznego. W aspekcie politycznym wyróżnić 
należy wolność: zgromadzeń, słowa, religijną oraz gospodarczą. 
W polskim porządku prawnym uregulowane zostały w rozdziale II 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku 
(Dz.U.1997.78.483). Przez doktrynę określane są mianem narzędzi 
służących aktywnemu udziałowi jednostki w rządzeniu państwem 
(Banaszak 2002: 28). To możliwość wyrażanie siebie, kształtowania 
przyszłości swojej, jak i całego kraju. Realizacja praw wolności po-
glądów przez zrzeszanie się w stowarzyszenia, organizacje czy partie 
polityczne służyć ma budowie społeczeństwa otwartego, które bę-
dzie aktywnie działać na rzecz przyszłych pokoleń. Prawo do swo-
body wypowiedzi daje człowiekowi możliwość wyrażenia własnych 
emocji i przeżyć. Wolność dająca mu możliwość uzewnętrznienia 
swoich myśli i poglądów nie może być nieograniczona. Konstytucja, 
prawo, muszą formułować zasady porządkujące organizację życia 
społecznego. Ustanowione normy muszą spełniać dwie funkcje: 
gwarancyjną i ograniczającą, by możliwy był rozwój zarówno jed-
nostki, jak i całej wspólnoty.

pozytywizm prawniczy głosi, że prawa jednostce przysługują nie jako 
człowiekowi, lecz jako obywatelowi państwa. W teorii państwa pra-
wa władza państwowa, cały aparat biurokratyczny, może działać 
tylko, gdy jego funkcjonowanie jest spisane, uregulowane w przepi-
sach prawa. Nie można nie wskazać, iż w XX wieku wykształciły się 
również teorie takie jak narodowy socjalizm, komunizm i faszyzm, 
które bezwzględnie podporządkowały prawa jednostki kategorii na-
rodu, klasy czy Rzeszy. Ideologie te dążyły do integracji społecznej, 
jednocześnie opierając ją na nienawiści do wyodrębnionej grupy 
„obcych”, którzy nie pasowali do idealnej wizji świata. W ustanowio-
nym nowym porządku prawnym brakowało poszanowania godności 
ludzkiej. Pojedyncze jednostki, obdarzone nieograniczoną władzą, 
próbowały zniszczyć indywidualność człowieka, a na pierwsze miej-
sce wysunąć własne ambicje. Doprowadziło to do katastrofalnych 
w skutkach wojen, a w ich efekcie ewolucji pojęcia wolności czło-
wieka i praw jednostki.

Wolność w ujęciu abstrakcyjnym

Zgodnie ze słownikiem PWN wolność można zdefiniować 
w różny sposób. Wielość znaczeń świadczy o uniwersalizmie tego 
słowa. Na pierwszym miejscu wolność zdefiniowano w kontekście 
suwerenności zewnętrznej i wewnętrznej państwa. Następnie we-
dług słownikowej definicji jest to możliwość podejmowania decy-
zji, zgodnych z własną wolą. Wolność rozumiana może być również 
jako brak osobistego zniewolenia, życie poza zakładem karnym czy 
wreszcie prawo obywateli, które zostało wyznaczone przez interes 
narodowy, dobro powszechne i porządek prawny (www.pwn.pl 
2019). Przytoczone powyżej definicje świadczą o doniosłym zna-
czeniu słowa „wolność” w życiu publicznym. Człowiek jako istota 
obdarzona wolnością ma nieograniczoną możliwość codziennego 
podejmowania różnych decyzji – jedne są proste, prozaiczne, inne 
zaś mogą decydować o przyszłości całego społeczeństwa. W zależ-
ności od etapu życia, w jakim się znajduje jednostka, podejmowane 
przez nią wybory będą wiązały się z różnymi konsekwencjami. Małe 
dziecko za nieposłuszeństwo wobec rodziców może otrzymać zakaz 
oglądania telewizji czy jedzenia słodyczy, złamanie podstawowych 
reguł współżycia społecznego, ustanowionego prawa przez osobę 
dorosłą, skutkować będzie odpowiedzialnością przed organami pań-
stwa. Słowo wolność odnosi się do wielu aspektów życia. Możemy 
mówić o wolności fizycznej, psychicznej, moralnej, politycznej czy 
społecznej. Dla jednych będzie to wolność od ucisku, przymusu, ale 
też własnych słabości, dla innych wolność to możliwość samore-
alizacji, wyboru własnej drogi. Człowiek jest wolny, pomimo iż do-
stosowuje się do zwyczajów, tradycji czy zasad religii. Ma bowiem 
swobodę wyboru, prawo do decyzji czy zechce się dostosować do 
innych. Aby dokonać go w pełni odpowiedzialnie, powinien mieć 
odpowiednią wiedzę, by móc swobodnie i w pełni świadomie zde-
cydować o sobie. Wolność stanowić więc może doskonałe narzę-
dzie do kształtowania własnej przyszłości. Działania te powinien 
podejmować racjonalnie, ponieważ efektem działania jego wolnej 
woli czy też własnych nieskrępowanych decyzji, mogą być poważne 
konsekwencje. Prawdziwą wolność każdy swoim działaniem może 
osiągnąć sam. Następuje to również poprzez wyzwolenie się z ogra-
niczeń, które sam sobie narzuca. Dorosły człowiek jest bowiem 
odpowiedzialny za własne słowa i czyny. Przejmując kontrolę nad 
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lecz na podstawie ustawy może ją ograniczyć w przypadku, gdy jest 
to niezbędne dla bezpieczeństwa, porządku publicznego, wolności 
i praw innych osób (art. 31 ust.1 Konstytucji RP Dz.U.1997.78.483). 
Wolność jednostki została jej zagwarantowana również przez nada-
nie jej prawa do zrzeszania się. Nie można jednak nie zauważyć, że 
jest to jedynie prawo, nie obowiązek. Jednostka sama może zade-
cydować, czy chce pozostać poza strukturami tych organizacji. Rów-
nież wolność zrzeszania się musiała zostać ograniczona. W państwie 
prawa nie sposób akceptować stowarzyszeń, których cel i działal-
ność byłyby sprzeczne z Konstytucją. Decyzja o odmowie rejestracji 
czy delegalizacji organizacji nie jest jednak dowolna. Kontrolę nad 
tą sferą wolności sprawuje niezależny i niezawisły sąd. Także działal-
ność partii politycznych musiała zostać ograniczona. W art. 13 Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.1997.78.483) określono, iż 
niedopuszczalne jest działanie partii, które w swych programach od-
wołują się do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszy-
zmu i komunizmu. W Polsce niemożliwe jest również integrowanie 
się na podstawie wspólnej nienawiści rasowej i narodowościowej. 
Partia nie może również nawoływać do siłowego przejęcia władzy. 
Wolność i prawa obywatelskie najbardziej ograniczane mogą być 
w czasie stanu nadzwyczajnego, czyli stanu wojennego, wyjątkowe-
go i klęski żywiołowej. Wówczas ograniczenia dotyczyć mogą m.in. 
swobody poruszania się, uczestniczenia w zgromadzeniach, a nawet 
prowadzenia działalności gospodarczej. Sytuacje podwyższonego 
zagrożenia rodzą konieczność zastosowania specjalnych środków. 
Jest to niezbędne w celu osiągnięcia zadowalającego poziomu 
bezpieczeństwa ogółu, przywrócenia normalnego funkcjonowania 
aparatu państwowego. Sama definicja sytuacji kryzysowej zawarta 
została w art. 3 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 
r. nr 89 poz. 590). Jest to stan negatywnie wpływający na poziom 
bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowi-
ska, wywołując tym samym znaczne ograniczenia w działaniu ad-
ministracji publicznej, ze względu na nieadekwatność sił i środków. 
Dodatkowo na mocy art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz.U.1997.78.483)  możliwe jest w drodze ustawy i ze względu 
na ważny interes publiczny ograniczenie wolności działalności go-
spodarczej. Dwa wymienione powyżej warunki, na których podsta-
wie można ograniczyć prawo jednostki, dają gwarancję, że prawo 
to nie będzie nadużywane przez aparat państwowy. Odnosząc się 
do wolności, warto również zastanowić się nad kwestią wolności 
słowa. Każdy ma prawo do wyrażania własnych poglądów i opinii, 
lecz w dzisiejszych czasach, gdy zapanowało przekonanie o anoni-
mowości w sieci, często jest ono nadużywane. Szerząca się mowa 
nienawiści używana jest często w celu wywołania przemocy wobec 
konkretnych osób lub całych grup społecznych. Nie sposób przejść 
obok tego zjawiska obojętnie. Człowiek musi zdawać sobie sprawę, 
że wolność słowa musi wiązać się z odpowiedzialnością za nie. Każ-
de działanie rodzi konsekwencje, tak samo, jak każda wypowiedzia-
na opinia może wywołać niekorzystne skutki, nad którymi nie bę-
dzie można zapanować. Swoboda wyrażania własnych poglądów nie 
może być wykorzystywana przeciwko drugiemu człowiekowi. Prawo 
do wyrażania siebie, nie odbiera innym ludziom prawa do godno-
ści. W dzisiejszym świecie nikt nie jest anonimowy. Każde działanie 
w Internecie pozostawia ślad, więc autor słów nie może pozostawać 
bezkarny. W polskim porządku prawnym, w regulacjach Kodeksu 
karnego (Dz.U. z 1997 r. nr 88 poz. 553) znajdują się odpowiednie 

Ograniczenie wolności człowieka

Wolność to niewątpliwie jedna z najważniejszych wartości 
w życiu człowieka. Otaczająca go rzeczywistość rodzi jednak pyta-
nie, jakie są jej granice? Czy w imię bezpieczeństwa ogółu można 
jednostkę pozbawić części przynależnych jej praw? W obliczu za-
grożeń terrorystycznych, czy szerzącej się mowy nienawiści warto 
poświęcić chwilę na refleksję na temat przyszłości człowieka. Każdy 
ma przyrodzone prawo do wolności, życia bez ograniczeń. Wiązać 
jednak może się to z zaburzeniem ładu społecznego, nadużywaniem 
swoich praw. Człowiek wolny może swobodnie manifestować swoje 
poglądy, uczestniczyć w życiu społecznym. Jednak w tym wszystkim 
musi być kontrolowany, by nie ograniczyć, nie zawładnąć wolnością 
drugiego człowieka. Zgodnie z koncepcją Johna Stuarta Milla nie ma 
jednej recepty na szczęście (http://www.sbc.org.pl/Content/7855/
doktorat2779.pdf 2019). Dla każdego może ono mieć inną wartość, 
każdy poszukuje innej drogi do jego osiągnięcia. Dlatego w każdej 
wspólnocie, społeczeństwie, konieczne jest istnienie spisanych za-
sad regulujących podstawowe dziedziny życia. Prawo nie jest więc 
jedynie środkiem represyjnym, które ma za zadanie ukarać, gdy 
normy życia społecznego zostaną złamane, ma również za zadanie 
pomóc w relacjach międzyludzkich. Wolność w ujęciu filozoficznym 
nie jest uznawana za wartość absolutną. Podobnie w aspekcie nor-
matywnym możliwe jest jej ograniczanie. Należy bowiem zauważyć, 
że jednym z podstawowych zadań państwa jest ochrona swoich oby-
wateli przed grożącym im niebezpieczeństwem. Dlatego też koniecz-
ne stało się wprowadzenie granic w wolności obywateli. Dzieje się 
tak, ponieważ człowiek, wybierając władzę, tym samym przyznając 
jej określone uprawnienia, oczekuje od niej, by umożliwiła mu życie 
w świecie, w którym może realizować sam siebie. Do obowiązków 
państwa należy stworzenie przepisów, które umożliwiają działanie 
w sytuacjach kryzysowych – klęsk żywiołowych, ataków terrory-
stycznych i innych działań, które mogłyby wpływać na niezależność 
jednostki. Zadaniem władzy jest również odseparowanie obywateli, 
którzy łamią podstawowe prawa i zasady współżycia społecznego. 
Warto jednak zauważyć, że ograniczenia muszą znaleźć wyraźną 
podstawę prawną. „To nie jednostka powinna wskazać podstawę 
swej wolności, czy też normę dopuszczającą określony jej zakres, 
ale to organ państwowy ma obowiązek, ograniczając wolność jed-
nostki, podać podstawę prawną swego działania” (Banaszak 1995: 
8). Autor tych słów w pełni wyraża istotę zasady legalizmu, inaczej 
praworządności. Na jej mocy organ państwowy zobowiązany jest 
działać na podstawie i w granicach prawa. W Konstytucji Rzecz-
pospolitej Polskiej znalazły się gwarancje dotyczące nietykalności 
osobistej. Dokonując zatrzymania, obowiązkiem organu jest po-
wołać się na odpowiednią podstawę prawną. W polskim systemie 
prawnym obowiązuje zasada legalizmu przestępstw. Zgodnie z art. 1  
Kodeksu karnego przestępstwem jest czyn zabroniony przez ustawę 
pod groźbą kary w czasie jego popełnienia (Dz.U. z 1997 r. nr 88 
poz. 553). Obywatel państwa musi znać więc konsekwencje, jakie  
poniesie w razie złamania zasad prawa. To potwierdzenie tezy, że 
tylko człowiek dojrzały, o dostatecznym zasobie wiedzy będzie mógł 
w pełni korzystać ze swojej wolności. Podstawowym zadaniem pań-
stwa jest stworzenie płaszczyzny umożliwiającej jednostce rozwój. 
Prawo daje szanse na realizację swoich celów, lecz ma również za 
zadanie kontrolować je. Państwo zapewnia swobodę zgromadzeń, 
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przepisy, na podstawie których możliwe jest pociągnięcie do odpo-
wiedzialności karnej za przekroczenie granic wolności słowa. Trzeba 
bowiem pamiętać, że wolność jednostki zawsze ograniczona będzie 
wolnością drugiej osoby.

Podsumowanie

W życiu ludzkim wolność niewątpliwie odgrywa ważną rolę. 
Problematyczna jednak jest kwestia jej zdefiniowania. Już sam Abra-
ham Lincoln twierdził, że świat nigdy nie znalazł dobrej definicji dla 
słowa wolność. Dziś również niełatwo jest określić jej znaczenie, 
gdyż dla człowieka żyjącego we współczesnych czasach jest czymś 
naturalnym. Pokolenia walczące o nią, przelewające swoją krew od-
chodzą, a młodzi ludzie zajęci swoimi sprawami nie zastanawiają 
się nad możliwością jej utraty. Współczesne społeczeństwo zdaje 
się nie zauważać żadnych granic, żyjąc w świecie, w którym może 
swobodnie podróżować, wyrażać swoje opinie i spełniać swoje ma-
rzenia. Niewątpliwie określić je można mianem Populus Libertatis. 
Zauważyć jednak należy, że jednostka musiała zostać ograniczona. 
Granicą wolności jednostki musi być wolność drugiego człowieka. 
Prawo stanowi ochronę podstawowych wartości. Daje możliwość 
zgodnego życia w społeczeństwie. Wyznacza zasady funkcjonowa-
nia, do których każda jednostka powinna się dostosować. Wolność 
nie jest bowiem jedynie abstrakcyjnym hasłem. Nie można zakwali-
fikować jej jedynie do katalogu podstawowych praw człowieka. Nie 
można głosić zasad wolności i równości, bez dogłębnego zrozumie-
nia ich znaczenia. Nie można utożsamiać jej z samowolą, anarchią, 
brakiem kontroli. Z wolnością zawsze łączyć musi się odpowiedzial-
ność. Może być rozumiana w różnych aspektach – odpowiedzialno-
ści za własne czyny, słowa, za ludzi, którzy nas otaczają, wreszcie za 
całe swoje życie. Prawo do wolności jest więc prawem do swobody, 
uwolnienia się od presji innych, ich oczekiwań wobec nas, możliwo-
ścią samookreślenia własnego ja. Zawsze należy z niego korzystać 
rozważnie. We współczesnym świecie nieuniknione jest starcie wol-
ności i innych wartości takich jak równość, porządek publiczny czy 
dobro innego człowieka. Zadaniem racjonalnego prawodawcy jest 
wypracowanie uznawanego przez wszystkie jednostki kompromi-
su, na podstawie którego funkcjonować będzie całe społeczeństwo 
w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu swoich praw.
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Problematyka ludzkiej wolności w filozoficznym ujęciu 
Mieczysława Alberta Krąpca

The problem of human liberty 
in Mieczysław Albert Krąpiec’s philosophical ideas

The main purpose of the paper is an attempt of answering the 
question if Mieczysław Krąpiec acknowledged the existence of indivi- 
dual human liberty and if so which was according to the philosopher 
its guarantor. The paper purpose realization was possible thanks to 
analysis of Polish philosopher’s standpoint in this issue. The standpoint 
was presented in the book Ja – człowiek. The paper was divided into 
four main parts. In the first one the elements of the human being the-
ory was presented. In the second one the liberty as the description of 
awareness experience was presented. In the third one the liberty as 
the fact of awareness was presented. In the last one the choice mech-
anism was presented. On the basis of the analysis it should be claimed 
that Krąpiec opted for the genuineness of human liberty. The guaran-
tor of liberty was the confidence of possibility of own fate formation.

Keywords: Mieczysław Krąpiec, liberty, determinism, metaphysics, 
realistic philosophy.

Celem niniejszej pracy jest próba odpowiedzi na pytanie, czy 
Mieczysław Krąpiec uznawał istnienie indywidualnej ludzkiej wolności, 
a jeżeli tak, to co było jej gwarantem. Realizacja celu pracy była możli-
wa dzięki przebadaniu stanowiska polskiego uczonego w tym zakresie 
w oparciu o jego dzieło pt. Ja – człowiek. Opracowanie zostało podzie-
lone na cztery główne części. Najpierw przybliżono elementy teorii bytu 
osobowego. Następnie przebadano wolność ujętą od strony opisu świa-
domowościowego przeżycia. Potem poddano interpretacji wolność uję-
tą od strony faktu świadomości. Wreszcie szczegółowo przebadano tzw. 
mechanizm wyboru. W świetle przeprowadzonych analiz można stwier-
dzić, że Krąpiec optował za faktycznością wolności w podejmowanych 
przez człowieka decyzjach. Jej gwarantem było przekonanie o możliwo-
ści kształtowania własnego losu leżące w sferze przeżyć wewnętrznych.

Słowa kluczowe: Mieczysław Krąpiec, wolność, determinizm, metafi-
zyka, filozofia realistyczna.
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Paradoksalnie w dzisiejszych czasach kategoria wolności jest 
jedną z bardziej nieostrych kategorii. Z jednej strony bowiem już 
choćby funkcjonowanie struktur sądowniczych utwierdza opinię 
publiczną w przekonaniu, że człowiek ponosi odpowiedzialność za 
swoje własne wybory, a zatem jest wolny w chwili np. popełniania 
przestępstwa1. Z drugiej jednak strony do głosu dochodzą poglądy 
kwestionujące albo przynajmniej mniej lub bardziej ograniczające 
zasięg ludzkiej wolności, podkreślając swoistego rodzaju fatalizm czy 
konieczność zachowania się w określony sposób ze względu na jakiś 
rodzaj zewnętrznej determinacji (np. biologicznej)2. We współcze-
snych badaniach medycznych trwają nawet próby ustalenia odpo-
wiedniego komponentu ludzkiego ciała, który miałby odpowiadać 
za szeroko rozumianą sferę moralną, a więc wszelkie podejmowane 
przez człowieka wybory3. Nietrudno zauważyć, że takie postawie-
nie sprawy wyklucza tak naprawdę osobistą wolność człowieka, 
a w najlepszym razie znacząco ją ogranicza. Problematyka wolności 
nie jest jednak tematem podejmowanym tylko w czasach współ-
czesnych. Już od starożytności bowiem zastanawiano się nad rela-
cją pomiędzy ludzką wolnością a zewnętrznym fatum, co znalazło 
swoją kontynujację choćby w średniowiecznych sporach dotyczą-
cych zagadnienia Bożej wszechwiedzy a indywidualnej wolności 

1 W innym przypadku istnienie aparatu sądowniczego i wydawane wyroki 
byłyby pozbawione większego sensu.
2 Przykładem szkoły filozoficznej głoszącej teorie deterministyczne są choć-
by stoicy. Zob. (Gerson 2016: 46; Struck 2016: 173-174).
3 Por. obserwację biologiczną tzw. konfliktów wewnętrznych w: (Kane 2013: 
199).

istot rozumnych4. Wśród wielu prób rozwiązań problemu wolności 
osobistej jedną z ciekawszych jest propozycja oparta na filozofii ary-
stotelesowsko-tomistycznej, którą we współczesnych czasach repre-
zentuje niedawno zmarły pracownik akademicki Mieczysław Albert 
Krąpiec. Propozycja ta dlatego zasługuje na baczniejszą uwagę, że 
jej punktem wyjścia są obserwacja oraz opis stanów wewnętrznych 
osoby ludzkiej i dopiero potem, w oparciu o uzyskane dane, formu-
łowanie rozwiązań systemowych5. Celem niniejszego opracowania 
będzie próba udzielenia odpowiedzi na pytania, czy Mieczysław 
Krąpiec opowiadał się za faktycznym istnieniem indywidualnej 
wolności ludzkiej, a jeżeli tak, to co było jej gwarantem. Realizacja 
postawionego celu pracy będzie możliwa dzięki analizie stanowiska 
polskiego uczonego wyrażonego w odpowiednich fragmentach jed-
nego z jego najbardziej znanych dzieł zatytułowanego Ja – człowiek. 
Opracowanie składać się będzie z czterech zasadniczych części. Naj-
pierw nastąpi przybliżenie elementów tzw. teorii bytu osobowego 
oraz opis świadomowościowego przeżycia6. W dalszej kolejności 
będzie miała miejsce interpretacja wolności ujętej od strony fak-
tu świadomości. W części trzeciej zostanie ukazana relacja woli do 
wolności i poznania. Całość opracowania zwieńczy część traktująca 
o tzw. mechanizmie wyboru.

4 Szczegółowo ten problem został poruszony choćby w publikacji (Stefań-
czyk 2015).
5 A zatem ten punkt wyjścia pozbawiony jest wielu ideologicznych założeń 
wstępnych, które w mniejszym lub większym stopniu mogłyby wpływać na 
końcowy wynik.
6 Przybliżenie tych elementów wydaje się istotne ze względu na lepsze osa-
dzenie właściwych rozważań Krąpca, a przez to lepsze zrozumienie jego myśli.
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Opis świadomowościowego przeżycia człowieka 
i elementy teorii bytu osobowego

Zanim nastąpi bezpośrednie skupienie się na problemie wol-
ności i jej miejsca w życiu osobowym człowieka7 należy najpierw, 
choćby pokrótce, przybliżyć sposób spostrzegania samego siebie, 
własnej natury i osobowości przez samego człowieka, ponieważ już 
nawet na poziomie opisu tych ogólnych struktur można zauważyć, 
jak kategoria wolności jest wykorzystywana do prezentacji bogatego 
życia osobowego jednostki ludzkiej8. Ten element z kolei sugeruje, 
że pozbawienie osoby przysługującego jej atrybutu wolności byłoby 
jej znaczącym zubożeniem9. Analizując własne działanie ad intra i ad 
extra od strony przeżyć, można spostrzec binarną strukturę owych 
przeżyć. Z jednej strony człowiek dostrzega istnienie swoistego ro-
dzaju powiązania pomiędzy różnymi działaniami a własną podmio-
towością (O’Connor 2013: 230). Innymi słowy osoba ludzka jest świa-
doma tego, że to właśnie ona spożywa posiłek, pije wodę, uprawia 
sport, a zatem człowiek ma świadomość pewnego rodzaju „posiada-
nia” tych czynności i faktu przypisania ich do konkretnego podmio-
tu, którym jest ona sama10. Z drugiej zaś strony osoba jest w stanie 
dostrzec „wspólny mianownik” istniejący pomiędzy tymi działaniami, 
które ona wykonuje. A zatem człowiek spostrzega obecność jakiegoś 
jego elementu, jakiegoś jego „ja”, które jest realnie obecne w wyko-
nywanych czynnościach (spożywanie posiłku, picie wody, uprawianie 
sportu). Na gruncie tych obserwacji można zatem odtworzyć binarną 
strukturę podmiotu – „ja” oraz „moje” (Krąpiec 2005: 418)11. Bliż-
sze przyjrzenie się relacji owych dwóch komponentów wyróżnionej 
przed chwilą struktury podmiotu pozwala na zaobserwowanie kolej-
nych, dość istotnych z perspektywy podejmowanego w niniejszym 
opracowaniu problemu, wniosków.  Wspomniania struktura rzędu 
„ja” jawi się jako podmiot nie tylko aktów natury czysto fizycznej 
(wspomniane spożywanie posiłku, picie wody, uprawianie sportu), 
ale również jawi się jako podmiot aktów natury czysto duchowej (np. 
refleksja intelektualna, kontemplacja). Będąc jednak podmiotem 
tych różnorodnych aktów, „ja” nie wyczerpuje się w nich, ale je prze-
kracza (transcenduje). W tym kontekście można zatem stwierdzić, że 
„ja” jest zarówno immanentne w poszczególnych aktach, jak również 
zarazem transcendentne. Istotne jest jednak to, że właśnie owo „ja” 
jest tym elementem, które niejako formułuje i kształtuje człowieka 
przez dokonywane wybory, a zatem przez realizację aktów fizycznych 
i duchowych (Krąpiec 2005: 418-419). Właśnie w owym kształtowa-
niu podmiotu można już na poziomie samego opisu własnych prze-
żyć zauważyć, że owo „ja” dobiera sobie takie treści (takie działania, 
czy to fizyczne, czy duchowe), jakie samo chce. A zatem jest ono 
zdolne do odrzucenia tych aktów, które uzna za niepotrzebne, oraz 
do przyjęcia tych czynności, które zechce zrealizować. Owa zdolność 

7 Niektórzy wprost stwierdzają, że wolność jest kategorią fundamentalną. 
Zob. (Armstrong 2006: 30).
8 Czasami w literaturze niefilozoficznej wolność tłumaczy się jej pochodze-
niem od Stwórcy lub z umowy społecznej. Por. (Meese 2014: 1).
9 Por. pewne „rodzaje” wolności w: (Dohmen 2016: 31-33). Inne rozważania 
w: (Holman 2013: 109).
10 W tym kontekście każdy człowiek może zatem powiedzieć o swoich dzia-
łaniach, że jest to jego spożywanie posiłku, jego picie wody czy jego upra-
wianie sportu.
11 Na gruncie filozofii arystotelesowsko-tomistycznej jest to bardzo ważne 
rozróżnienie, ponieważ daje ono solidną podstawę do sposobu opisu ludz-
kiej natury.

decyzyjna jest szczególnym miejscem przeżywania własnej wolności, 
ponieważ to właśnie tutaj człowiek realnie doświadcza własnej mocy 
do tworzenia nowej rzeczywistości12. W ramach klasycznej filozofii 
arystotelesowsko-tomistycznej dość mocno podkreśla się transcen-
dencję osoby ludzkiej zarówno wobec natury, jak i wobec społeczeń-
stwa13. Jako jeden z przejawów tej transcendencji w porządku natury 
wymienia się właśnie wolność będącą właściwym atrybutem bytu 
osobowego. Wolność, w tym klasycznym ujęciu, umożliwia człowie-
kowi kształtowanie własnej osobowości nawet przez gwałt zadawany 
naturze. Innymi słowy osoba jest zdolna do wybrania nie tylko takich 
aktów, które pozostają zgodne z formułującą go naturą, ale również 
takich, które tej naturze się sprzeciwiają (np. śmierć męczeńska za 
wiarę) (Krąpiec 2005: 420-421).

Wolność ujęta od strony faktu świadomości 
i jej interpretacja

Przed przystąpieniem do właściwego opisu faktu świadomości 
warto na samym początku poczynić istotne rozróżnienie pomiędzy 
wolą a wolnością14. W języku potocznym te pojęcia często są ze sobą 
zestawiane i w jakiś sposób łączone. Tymczasem na gruncie filozofii 
tomistycznej w sensie ścisłym wolność powiązana jest z człowie-
kiem jako osobą zdolną do podejmowania decyzji i autodeterminacji 
(Smith 2016: 201). W tym kontekście wola pozostaje jedynie rodza-
jem niesamodzielnego komponentu ludzkiej struktury bytowej, któ-
rym człowiek jako osoba swobodnie się posługuje przy podejmowa-
niu decyzji. Innymi słowy wola jest (obok rozumu) jedną z władz czy 
atrybutów natury ludzkiej (Krąpiec 2005: 269; Judycki 2016: 14)15. Na 
początku należy zauważyć, że w opinii Krąpca świadomość wolności 
i możliwości podjęcia autentycznego wyboru nieustannie towarzy-
szy ludzkiemu doświadczeniu i, co więcej, jest ona dana człowieko-
wi w sposób bezpośredni, w przeżyciu wewnętrznym (Krąpiec 2005: 
262; Søvik 2016: 154; Ratcliffe 2015: 155). Ludzie są zatem świadomi 
posiadanej przez siebie możliwości autodeterminacji w dwóch kie-
runkach. Pierwszym z nich jest ukierunkowanie własnego wyboru na 
jedną z opcji alternatywy działać–nie działać. Oznacza to, że człowiek 
ma świadomość możliwości wyboru jakiejś określonej akcji (np. prze-
mieszczenia się z miejsca na miejsce) bądź jej odrzucenia (np. pozo-
stanie w miejscu i zaprzestanie poruszania się) (Bartra 2014: 139). 
Drugim kierunkiem samodeterminacji jest doświadczona możliwość 
wyboru jednego konkretnego działania spośród kilku dostępnych 
możliwości (np. ktoś, będąc w sklepie, wybiera określone produkty, 
inne zaś odrzuca). Szczególną sytuacją doświadczania własnej wol-
ności są okoliczności przymusu, a zatem próba wymuszenia na ludz-
kiej woli, żeby zachowała się w ściśle określony sposób, niezgodny 
z oczekiwaniami i pragnieniami przymuszonej osoby. W opinii Krąpca 
właśnie wtedy człowiek bardzo wyraźnie doświadcza wewnętrzne-

12 W pewnym sensie można nawet mówić o stworzeniu nowego bytu, po-
nieważ przez swoje działanie człowiek może doprowadzić do pojawienia się 
czegoś, czego nie ma.
13 W tym kontekście wyróżniano różne formy tej transcendencji, np. pozna-
nie, miłość, podmiotowość wobec prawa, religijność.
14 W tym miejscu poczynione zostaną jedynie konieczne rozróżnienia wpro-
wadzające. Przybliżenie szczegółowej dywersyfikacji nastąpi na dalszym eta-
pie analiz. Por. inne rozróżnienia np. w: (Barnett 2014: 2; Krajewski 2014: 
892).
15 A zatem byty nieposiadające duszy rozumnej (jak zwierzęta czy rośliny) są 
pozbawione narzędzia woli.
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go „buntu” woli, która nie chce podporządkować się oczekiwanemu 
działaniu (Krąpiec 2005: 268). W kontekście powyższych spostrzeżeń 
istotne jest zatem to, że człowiek doświadcza realnego wpływu na 
podejmowane decyzje już w chwili ich wybierania. Na tym jednak 
możliwość opisania sposobów doświadczania przez człowieka wol-
ności i możliwości autokreacji w oparciu o dokonywane wybory nie 
wyczerpuje się. Świadomość przywiązania osoby do jakiegoś działa-
nia uważanego za „moje” jest również podtrzymywana post factum, 
a zatem już po dokonaniu określonego wyboru. Człowiek pozosta-
je w świadomości, że to właśnie on podjął taką, a nie inną decyzję 
i że była to jego decyzja, a nie kogoś innego (Schopenhauer 2015: 
15). Szczególnie wyraźną sytuacją przywiązania jednostki ludzkiej 
do wykonanego przez siebie działania są przypadki tzw. wyrzutów 
sumienia, kiedy to osoba pozostaje w bolesnej świadomości pod-
jęcia błędnej decyzji. Właśnie wtedy w sposób szczególny posiada 
ona świadomość tego, że jej określona decyzja spowodowała właśnie 
takie, a nie inne konsekwencje (Krąpiec 2005: 268; Dąbrówka 2013: 
210). Przechodząc do próby systematycznego zdefiniowania katego-
rii wolności, Krąpiec zwraca bardzo wyraźnie uwagę na konieczność 
odczytywania wolności osoby ludzkiej w kontkeście jej przygodne-
go charakteru. Powód takiego powiązania jest bardzo prosty. Skoro 
bowiem przygodność jest elementem konstytuującym byt ludzki, to 
niejako z konieczności ów aspekt przygodności będzie również obec-
ny we wszelkich czynach dokonywanych przez człowieka, a więc, co 
za tym idzie, w tym również i w ludzkich wyborach (Krąpiec 2005: 
271). Na tej podstawie można wyciągnąć jeszcze jeden dość istotny 
wniosek. Skoro przygodność przenika poszczególne ludzkie działania, 
ograniczając je i obarczając możliwością błędu16, tak samo z faktu 
zespolenia przygodności z ludzkim wyborem należy wnosić o ogra-
niczeniu i tej władzy człowieka jako osoby. Przede wszystkim nale-
ży zauważyć, że przygodność związana jest ze sferą materii, z któ-
rą dusza ludzka jest integralnie powiązana w tym celu, aby mogła 
się wyrażać. Dusza człowiecza bowiem do pozostawiania znamion 
w świecie materialnym potrzebuje czynnika materialnego, którym 
w tym przypadku jest ciało. Owo zespolenie jednak, chociaż umożli-
wia duszy wyrażanie się, to jednocześnie, jak już zauważono, odciska 
na duszy piętno w postaci ograniczenia jej naturalnych możliwości 
(w tym przypadku w zakresie aktów decyzyjnych) przez dostarczenie 
pewnego rodzaju determinizmów naturalnych (Krąpiec 2005: 271).

Wola a jej relacja do wolności i poznania

Podejmując temat woli i jej miejsca w całej strukturze byto-
wej osoby ludzkiej, Krąpiec zaczyna od stwierdzenia, że jest rzeczą 
niemożliwą sprowadzenie woli do jakiegoś pierwotnego elementu 
natury psychicznej. Wola jest raczej syntezą różynych stanów psy-
chicznych związanych z postępowaniem konkretnego człowieka (np. 
pożądań, skłonności, wyobrażeń), co w ostateczności przekłada się 
na jej rozumienie jako wyrazu osobowości konkretnej jednostki ludz-
kiej (Krąpiec 2005: 282). Jest to o tyle istotne, że to właśnie ona jest 
czynnikiem odpowiedzielnym za harmonizowanie różnych, czasem 
nawet sprzecznych, dążeń pojawiających się w człowieku. W spo-
sób szczególny rola i działanie woli są dostrzegalne w sytuacji tzw. 

16 Za przykład może posłużyć choćby ludzkie poznanie, które wskutek zespo-
lenia z przygodnością jest aspektowe oraz narażone na możliwość pomyłki 
(np. niezobaczenia jakiegoś istotnego komponentu poznawanej całości).

konfliktów wewnętrznych (Burke 1997: 32). Zdarza się bowiem tak, 
że człowiek doświadcza w sobie różnych przeżyć natury psychicznej, 
które popychają go do wyboru wzajemnie wykluczających się rozwią-
zań. Ostatecznie jest jednak tak, że spośród kilku dostępnych opcji 
osoba ludzka decyduje się na wybór jednego konkretnego rozwiąza-
nia, przy jednoczesnym odrzuceniu pozostałych możliwości. Za ten 
wybór odpowiada właśnie wola, która jawi się z jednej strony jako 
element integrujący wszystkie dostępne człowiekowi rozwiązania na 
polu przeżyć psychicznych, z drugiej zaś strony – jako rodzaj filtru 
przepuszczającego jedną opcję, a odrzucającą pozostałe, przy czym 
odrzucone warianty są w jakiś sposób przyporządkowane zwycię-
skiemu rozwiązaniu (Krąpiec 2005: 282-283). W zakresie relacji woli 
do poznania (zwłaszcza intelektualnego) należy zwrócić uwagę na 
to, że nie jest to związek luźny, ale jak najbardziej ścisły i wzajemnie 
się przenikający. Wola bowiem podejmuje wybory w oparciu o dane 
dostarczane w wyniku procesu poznawczego. Owocem poznania jest 
bowiem dobro (rozumiane subiektywnie), do którego wola ludzka 
podąża po to, żeby je otrzymać. Od tego zatem, co ustali intelekt 
(czyli co uzna za dobro dla konkretnego człowieka), zależy to, jaki 
kierunek działania obierze wola (Krąpiec 2005: 271)17. W odniesieniu 
do zagadnienia relacji woli do wolności warto również wspomnieć 
o przyjętym od Tomasza z Akwinu rozróżnieniu na tzw. akty natural-
ne i nakazane (Krąpiec 2008: 823). Przez akty naturalne należy rozu-
mieć takie działania, których bezpośrednią przyczyną jest sama wola, 
a celem ich działania – jakieś dobro. Akty nakazane natomiast tym 
różnią się od aktów naturalnych, że są narzucone przez wolę jakimś 
innym władzom osoby ludziej i następnie zostają przez te władze 
wykonane. A zatem w tym przypadku owe władze (np. ręka, noga, 
rozum) podlegają przymusowi narzuconemu przez intelekt (Krąpiec 
2008: 283-284). Na koniec należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną 
istotną kwestię: jak mianowicie ma się wolność woli do konieczności 
czy przymusu18, czy to wewnętrznego, czy zewnętrznego. W przypad-
ku, gdy jakaś siła zewnętrzna narzuca człowiekowi określony sposób 
zachowania się, a ten sposób zachowania nie wynika z woli tej osoby, 
to nie można tego przymuszonego człowieka uznać za źródło określo-
nego działania19. Nie zmienia to jednak faktu, że nawet wtedy wola 
może wyrazić swój sprzeciw (wewnętrzny) wobec dokonywanego na 
niej gwałtu (Krąpiec 2008: 285). W tym sensie zatem człowiek cią-
gle pozostaje wolny (Clarke 2013: 215-216). Z drugiej jednak strony 
warto zwrócić uwagę na to, że istnieje pewien aspekt, w którym wola 
jest pozbawiona wolności. Tym aspektem jest relacja woli do dobra. 
W sensie ogólnym (nieskonkretyzowanym) wola nie może nie pra-
gnąć dobra: zawsze wszystkie akty woli zmierzają do jakiegoś przed-
miotu ze względu na dostrzeżone w nich dobro (Krąpiec 2008: 837)20. 
W tym znaczeniu zatem wola jest zdeterminowana. Jeżeli natomiast 
rozpatruje się wolę od strony konkretnych aktów wypływających 
z niej jako ze swojego wewnętrznego źródła, to wola nie podlega 
żadnemu przymusowi, a zatem jest wolna. To ona decyduje, które 
konkretne dobro wybierze. Z kolei już inaczej wygląda sytuacja w sto-

17 Szczegółowy schemat działania woli zostanie zaprezentowany w dalszej 
części opracowania.
18 Posługując się dywersyfikacją Arystotelesa, konieczność należy wiązać 
z przyczynami wewnętrznymi (materialną i formalną) oraz przyczyną celo-
wościową, przymus zaś – z przyczyną sprawczą.
19 Por. rozważania zawarte w: (Honneth 2014: 21; Grygieńć 2012: 149).
20 Dzieje się tak nawet wówczas, gdy rzecz rozpoznana przez rozum jako 
dobro jest obiektywnie zła.
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ływanego obrazu), ale jednocześnie pozbawiony jest władzy decy-
zyjnej (co obrazuje paraliż owego bohatera). Z drugiej strony wola 
posiada co prawda włądzę decyzyjną (co obrazuje siła i zdolność 
protagonisty przywoływanego obrazu do normalnego poruszania 
się), niemniej nie jest ona zdolna do rzetelnej oceny okoliczności 
zewnętrznych (co z kolei obrazuje ślepota bohatera). Innymi słowy, 
bez ścisłej współpracy owych dwóch władz jakiekolwiek sensowne 
działanie jest niemożliwe – to rozum i wola tworzą całość ludzkiej 
decyzji (Krąpiec 2005: 288). Krąpiec syntetyczny schemat ludzkiego 
działania ujmuje w ramy dwuczłonowego podziału czynności pomię-
dzy intelekt i wolę, gdzie każdemu działaniu intelektu odpowiada 
jakieś działanie woli (Krąpiec 2005: 291). Schemat ten przebiega za-
tem zarówno wertykalnie, jak i horyzontalnie. Na polu wertykalnym 
można wyodrębnić właściwe działania którejś z władz człowieka (in-
telektu lub woli), na polu horyzontalnym natomiast można wskazać 
na kolejno następujące po sobie naprzemienne działania intelektu 
i woli prowadzące ostatecznie do obranego celu. Schemat ludzkie-
go czynu (będący wypadkową współpracy intelektu i woli) można 
uporządkować w obrębie trzech głównych kategorii: porządku pla-
nowania, działania (wybór środków) i wykonania. Obrazowy pogląd 
umieszczony został w aneksie niniejszego opracowania. Porządek 
planowania stanowić będą wszystkie te działania, które poprzedzają 
wybór środków oraz realizację konkretnej akcji. Po stronie intelektu 
będzie to więc najpierw ujęcie poznawanego dobra w sposób ogólny 
(a zatem bez koncentracji na pojedynczym przedmiocie), czemu od-
powiadać będzie działanie woli w postaci pragnienia dobra nieskon-
kretyzowanego. Na drugim etapie po stronie intelektu pojawia się 
wizja już ukonkretnionego dobra, które wzbudza w woli pragnienie 
posiadania go. Kolejny akt intelektu przenosi osobę ludzką do no-
wego porządku. O zasadności wprowadzenia dywersyfikacji właśnie 
w tym miejscu świadczy przede wszystkim nowy charakter działania 
intelektu – do tej pory dostrzegał on jedynie dobro, w tym momen-
cie natomiast zaczyna on już podejmować konkretne kroki w celu 
osiągnięcia danego dobra. Po stronie intelektu zatem dochodzi do 
wskazania potencjalnych środków mogących prowadzić do osią-
gnięcia rozpoznanego dobra, po stronie woli natomiast następuje 
przyjęcie lub odrzucenie owych środków. Następnie po stronie in-
telektu ma miejsce analiza już konkretnego działania, które może 
zaprowadzić podmiot do danego dobra22. Potem po stronie woli 
dochodzi do wyboru działania, a więc decyzji. Kolejny akt intelektu 
rozpoczyna nowy porządek ludzkiego czynu (porządek wykonania), 
ponieważ to właśnie teraz ma miejsce praktyczna realizacja (wyko-
anie) decyzji. W pierwszej kolejności po stronie intelektu dochodzi 
do wskazania konkretnego rozporządzenia, jak należy wykonać dane 
działanie (a więc zastosowanie obranych środków do realizacji celu), 
po stronie woli natomiast ma miejsce poruszenie sił motorycznych 
człowieka. Wreszcie po stronie intelektu ma miejsce intelektualna 
rozkosz z osiągniętego dobra, a po stronie woli – nasycenie pożą-
dania. Z perspektywy rozpatrywanej wolności człowieka punktem 
kulminacyjnym jest moment podejmowania decyzji, a więc ta chwila, 
gdy osoba ludzka decyduje się na wykonanie jakiegoś działania23. Na 
poziomie intelektu pojawia się nakaz płynący w stronę woli, czego 
i jak należy dokonać. W tym kontekście wola podąża za praktycznym 

22 Niekiedy wyróżnia się przy analizie tego konkretnego działania sąd teore-
tyczny i praktyczny.
23 A zatem jest to czwarta „tura” współpracy intelektu i woli.

sunku do aktów zewnętrznych. Te bowiem jak najbardziej mogą być 
wymuszone przez zewnętrzne okoliczności. Ostatecznie można za-
tem wyróżnić dwa rodzaje wolności woli: wolność wyboru i wolność 
działania zwane w literaturze specjalistycznej libertas specificationis 
oraz libertas exercitii (Cawdrey 2012: 95; Knuuttila 1981: 247). Wol-
ność wyboru jest brakiem determinacji do chcenia ściśle określonego 
przedmiotu, a zatem brakiem konieczności wyboru jakiegoś przed-
miotu chcenia (nawet Boga). Wolność działania z kolei jest realnym 
wykonaniem aktu pragnienia czegoś (Krąpiec 2005: 286).

Mechanizm wyboru

Na wstępie prezentacji tego zagadnienia warto zwrócić uwagę 
na dwie istotne kwestie. Pierwszą z nich jest stosunkowo złożony 
stopień skomplikowania relacji wszystkich czynników uczestniczących 
w mniejszym lub większym stopniu w ostatecznym akcie decyzyj-
nym osoby ludzkiej. Drugą natomiast jest konieczność podkreślenia 
wiodącej roli dwóch specyficznie ludzkich władz, której pozbawione 
są rośliny czy zwierzęta. Tymi władzami są rozum oraz wola, które 
wzajemnie i przemiennie przenikają się w złożonym mechanizmie 
wyboru (Krąpiec 2005: 287; Krzych 2015: 95-96). Na gruncie owe-
go wzajemnego przenikania się tych dwóch władz można jednak 
postawić kolejny, niebagatelny problem w zakresie wolności woli. 
Skoro bowiem, jak już zostało zauważone, rozum odgrywa na tyle 
aktywną rolę w procesie wyboru, że w pewnym sensie wręcz narzu-
ca woli wybór określonego dobra, to czy w takim razie zasadne jest 
mówienie o niezdeterminowaniu woli? Rzeczywiście, chociaż rozum 
odgrywa bardzo istotną rolę w procesie podejmowania decyzji (co 
zostanie bardziej szczegółowo przedstawione za chwilę), to jednak 
to po stronie woli ostatecznie leży akt decyzyjny o wyborze tego, co 
rozum próbuje jej narzucić (Krąpiec 2005: 288). Krąpiec posługuje się 
wizualną próbą przedstawienia wzajemnych korzyści i ograniczeń wy-
nikających ze współpracy rozumu i woli. Polski uczony czyni to za po-
mocą obrazu silnego ślepca i bystrego paralityka. Z powodu własnych 
ułomności obydwaj decydują się na nawiązanie współpracy w celu 
dojścia do określonego celu. Ślepiec bierze na ramiona paralityka, 
który informuje go o przeszkodach znajdujących się na drodze, którą 
podążają, oraz uważnie obserwuje i analizuje te przedmioty, które 
są w obszarze zainteresowania osoby ślepej. Z kolei ślepiec, chociaż 
analizuje informacje i ostrzeżenia dostarczone mu przez paralityka, 
to jednak może nie stosować się do jego ostrzeżeń i działać według 
własnego upodobania. Dość ważnym komponentem zarysowanego 
obrazu jest to, że paralityk jest prawdomówny – nie potrafi zatem 
kłamać i zawsze w sposób rzetelny informuje ślepca o tym, co uda 
mu się dojrzeć. Może zatem dojść do takiej sytuacji, że ślepiec, usły-
szawszy wieści o owocach rosnących w pobliskim sadzie, decyduje 
się na zerwanie ich nawet pomimo wielokrotnych ostrzeżeń parality-
ka. Co więcej, osoba sparaliżowana może zostać nawet zmuszona do 
udzielenia szczegółowych instrukcji co do sposobu kradzieży owoców 
(Krąpiec 2005: 286)21. Oczywiście pod obrazami silnego ślepca i by-
strego paralityka należy dopatrywać się kolejno ludzkiej woli oraz 
rozumu, a sam obraz ma ukazać zakres odpowiedzialności poszcze-
gólnych władz. Rozum jest zdolny do rzetelnej oceny zewnętrznych 
okoliczności (co obrazuje bystrość jednego z protagonistów przywo-

21 Zgodnie z zarysowanym obrazem paralityk udzieli tych informacji, ponie-
waż zawsze mówi prawdę.
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sądem intelektu pociągającym do realizacji właśnie takiego, a nie 
innego działania. Warto podkreślić, że to właśnie wola w sposób 
ostateczny decyduje, który spośród dostarczonych jej przez intelekt 
sądów praktycznych będzie definitywnym determinującym sądem. 
Wola doprowadza zatem do determinacji osoby ludzkiej treścią 
zawartą w tym ostatnim sądzie praktycznym (Krąpiec 2005: 290). 
Warto również zauważyć, że z perspektywy religijnej właśnie w tym 
momencie dochodzi do wartościującej oceny moralnej: jeżeli obra-
na determinacja jest obiektywnie niegodziwa, człowiek zaciąga winę 
moralną (Whiteside 1988: 289)24. W świetle zarysowanego powyżej 
schematu ludzkiego czynu, Krąpiec jest w stanie udzielić odpowie-
dzi na kluczowy problem wolności ludzkich wyborów. Polski uczony 
zdecydowanie odrzuca poglądy deterministyczne w ich dowolnym 
wydaniu i uznaje za niezasadne przyjęcie tezy, iż wolność woli by-
łaby zamknięta w ramy nieuświadomionej konieczności. Dwie racje 
przemawiają za takim rozwiązaniem. Po pierwsze, wolność człowiek 
przeżywa w sposób świadomy, a akt świadomości nie jest nieświado-
mością samego siebie25. Po drugie fakt świadomości posiada swoje 
wytłumaczenie rzędu koniecznościowego (Krąpiec 2005: 293). Inny-
mi słowy Krąpiec odrzuca teorie deterministyczne przez odwołanie 
się do argumentacji typu reductio ad absurdum.

Podsumowanie

Celem niniejszej pracy była próba rozwiązania problemu doty-
czącego tego, czy polski filozof Mieczysław Krąpiec w ramach upra-
wianego przez siebie nurtu arystotelesowsko-tomistycznego przyj-
mował istnienie indywidualnej ludzkiej wolności, a jeżeli tak, to co 
można uznać za jej gwarant. Realizacja celu pracy była możliwa dzięki 
przebadaniu stanowiska polskiego uczonego w tej sprawie. Za mate-
riał źródłowy posłużyło jedno z jego sztandarowych dzieł zatytułowa-
ne Ja – człowiek. Opracowanie zostało ustrukturyzowane w obrębie 
czterech głównych części. Najpierw przybliżono komponenty tzw. 
teorii bytu osobowego oraz przedstawiono opis świadomowościo-
wego przeżycia. Następnie poddano interpretacji kategorię wolności 
ujętej od strony faktu świadomości. W dalszej kolejności ukazano 
relację wolności i poznania do woli. W ostatniej części pracy szcze-
gółowo przedstawiono tzw. mechanizm wyboru. W świetle przepro-
wadzonych analiz można stwierdzić, że Mieczysław Krąpiec zdecy-
dowanie opowiadał się za wolnością podejmowanych przez osobę 
ludzką decyzji, a zatem przyjmował istnienie indywidualnej wolności 
osobistej. Zasadniczym jej gwarantem wydaje się być przekonanie 
o możliwości kształtowania własnego losu, które to przekonanie leży 
w sferze przeżyć wewnętrznych. Szczególnym miejscem przejawiania 
się wolności człowieka jest akt decyzyjny, w którym to osoba ludzka 
bardzo wyraźnie doświadcza z jednej strony autentycznej możliwości 
kształtowania własnej osobowości i stanów zewnętrznych, z drugiej 
zaś ma przekonanie o ścisłym przypisaniu danego aktu do własnej 
podmiotowości.

24 Warto podkreślić, że z perspektywy religijnej nie ma znaczenia, czy doszło 
ostatecznie do realizacji aktu wyboru czy też nie. Może bowiem być tak, że 
np. decyzja zabicia kogoś napotkała na jakąś przeszkodę, która uniemożliwi-
ła realizację tego aktu. Nawet w tym przypadku podmiot ponosi winę mo-
ralną, ponieważ aktem decyzji już zdeterminował swoją osobę i wyznaczył 
jej ukierunkowanie.
25 A zatem podjęte decyzje pociągają odpowiedzialność moralną. Por. (Kuź-
micz 2009: 111).
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Aneks: mechanizm ludziego wyboru

Intelekt Wola

Porządek zamierzenia

1. Ogólne ujęcie poznawanego dobra
3. Wizja intelektualna konkretnego dobra

2. Ogólne pragnienie dobra
4. Pragnienie konkretnego dobra

Porządek działania

5. Namysł nad środkami realizującymi dobro
7. Sąd o konkretnym działaniu

6. Aprobata lub dezaprobata woli
8. Decyzja

Porządek wykonania

9. Nakaz rozumu
11. Intelektualna rokosz

10. Poruszenie sił motorycznych
12. Nasycenie pożądania

Źródło: Krąpiec M.A., Ja – człowiek (Lublin: KUL 2005: 291).
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Problem ludzkiej wolności w tradycyjnym modelu 
małżeństwa sakramentalnego 

The human liberty problem in traditional model 
of sacramental marriage

The main purpose of the paper is an attempt of answering the 
question, if we can say about woman’s free will violation in the con-
text of the third sacramental marriage purpose and the obligation 
of her subordination. The paper purpose realization was possible 
thanks to analysis of traditional sacramental marriage purposes. The 
paper was divided into three parts. In the first one the main concepts 
of catholic marriage were presented. In the next one three sacramen-
tal marriage purposes and subordination obligatory were analyzed. 
In the third one the third purpose of marriage was implanted in the 
context of and social life and liberty. On the basis of the analysis it 
should be claimed that in the traditional catholic teaching the wo-
man free will was not violated because she conformed matrimonial 
obligations voluntarily.

Keywords: liberty, marriage, having sex, duty, right.

Celem niniejszej pracy jest próba udzielenia odpowiedzi na py-
tanie, czy można mówić o naruszaniu wolności kobiety w kontekście 
trzeciego celu małżeństwa sakramentalnego i obowiązku jej podpo-
rządkowania się mężowi. Realizacja celu pracy jest możliwa dzięki ana-
lizie tradycyjnie wyróżnianych celów małżeństwa sakramentalnego. 
Opracowanie zostało podzielone na trzy części. Najpierw przybliżono 
główne koncepcje małżeństw katolickich. Następnie przeanalizowano 
tradycyjnie wyróżniane cele małżeństw sakramentalnych oraz obowią-
zek posłuszeństwa żony. Wreszcie w części trzeciej osadzono trzeci z ce-
lów małżeństwa w kontekście życia społecznego oraz kategorii wolno-
ści. W świetle przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że tradycyjne 
katolickie nauczanie na temat małżeństwa nie naruszało wolności ko-
biety, ponieważ ta zawierała małżeństwo w sposób dobrowolny, godząc 
się jednocześnie na wynikające stąd obowiązki.

Słowa kluczowe: wolność, małżeństwo, współżycie, obowiązek, prawo.
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Niekiedy podczas różnych dysput o charakterze religijnym można 
się spotkać z zarzutem, że w tradycyjnej teologii katolickiej kobieta nie 
była traktowana na miarę jej ludzkiej godności, ponieważ po zawarciu 
związku małżeńskiego była ona zobligowana do posłuszeństwa mężo-
wi oraz do zaspokajania jego oczekiwań seksualnych1. Adherenci słusz-
ności tego zarzutu utrzymują, że takie postawienie sprawy ogranicza-
ło, a nawet niszczyło wolność kobiety, ponieważ ta była zmuszona do 
zachowań, na które po prostu w danej chwili mogła nie mieć ochoty. 
Owo napięcie wzmacniał dodatkowo fakt, że według nauczania niektó-
rych katolickich teologów reprezentujących nauczanie przedsoborowe 
odmowa współżycia obwarowana była ciężarem grzechu śmiertelnego 
(Szydłowski 2019), a zatem z perspektywy religijnej nakładała na oso-
bę bardzo poważne obciążenie sumienia. Niemalże w sposób natu-
ralny w zarysowanym powyżej kontekście pojawić się może pytanie: 
czy w takim razie wolność kobiety rzeczywiście była naruszana, a ona 
sama traktowana w sposób przedmiotowy? Celem niniejszego opra-
cowania będzie próba ustosunkowania się do postawionego powyżej 
pytania2. Realizacja celu pracy będzie możliwa dzięki przeanalizowaniu 
tradycyjnie wyróżnianych celów małżeństwa sakramentalnego oraz 
osadzenie trzeciego z nich w kontekście jurydycznym i społecznym3. 
1 Sam autor parę razy był świadkiem takiej dyskusji.
2 Należy wyakcentować, że celem niniejszej pracy nie jest ocena zasadności 
przedstawionego w pracy nauczania. Opracowanie będzie raczej zmierzać 
ku wykazaniu jego poprawności logicznej i wewnętrznej spójności.
3 A zatem autor rezygnuje z aplikacji dominującego obecnie podejścia per-
sonalistycznego. Jest to jednak konieczne, żeby dobrze zrozumieć punkt 
widzenia zwolenników poglądu, który w niniejszej pracy jest przedstawiany 
– zastosowanie innych kategorii do oceny problematyki tradycyjnych mał-
żeństw sakramentalnych byłoby anachronizmem.

Opracowanie zostanie ustrukturyzowane w trzech głównych częściach. 
Najpierw będzie miało miejsce skrótowe przedstawienie kluczowych 
koncepcji małżeństwa katolickiego (sakramentalność, moment zawar-
cia, skutki). W dalszej części zostaną przeanalizowane trzy tradycyjnie 
wyróżniane cele małżeństwa sakramentalnego4. W tej części zostanie 
również pokrótce przybliżony ważny atrybut tradycyjnych małżeństw, 
jakim był obowiązek podporządkowania się żony mężowi. Wreszcie 
w części trzeciej nastąpi osadzenie trzeciego celu małżeństwa w kon-
tekście wolności i szeroko rozumianego życia społecznego.

Sakramentalność, moment zawarcia i skutki

Zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego sformułowanym wy-
raźnie na soborze trydenckim w XVI wieku, naturalny związek małżeń-
ski mężczyzny i kobiety został przez Chrystusa podniesiony do god-
ności sakramentalnej. Sobór nie orzekł jednak, kiedy dokładnie się to 
stało, stąd wśród teologów pojawiły się różne próby określenia tego 
„momentu”. Niektórzy wskazywali na uczestnictwo Jezusa na wese-
lu w Kanie Galilejskiej, inni – na rozmowę Chrystusa z faryzeuszami 
w sprawie listów rozwodowych, jeszcze inni natomiast, odchodząc od 
próby wskazania konkretnego wydarzenia biblijnego, odwoływali się 
do bardziej ogólnych koncepcji założenia Kościoła bądź zawarcia nowe-
go przymierza (Rychlicki 2006: 1067). Zgodnie z tradycyjnym naucza-
niem katolickim, jak to ma miejsce w przypadku każdego sakramentu, 

4 Ze względu na inny cel badawczy niniejszego opracowania przywołane zo-
staną jedynie wybrane, reprezentatywne koncepcje sformułowane przez 
znaczniejszych teologów katolickich na przestrzeni lat. Kryterium doboru bę-
dzie okres przed II soborem watykańskim, ponieważ właśnie od tego czasu 
w oficjalnych dokumentach kościelnych małżeństwo zaczęło być przedstawia-
ne w nowym świetle, z pominięciem niektórych tradycyjnych elementów.
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ma swoje umocowanie we fragmencie Rdz 1,28, drugi cel – w tek-
ście Rdz 2,18.24, trzeci zaś – w urywku 1Kor 7,9. Zanim będzie miało 
miejsce szczegółowe omówienie poszczególnych celów małżeństwa 
sakramentalnego, warto zwrócić uwagę na niemałą różnicę naucza-
nia Kościoła na ten temat wyrażonego w tradycyjnym Kodeksie Prawa 
Kanonicznego z 1917 roku oraz w nowym Kodeksie Prawa Kanonicz-
nego z 1983 roku. W pierwszej księdze odnośnie do celów małżeń-
stwa znajdował się następujący zapis: „Matrimonii finis primarius est 
procreatio atque educatio prolis: secundarius mutuum adiutorium et 
remedium concupiscentiae” (‘pierwszym celem małżeństwa jest zro-
dzenie i wychowanie potomstwa, drugim – wzajemna pomoc i zaspo-
kajanie (dosł. lekarstwo) pożądliwości’ – KPK 1013 §1). Tymczasem 
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku ujmuje cele małżeństwa na-
stępująco: „Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta 
tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do 
dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało 
między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności 
sakramentu” (KPK 1055 §1). W nowej definicji wprowadzono zatem 
trzy znaczne zmiany. Po pierwsze, późniejszy Kodeks nie nawiązuje 
do trzeciego celu małżeństwa (zaspokajanie pożądliwości). Po drugie, 
drugi cel małżeństwa został zamieniony na dobro małżonków. Po trze-
cie, nowa definicja nie wprowadza już gradacji poszczególnych celów, 
zestawiając je na równi, a nawet w pewien sposób, przez zastosowaną 
kolejność, faworyzuje dobro małżonków kosztem zrodzenia i wycho-
wania potomstwa10.

1. Pierwszy cel małżeństwa: prokreacja
Biblijne podstawy pierwszorzędnego celu małżeństwa zawarte 

zostały w pierwszym opisie stworzenia świata. Kiedy w dniu szóstym 
Bóg stworzył pierwszych ludzi, pobłogosławił im w sposób szczególny, 
określając równocześnie ciążący na nich obowiązek przekazywania ży-
cia (Rdz 1,28). Ów obowiązek został podparty dwoma uzasadnienia-
mi. Po pierwsze, celem prokreacji ma być zaludnienie ziemi, po drugie 
zaś – uczynienie jej sobie poddaną11. Warto zwrócić uwagę na to, że 
zalecenia dotyczące prokreacji sformułowane zostały w trybie rozka-
zującym, a zatem wyrażony został w nich obowiązek małżonków, a nie 
jedynie uprawnienie12. Innym biblijnym fragmentem przywoływanym 
niekiedy w kontekście próby uzasadnienia obowiązku prokreacji jest 
urywek zaczerpnięty z Pierwszego Listu do Tymoteusza. W piątym 
rozdziale tego pisma Paweł13 podejmuje zagadnienie troszczenia się 
przez lokalny Kościół o wdowy. Apostoł podaje różne warunki, które 
muszą zostać spełnione przez kobiety, aby mogły uzyskać szczególną 
pomoc ze strony Kościoła14. Osobną kategorią kobiet wyróżnioną przez 
apostoła są tzw. młode wdowy, a więc takie kobiety, które owdowiały 

sze – wzajemna pomoc implikuje równocześnie obowiązek zaspokajania 
pożądliwości seksualnej. W terminologii łacińskiej pierwszy cel małżeństwa 
określany jest jako finis primarius, drugi zaś – finis secundarius.
10 Warto nadmienić, że Kongregacja Nauki Wiary jeszcze w latach czterdzie-
stych wypowiedziała się negatywnie o możliwości zrównywania tych trzech 
celów małżeństwa. Zob. (Sacra Congregatio Officii 1944: 103). Już w dokumen-
tach soborowych odrzucono, a w najlepszym razie przemilczano, tradycyjne 
katolickie rozróżnienie na cel prymarny i cele sekundarne. Zob. KK 11; KDK 50.
11 „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją 
sobie poddaną” (Rdz 1,28).
12 W tekście hebrajskim użyta została forma imperativus pluralis masculi-
num w koniugacji qal. Dodatkowo autorytet tej wypowiedzi wzmocniony 
zostaje faktem, że autorzy natchnieni te słowa włożyli w usta Boga.
13 Autor nie podejmuje w tej pracy skomplikowanego tematu autorstwa 
Pierwszego Listu do Tymoteusza.
14 Warto nadmienić, że jednym z takich warunków jest wychowanie potomstwa.

tak samo również i w odniesieniu do małżeństwa, sakrament tworzą 
materia oraz forma. Materią są osoby zamierzające zawrzeć związek 
małżeński, a ściślej mówiąc – ich wola zawarcia związku małżeńskiego 
(Lempa 2013: 202)5. Formą sakramentu jest tzw. przysięga małżeńska 
wypowiadana kolejno przez narzeczonych6. Zgodnie z nauką katolicką 
szafarzami sakramentu są, zależnie od obrządku, sami narzeczeni bądź 
kapłan: w przypadku obrządku łacińskiego przyjmowane jest sprawo-
wanie sakramentu przez narzeczonych, w odniesieniu do zawierania 
małżeństwa w rycie wschodnim przyjmuje się, że jego szafarzem jest 
kapłan (biskup lub prezbiter) (Pelica 2010: 114)7. Ponieważ zawarcie 
związku małżeńskiego jest przez teologię katolicką rozumiane jako 
aktualizacja jednego z siedmiu sakramentów, stąd temu aktowi przy-
pisywane jest sprowadzenie ściśle określonych skutków, których be-
neficjentami są nowożeńcy (Sarmiento 2002: 225). Jednym z owych 
skutków jest udzielenie łaski sakramentalnej, na mocy której nowo-
żeńcy zostają włączeni w oblubieńczą relację Chrystusa i Kościoła, 
a ich małżeństwo jest widzialnym odbiciem owej relacji. Ponieważ zaś 
relacja Chrystusa i Kościoła jest trwała oraz nierozerwalna, to na mocy 
wspomnianej zależności również relacja małżeńska z perspektywy 
katolickiej nie może zostać zerwana inaczej niż przez śmierć jednego 
z małżonków. Łaska sakramentalna udoskonala naturalną miłość mał-
żeńską, podnosząc ją niejako na wyższy poziom relacji, oraz udziela 
nadprzyrodzonej pomocy w wypełnianiu wszelkich obowiązków wy-
nikających z zawartego związku małżeńskiego (Mały katechizm 1871: 
15). 

Cele małżeństwa sakramentalnego

Pierwszym i podstawowym źródłem nauczania o celach małżeń-
stwa sakramentalnego są teksty skrypturystyczne, zwłaszcza opisy za-
warte w pierwszych dwóch rozdziałach Księgi Rodzaju (Rdz 1,27-28; 
2,18.24), wypowiedzi Jezusa na temat nierozerwalności małżeństwa 
(Mt 5,31-32; 19,9) oraz wypowiedzi sformułowane przez św. Paw-
ła, zwłaszcza w jego listach skierowanych do Koryntian oraz Efezjan 
(1Kor 7; Ef 5,21-33). Właśnie opierając się na tych tekstach, Ojcowie 
Kościoła rozwinęli naukę o celach i zadaniach stojących przed osobami 
zamierzającymi zawrzeć sakramentalny związek małżeński, a z kolei 
nauczanie Ojców Kościoła było podstawą dla wytworzenia się w póź-
niejszych czasach systematycznej nauki Kościoła katolickiego na ten 
temat. W tradycyjnej nauce katolickiej wyróżnia się trzy cele małżeń-
stwa sakramentalnego, przy czym jednemu przypisuje się wartość 
pierwszorzędną, dwa pozostałe natomiast są drugorzędne8. Pierwszo-
rzędnym celem małżeństwa jest zrodzenie i wychowanie potomstwa. 
Drugim celem jest niesienie sobie wzajemnej pomocy. Trzecim jest 
zaspokajanie popędu seksualnego9. Pierwszorzędny cel małżeństwa 

5 W tym miejscu należy zauważyć, że chodzi tu o wolę wyrażoną w odpowiednich 
okolicznościach (przy obecności świadków itd.), nie zaś o sam zamiar zawarcia 
małżeństwa, który wyrażany jest choćby przez oświadczyny i ich przyjęcie.
6 Należy zaznaczyć, że wola najczęściej wyrażana jest słownie. Nie znaczy 
to jednak, że nie może być wyrażona w jakiś inny sposób, np. przez jakiś ze-
wnętrzny gest, który jednak rozumie się wtedy jako czynność konwencjonalną.
7 Tu warto nadmienić, że niekiedy dopuszczano również taką interpretację, że 
i w obrządku łacińskim to kapłan jest szafarzem sakramentu.
8 Prawdopodobnie pierwszą osobą, która w wyraźny sposób wyróżniła te trzy 
cele, był żyjący na przełomie VI/VII wieku Izydor z Sewilli. Warto zauważyć, że sam 
autor przypisał te cele bezpośrednio żonie. Zob. (Isidorus Hispalensis 1830: 367).
9 Nierzadko dwa drugorzędne cele łączy się w jeden obowiązek, tworząc 
w ten sposób cel określany jako „niesienie sobie wzajemnej pomocy”. 
W takim przypadku należy jednak pamiętać o zastosowanej tu synekdo-
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dlatego zdecydował się na danie mu towarzyszki, która wspierałaby 
go i była dla niego pomocą (Rdz 2,18)18. Warto również zauważyć, że 
w podsumowaniu drugiego opisu stworzenia świata autorzy umieśclili 
komentarz obrazujący skutek zespolenia małżeńskiego: jest nim obraz 
jednego ciała (Rdz 2,24). Drugi cel małżeństwa został przez Tomasza 
wyłożony w jego Sumie teologicznej przy okazji omawiania problemu 
naturalności małżeństwa. Filozof zauważył, że rozum skłania człowieka 
do zawarcia związku małżeńskiego ze względu na potrzebę wzajem-
nej pomocy w sprawach domowych. Tomasz stwierdza bowiem, że 
człowiek samotny nie jest samowystarczalny i potrzebuje towarzysza, 
żeby zapewnić sobie wszystko, co jest potrzebne do życia i naturalnego 
rozwoju (Tomasz z Akwinu 1982: 15-16). Warto zatem zauważyć, że fi-
lozof związał drugi cel małżeństwa bardziej z ogniskiem domowym niż 
ściśle z bezpośrednią relacją pomiędzy małżonkami. W encyklice Casti 
connubii drugi cel małżeństwa sakramentalnego ściśle związany został 
z cnotami miłości oraz wierności. Dla papieża miłość nie obejmuje je-
dynie sfery biologicznej i uczuciowej, ale przede wszystkim duchową. 
Pius XI rozumie wzajemną pomoc również jako duchowe doskonalenie 
się małżonków i postępowanie w cnotach, a zatem nie ogranicza tego 
celu tylko i wyłącznie do aspektu zewnętrznego czy społecznego (Pius 
XI 1930: 546-547). W oparciu o całą tradycyjną naukę można stwier-
dzić, że pierwszy z drugorzędnych celów małżeństwa sakramentalnego 
nie jest rozumiany tylko i wyłącznie w aspekcie fizycznym. Realizacja 
tego celu obejmuje również zaspokajanie różnych potrzeb natury psy-
chicznej, intelektualnej, religijnej, moralnej czy potrzebę poczucia bez-
pieczeństwa (Pogorzelska 2014: 427). Ze względu na odmienność płci 
można również mówić o wzajemnej komplementarności małżonków.

3. Trzeci cel małżeństwa: zaspokajanie pożądliwości seksualnej
Zasadniczym tekstem skrypturystycznym dającym biblijne podsta-

wy dla katolickiej nauki o trzecim celu małżeństwa sakramentalnego 
są fragmenty 1Kor 7,2-3.9. Bliższym kontekstem tych urywków jest 
fragment, w którym Paweł podejmuje temat małżeństwa, o przedsta-
wienie którego został przez adresatów poproszony. Przybliżając swoją 
własną opinię (wyższość dziewictwa nad małżeństwem), zauważa rów-
nocześnie, że wstępowanie w związki małżeńskie jest bezpieczniejszym 
rozwiązaniem, ponieważ dzięki temu człowiek chroni się przed popeł-
nianiem rozpusty. Jednocześnie apostoł stwierdza, że dzięki instytucji 
małżeństwa człowiek ma możliwość „legalnego” rozładowania seksu-
alnego19. Zapewne właśnie w oparciu o to spostrzeżenie Paweł formu-
łuje nakaz skierowany do małżonków, aby ci oddawali sobie wzajemną 
powinność (1Kor 7,3)20. Zgodnie z wykładnią Augustyna, który w tym 
przypadku podąża za przypadkiem opisanym przez św. Pawła, współ-
życie tylko ze względu na zaspokojenie pożądliwości seksualnej (a więc 
z wykluczeniem prymarnego celu małżeństwa) jest dopuszczalne, nie-
mniej zdaniem Ojca Kościoła takie relacje mogą być jedynie tolerowa-
ne, a samo współżycie dla realizacji jedynie trzeciego celu małżeńskie-
go Augustyn nazywa „godnym wybaczenia grzechem”. Jego zdaniem 
wstrzemięźliwość seksualną można praktykować tylko za obopólną 
zgodą (Augustyn 1980: 57-58). Tomasz z Akwinu problematykę trze-
ciego celu małżeństwa sakramentalnego poruszył w artykule drugim 

18 „Potem Pan Bóg rzekł: «Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynię 
mu zatem odpowiednią dla niego pomoc»” (Rdz 2,18).
19 „Lecz jeśli nie potrafiliby zapanować nad sobą, niech wstępują w związki 
małżeńskie! Lepiej jest bowiem żyć w małżeństwie, niż płonąć” (1Kor 7,9). 
Por. (Gnilka 2001: 240-241).
20 W tekście oryginalnym wykorzystany został czasownik w imperativus pra-
esentis activi dla trzeciej osoby singularis.

stosunkowo szybko. Wyliczywszy problemy związane z młodo owdo-
wiałymi kobietami, Paweł wyraża swoją wolę co do ich losu – chce on, 
żeby wychodziły ponownie za mąż. Zaraz potem stwierdza on, że jego 
wolą jest również rodzenie przez te kobiety dzieci. Chociaż wzmianka 
jest stosunkowo krótka i niepodparta głębszymi refleksjami apostoła, 
to jednak można w oparciu o kontekst wypowiedzi zakładać, że Paweł 
nawiązuje tu do prokreacji jako celu małżeństwa15. W średniowieczu 
ciekawą naukę na temat pierwszego celu małżeństwa sakramentalne-
go sformułował Tomasz z Akwinu w pierwszym artykule czterdziestego 
pierwszego zagadnienia Sumy teologicznej poświęconej małżeństwu. 
Teolog, uznając małżeństwo za rzecz naturalną16, zauważa, że podsta-
wowym celem, w oparciu o który rozum skłania się ku zawarciu związ-
ku małżeńskiego, jest dobro potomstwa. Tomasz wyraźnie podkreśla, 
że obok zrodzenia potomstwa właściwym celem małżeństwa jest 
również odpowiednie wychowanie dzieci, co nie jest możliwe w sytu-
acji, gdy pomiędzy małżonkami nie istnieje więź ich wzajemnych zo-
bowiązań powstałych podczas zawierania aktu małżeńskiego (Tomasz 
z Akwinu 1982: 15-16). W encyklice Casti connubii Pius XI, nawiązując 
do myśli i terminologii Augustyna, orzekł, że pierwszym i podstawo-
wym dobrem małżeństwa jest potomstwo nazywane przez papieża 
„dobrodziejstwem Bożym” i „błogosławieństwem małżeństwa” (Pius 
XI 1930: 544). Jednocześnie papież rozwija myśl wyrażoną w przywo-
ływanym fragmencie z Księgi Rodzaju. Zdaniem Piusa XI celem naka-
zu wydanego pierwszym rodzicom nie była jedynie chęć utrzymania 
gatunku i zaludnienia ziemi, ale potrzeba ukazania nowym ludziom 
wielkości Boga, żeby ci mogli Go poznać, umiłować oraz przebywać 
w Jego obecności po śmierci doczesnej. Dla papieża zatem w obrębie 
pierwszego celu małżeństwa sakramentalnego zawarty jest również 
obowiązek katolickiego wychowania potomstwa, żeby w ten sposób 
zwiększyć ilość członków Kościoła Chrystusowego, a następnie miesz-
kańców nieba (Pius XI 1930: 544-545; Augustinus 1865: 397). W ne-
gatywnej części encykliki poświęconej piętnowaniu różnych błędów 
papież przypomina, że unikanie potomstwa i podejmowanie działań 
mających niweczyć naturalną moc rozrodczą (np. antykoncepcja) są 
aktami przeciwnymi naturze i sprzeciwiają się nadrzędnemu celowi 
małżeństwa17. W kontekście całej tradycyjnej nauki można stwierdzić, 
że pierwszorzędny cel małżeństwa sakramentalnego nie jest zawężany 
jedynie do poczęcia i zrodzenia potomstwa. Do obowiązku małżonków 
należy również odpowiednie wychowanie dzieci, przez które to wy-
chowanie należy rozumieć przekazanie potomstwu wiary i wartości 
katolickich (Bartczak 2012: 128). Rodzice mają zatem obowiązek uła-
twienia swoim dzieciom osiągnięcia zbawienia (cel ostateczny) oraz 
przygotowania ich do działań służących dobru społeczności, w której 
żyją (cel bliższy) (Ziółkowska 2018: 49). 

2. Drugi cel małżeństwa: wzajemna pomoc
Biblijne podstawy drugiego celu małżeństwa sakramentalnego za-

warte zostały w drugim opisie stworzenia świata i człowieka. Po powo-
łaniu do życia pierwszego człowieka i wyznaczeniu mu pracy w ogro-
dzie Eden Bóg uznał, że nie powinien prowadzić on samotnego życia, 

15 „Chcę zatem żeby młodsze wychodziły za mąż, rodziły dzieci” (1Tm 5,14). 
W taki sam sposób wypowiedź tę rozumie Augustyn. Zob. (Augustinus 
1863: 394).
16 Istotne jest jednak spostrzeżenie, że Tomasz uznaje naturalność małżeń-
stwa w sensie pośrednictwa wolnej woli, a nie w znaczeniu działania natural-
nych czynników.
17 Papież wyraźnie stwierdza, że tego rodzaju postępowanie jest grzechem 
śmiertelnym. Zob. (Pius XI 1930: 560).
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czterdziestego dziewiątego zagadnienia Sumy teologicznej. Zgodnie ze 
sposobem kompozycji traktatu stanowisko teologa jest odpowiedzią 
na sformułowany wcześniej zarzut stwierdzający, że wśród dóbr mał-
żeństwa obok wierności należało również wymienić sprawiedliwość 
przejawiającą się w nakazie oddawania powinności małżeńskiej. Zda-
niem Tomasza przyrzeczenie małżeńskie implikuje dwa imperatywy. 
Z jednej strony zabrania aktów cudzołożnych (a więc zdrady małżeń-
skiej), z drugiej zaś nakazuje oddanie powinności małżeńskiej, a więc 
zobowiązuje do współżycia na życzenie współmałżonka. Co ciekawe, 
filozof uważa ten nakaz nawet za ważniejszy od zakazu cudzołóstwa 
(Tomasz z Akwinu 1982: 77). Warto podkreślić, że Tomasz wyraźnie 
wiąże trzeci cel małżeństwa sakramentalnego z zasadą sprawiedliwości 
nakazującą oddanie każdemu tego, co mu się słusznie należy (Ozorow-
ski 2002: 90)21. W encyklice Casti connubii trzeci z celów małżeńskich 
został nadmieniony w negatywnej części dokumentu piętnującej różne 
ówczesne błędy22. Wspominając o szczególnych okolicznościach podej-
mowanego przez małżonków współżycia (starość) papież przypomniał, 
że oprócz swego pierwszorzędnego celu małżeństwo posiada jeszcze 
cele drugorzędne, wśród nich konieczność uśmierzania pożądliwości 
seksualnej. Pius XI za moralnie właściwe uznał każde współżycie, które 
jest podejmowane nawet wtedy, jeżeli jego celem z jakichś względów 
nie jest poczęcie dziecka. Takie stanowisko uzasadniał właśnie reali-
zacją drugorzędnego celu małżeństwa, jakim jest zaspokajanie po-
żądliwości (Pius XI 1930: 561). Warto jeszcze tylko nadmienić, że już 
w propozycjach nadsyłanych do Watykanu przed II soborem watykań-
skim problem trzeciego celu małżeństwa poruszany był sporadycznie 
(Sztychmiler 1984: 63). Podsumowując trzeci cel małżeństwa, warto 
wyakcentować powód, dla którego Kościół optował za zasadnością 
jego formułowania. Z perspektywy duchowej miał on chronić współ-
małżonka przed cudzołóstwem, a zatem przed popełnieniem grzechu 
śmiertelnego (Bajada 1988: 65; O’Reilly 2010: 134; Gaume 1870: 261-
262). Trzeci cel małżeństwa implikował zatem obowiązek zaspakajania 
seksualnego współmałżonka, kiedy ten domagał się tego23.

Inny przymiot małżeństwa sakramentalnego: 
posłuszeństwo żony mężowi

Biblijna podstawa do tradycyjnej nauki katolickiej o obowiąz-
ku podporządkowania się żony mężowi zawarta została szczególnie 
w dwóch pismach przypisywanych Pawłowi: w Liście do Efezjan i w Li-
ście do Kolosan. W obu tych pismach znajdują się stosunkowo obszer-
ne fragmenty24 poświęcone regulacjom wewnątrzrodzinnym (Ef 5,21-
33; Kol 3,18-21). W tekstach tych autor wzywa żony do podporządko-
wania się własnym mężom. Konieczność właśnie takiej postawy Paweł 
uzasadnia przez odwołanie do relacji istniejącej pomiędzy Chrystusem 
i Kościołem. Zdaniem apostoła więź istniejąca między małżonkami 

21 Czasami w literaturze można spotkać się z określeniem „oddanie długu 
małżeńskiego”. Zob. (Krajewski 2009: 81).
22 W części pozytywnej papież porusza ten cel raczej okazjonalnie w kontekście 
cnoty wierności, uważając, że jej wyrazem jest z jednej strony zakaz przeka-
zywania prawa do własnego ciała osobie trzeciej, z drugiej zaś – zakaz odma-
wiania małżonkowi prawa do ciała współmałżonka. Por. (Wróbel 2006: 1074).
23 Franciszek Salezy wprost pisał, że zostało „małżeństwo ustanowione i po-
błogosławione poniekąd i na to, aby służyło przeciw pożądliwości”. Zob. (Sa-
lezy 1876: 208). Oczywiście prawo do domagania się od współmałżonka reali-
zacji tego obowiązku uwarunkowane było realizacją obowiązków małżeńskich 
przez drugą stronę. Zob. (Szydłowski 2019).
24 Uwaga ta dotyczy Listu do Efezjan.

jest odzwierciedleniem relacji, która funkcjonuje pomiędzy Kościołem 
a Chrystusem. Nakładając poszczególne składniki relacji (Chrystus = 
mąż; Kościół = żona), Paweł zauważa, że podobnie jak Kościół jest cał-
kowicie podporządkowany woli Chrystusa, tak również i żony powinny 
być całkowicie podporządkowane woli swoich mężów. Pius XI w Casti 
connubii obowiązek posłuszeństwa żon wiąże z wyróżnionym przez Au-
gustyna porządkiem miłości, który zdaniem papieża obejmuje dwie 
sfery. Po pierwsze, pierwszeństwo małżonka przed żoną i dziećmi, po 
drugie, posłuszne podporządkowanie się żony mężowi. Po tym stwier-
dzeniu jednak papież zaraz podaje swoje rozumienie tego, jak ma 
wyglądać owo podporządkowanie się oraz jak ma się ono do ludzkiej 
wolności. Przede wszystkim ów obowiązek podporządkowania się nie 
oznacza dla Piusa XI dwóch kwestii. Po pierwsze, nie nakazuje on po-
słuszeństwa jakimkolwiek zachciankom męża. Oznacza to, że małżonek 
nie może zmuszać kobiety do rzeczy, które przeciwstawiają się posiada-
nej przez nią godności. Po drugie, posłuszeństwo ma służyć dobru całej 
rodziny, a zatem stanowi formę zabezpieczenia przed wprowadzeniem 
dysfunkcji do relacji rodzinnej. Zdaniem papieża zakres i sposób owego 
podporządkowania się nie jest odgórnie określony i zależy od konkret-
nych warunków historyczno-środowiskowych. W pewnych uzasadnio-
nych przypadkach Pius XI dopuszcza również możliwość zastąpienia 
męża w sprawowaniu rządów nad rodziną, gdyby ten zaniedbywał 
swoje obowiązki (Pius XI 1930: 549-550)25.

Obowiązki małżeńskie w kontekście 
życia społecznego i ludzkiej wolności

Dla rozwiązania postawionego celu badawczego istotne jest 
zrozumienie relacji łączącej małżeństwo ze społeczeństwem (Ziół-
kowska 2018: 50). Otóż małżonkowie nie są indywidualnymi mo-
nadami oderwanymi od wspólnoty państwowej czy religijnej, ale 
ich małżeństwo jest ściśle zanurzone w owych społecznościach, 
o czym świadczy już choćby prawna ochrona tej instytucji zarówno 
przez prawo kanoniczne, jak i świeckie. Innymi słowy małżonkowie 
są częścią wspólnoty państwowej i religijnej. Na owej zależności 
oparte jest funkcjonowanie obu jednostek, tzn. jeżeli wspólnota 
funkcjonuje prawidłowo (odpowiednio zabezpiecza dobro małżeń-
stwa), to prawidłowo będzie również funkcjonować małżeństwo 
i rodzina, jeżeli natomiast wspólnota będzie działać dysfunkcyjnie 
wobec małżeństwa, to również i małżeństwo funkcjonować będzie 
dysfunkcyjnie26. Owa zależność działa również w drugą stronę, tzn. 
prawidłowo funkcjonujące małżeństwa wpływają na prawidłowe 
funkcjonowanie całego organizmu państwowego i kościelnego, 
którego są komórkami, wadliwe funkcjonowanie małżeństwa zaś 
zatruwa całą wspólnotę państwową i religijną27. Na tym tle łatwiej 

25 Por. przywoływane przez Piusa XI zdanie z encykliki Leona XIII Arcanum divi-
nae sapientiae: „Mąż jest księciem rodziny i głową niewiasty; ponieważ jednak 
niewiasta jest ciałem z ciała mężczyzny, kością z jego kości, przeto jej podle-
głość nie ma być na podobieństwo sługi, lecz towarzyszki, aby mianowicie oka-
zywanie posłuszeństwa było nacechowane dostojeństwem i szlachetnością”.
26 Bardzo dobrze widać to we współczesnych czasach, kiedy wskutek nie-
odpowiedniego zabezpieczenia dobra małżeństwa przez państwo (przyzwo-
lenie na działania aborcyjne, antykoncepcję, związki homoseksualne) spo-
łeczeństwo zaczyna się starzeć, wskutek czego zagrożone jest prawidłowe 
funkcjonowanie systemu emerytalnego.
27 Posługując się tym razem przykładem wziętym ze sfery religijnej, można choć-
by przywołać przypadek ostatniego synodu rzymskiego poświęconego rodzinie, 
na którym to wysoko postawieni dygnitarze kościelni postulowali przeforsowa-
nie zapisów sprzecznych z doktryną katolicką, takich jak: dowartościowanie ho-



Dawid Mielnik – Problem ludzkiej wolności w tradycyjnym modelu...

51

go do zaspokajania seksualnej pożądliwości30. W takim przypadku 
nie może być mowy o naruszaniu ludzkiej wolności, gdyż tam, gdzie 
jest dobrowolna zgoda, nie ma wymuszenia31. Analogicznie należy 
również patrzeć na kwestię posłuszeństwa i podporządkowania się 
żony swojemu mężowi (Prądzyński 1875: 398; Rozwadowski 1873: 
280; Otto 1872: 17-18). Jak zauważono, akt posłuszeństwa żony 
posiada swoje umocowanie w nauczaniu Pisma Świętego, pocho-
dzi zatem z Bożego objawienia. Oznacza to, że jest on integralnym 
elementem małżeństwa sakramentalnego służącym dobru rodzi-
ny, a w dalszej perspektywie dobru całego społeczeństwa. Skoro 
zatem ów przymiot przypisany został małżeństwu, oznacza to, że 
zostaje on zaktualizowany każdorazowo w chwili zawierania umo-
wy małżeńskiej. Ponieważ jednak akt zawarcia małżeństwa jest 
dobrowolny dla obu stron32, oznacza to, że kobieta dobrowolnie 
zgadza się na obowiązki wypływające z tej umowy, a jednym z nich 
jest właśnie konieczność podporządkowania się mężowi. Również 
i w tym przypadku nie ma zatem mowy o naruszaniu wolnej woli 
żony. W podobny sposób należy również patrzeć na prymarny cel 
małżeństwa sakramentalnego. Jak już zauważono, małżeństwo, 
chociaż w pierwszej kolejności jest rodzajem traktatu zawieranego 
pomiędzy małżonkami, to jednak ma swoje konkretne odniesienia 
społeczne, a więc w jakimś sensie owa społeczność (świecka czy 
religijna) również jest stroną tego traktatu. A skoro tak, to na mocy 
zaistniałego stosunku prawnego ta strona ma prawo żądać od mał-
żonków realizacji celu, dla którego dane małżeństwo zostało usta-
nowione. Celem tym zaś jest zrodzenie i wychowanie potomstwa, 
przez które należy również rozumieć odpowiednie przygotowanie 
go do życia społecznego i religijnego33. W tym kontekście zrodzenie 
potomstwa nie jest jedynie uprawnieniem małżonków, ale przede 
wszystkim obowiązkiem, który został na nich nałożony przez spo-
łeczność w chwili zawierania umowy małżeńskiej34. Kwestią, któ-
ra wymagałaby jeszcze przynajmniej pobieżnego omówienia, jest 
problem konieczności wyrażania zgody uprzedniej dla przyszłych 
działań nieprzewidywalnych. Ktoś bowiem mógłby zarzucić, że nie-
stosowne jest stawianie wymagań dotyczących wyrażenia zgody na 
spełnianie obowiązków małżeńskich, których realizacja w pewnych 
kontekstach może być bardzo trudna. W tym miejscu wypada tylko 
zauważyć, że tego rodzaju postępowanie nie jest czymś niewłaści-
wym i ma swoje uzasadnienie również na gruncie prawa świeckie-
go. Wszelkie umowy cywilno-prawne zawierane pomiędzy stronami 
stosunku prawnego, jak również umowy administracyjno-prawne 
opierają się na przyjęciu pewnych zobowiązań w chwili, kiedy nie 
można przewidzieć precyzyjnego przebiegu wydarzeń. Podobnie 

30 Oczywiście należy wyraźnie podkreślić, jak to robi katechizm potrydencki 
(cz. 3, rozdz. 7, punkt 5), że owo prawo do uśmierzenia pożadliwości seksu-
alnej było obustronne.
31 Patrząc na trzeci cel małżeństwa od strony jurydycznej, trudno nie zauważyć 
jego zasadności. Z kolei dla spojrzenia personalistycznego (które dominuje we 
współczesnej myśli teologicznej) takie postawienie sprawy może wydawać się 
zbyt „sztywne” czy „suche”. Zapewne właśnie z tego powodu we współczesnym 
ujęciu Kodeksu Prawa Kanoniczego (za redakcją którego ostatecznie stał perso-
nalista Jana Paweł II) trzeci cel małżeństwa został praktycznie wyeliminowany.
32 Jak już nadmieniono, według nauczania Kościoła, to wyrażona zgoda two-
rzy małżeństwo, podobnie jest w przypadku małżeństw świeckich.
33 Jest to jeden z powodów, dla których dawniej Kościół nieprzychylnie pa-
trzył na tzw. białe małżeństwa.
34 Nieprzypadkowo związki małżeńskie są zawierane w obecności przedstawi-
ciela władzy świeckiej (małżeństwa świeckie) lub religijnej (małżeństwa sakra-
mentalne). W pierwszym przypadku państwo reprezentuje kierownik urzędu 
stanu cywilnego, w drugim przypadku Kościół reprezentuje kapłan lub diakon.

jest również zrozumieć tradycyjną katolicką naukę o pierwszeń-
stwie prokreacji przed innymi celami małżeństwa. O ile wzajemna 
pomoc i uśmierzenie popędu seksualnego bezpośrednio służą tyl-
ko małżonkom, o tyle zrodzenie potomstwa odnosi się do dobra 
wspólnego, które, zgodnie z tradycyjną doktryną, należy przedkła-
dać nad dobro indywidualne (Ziółkowska 2018: 52). Innymi słowy 
niewypełnianie zobowiązań małżeńskich (prokreacja, wzajemna 
pomoc, współżycie) sprawia, że małżeństwo nie spełnia celów, 
dla których zostało powołane i ustanowione. W takim przypadku 
można by sięgnąć do obrazu wadliwie działającej instytucji, gdzie 
petent nie jest w stanie „załatwić sprawy”, którą zwyczajowo reali-
zuje się właśnie w takiej instytucji. Z perspektywy społeczeństwa 
każda instytucja, która nie realizuje wynikającej z niej celów, jest 
wadliwa i ostatecznie powoduje w mniejszym bądź większym stop-
niu dysfunkcję całego organizmu państwowego. A zatem ostatecz-
nie to państwo cierpi na tym, że w małżeństwie nie są spładzane 
dzieci, małżonkowie nie okazują sobie wzajemnej pomocy oraz 
nie zaspokajają sobie wzajemnie pożądliwości seksualnej. Podej-
mując się próby uzasadnienia tradycyjnego nauczania katolickie-
go w zakresie trzeciego celu małżeństwa od innej strony, należy 
uwzględnić naukę wykładaną w Katechizmie w odniesieniu do 
sytuacji człowieka przed i po grzechu pierworodnym. Przed grze-
chem pierwszych rodziców Adam i Ewa żyli w harmonii pozwa-
lającej im na kontrolowanie naturalnych instynktów seksualnych 
(Burke 2015: 212). Wskutek aktu nieposłuszeństwa sprowadzili na 
siebie osłabienie własnych sił witalnych przejawiające się choćby 
w trudności w kontrolowaniu własnych działań seksualnych (KKK 
1607). W kontekście upadku prarodziców małżeństwo jawi się 
jako miejsce, w którym owe nieuporządkowane i trudne do kon-
trolowania pragnienia seksualne otrzymują możliwość swojego 
zaspokojenia bez narażania strony na grzech28. W odniesieniu do 
wszystkich celów małżeństwa sakramentalnego warto zwrócić 
uwagę na ich prawny wymiar. Obowiązki te, skoro dotyczą współ-
małżonków, to powstają w chwili zawarcia związku małżeńskiego. 
Zgodnie z logiką działania systemu prawnego uprawnienie posia-
dane przez jedną stronę stosunku prawnego powoduje obowiązek 
drugiej strony tego stosunku. W sposób szczególny ta uwaga ma 
swoje odniesienie do trzeciego celu małżeństwa (McGrath 1988: 
200). Skoro jedna strona (żona, mąż) z chwilą zawarcia małżeń-
stwa otrzymała prawo do zaspokajania pożądliwości seksualnej, 
to tym samym posiadane przez nią uprawnienie rodzi obowiązek 
drugiej strony (męża, żony) do realizacji owego uprawnienia przez 
współżycie seksualne. Ten obowiązek ma swoje źródło w umowie 
zawartej podczas składania przysięgi małżeńskiej29. A zatem to nie 
jest tak, że wolność współmałżonka jest naruszana w sposób bez-
prawny przez drugą stronę, ponieważ on sam w chwili zawierania 
umowy małżeńskiej wyraził zgodę na przekazanie drugiej stronie 
uprawnień do dysponowania własnym ciałem i wykorzystywania 

moseksualistów czy zwrócenie uwagi na wartość wolnych związków.
28 Niektórzy autorzy uważają z tego powodu małżeństwo za gorsze od stanu 
dziewiczego właśnie dlatego, że w stanie dziewiczym pragnienia seksualne są 
kontrolowane, a w małżeństwie – nie. Zob. (Castagno 1998: 82). Inni wprost na-
zywają małżeństwo „mniejszym złem niż cudzołóstwo”. Zob. (Massey 2001: 93).
29 W formie ciekawostki warto przywołać fakt, że pierwotnie w języku łaciń-
skim słowo „sakrament” oznaczało właśnie przysięgę. Oczywiście ze względu 
na dosyć późne ukonstytuowanie się w Kościele katolickim kanonicznej liczby 
siedmiu sakramentów ta uwaga nie może mieć charakteru dowodowego.
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wszelkie przysięgi państwowe również mają swoje umocowanie 
w tych samych okolicznościach. Zerwanie warunków umowy przez 
jedną ze stron naruszałoby ład społeczny i mogłoby narazić całą 
społeczność na mniejsze lub większe szkody35.

Podsumowanie

Celem niniejszej pracy była próba udzielenia odpowiedzi na pyta-
nie, czy w kontekście trzeciego celu małżeństwa sakramentalnego oraz 
obowiązku podporządkowania się żony mężowi można zasadnie mó-
wić o naruszaniu wolności kobiety. Realizacja celu pracy była możliwa 
dzięki analizie tradycyjnie wyróżnianych celów małżeństwa sakramen-
talnego. Opracowanie zostało podzielone na trzy części. Najpierw za-
prezentowano główne koncepcje związane z małżeństwami katolickimi 
(kwestia sakramentalności, momentu zawarcia oraz skutków). W dru-
giej części opracowania przeanalizowano trzy tradycyjnie wyróżniane 
cele małżeństwa sakramentalnego oraz wymóg podporządkowania 
się żony mężowi. Wreszcie w części trzeciej osadzono trzeci z celów 
małżeństwa w kontekście życia społecznego oraz wolności. W świe-
tle przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że tradycyjne katolic-
kie nauczanie na temat małżeństwa sakramentalnego nie naruszało 
wolności kobiety. Małżeństwo jest tworzone przez zgodę, która musi 
być wyrażona w sposób świadomy i dobrowolny (inaczej małżeństwo 
i wynikające z niego obowiązki oraz przywileje są nieważne). Jeżeli za-
tem kobieta w sposób dobrowolny wyrażała zgodę na małżeństwo, 
to jednocześnie dobrowolnie wyrażała zgodę na obowiązki, które 
z zawarciem małżeństwa były związane36. Dokładnie ta sama zasada 
dotyczyła również mężczyzny. Stąd nawet jeżeli jest prawdą, że żona 
miała obowiązek zaspokajać oczekiwania seksualne męża, to tak samo 
jest prawdą, że dokładnie taki sam obowiązek ciążył na mężu.

Bibliografia:

1. Augustinus, (1863) De Bono Conjugali [w:] Patrologia Latina, t. 40, Paris: 
apud Garnier fratres.

2. Augustinus, (1865) De Genesi ad litteram [w:] Patrologia Latina, t. 34, 
Paris: apud Garnier fratres.

3. Augustyn, (1980) Wartości małżeństwa, Pelplin: Wyższe Seminarium 
Duchowne.

4. Bajada J., (1988) Sexual Impotence: The Contribution of Paolo Zacchia 
(1584-1659), Roma: Editrice Pontificia Università Gregoriana.

5. Bartczak A., (2012) Nierozerwalność małżeństwa dobrem potomstwa, 
„Studia Gdańskie” nr 31.

6. Burke C., (2015) The Theology of Marriage: Personalism, Doctrine, and 
Canon Law, Washington: The Catholic University of America Press.

35 Jako przykład przywołać można chociażby kwestię przysięgi wojskowej. 
Niewyobrażalne straty dla państwa mogliby spowodować dezerterzy, któ-
rzy mimo złożonej przysięgi zignorowaliby wykonywanie rozkazów, wskutek 
czego dane państwo mogłoby przegrać wojnę i np. utracić niepodległość. 
Żołnierz zobowiązuje się służyć ojczyźnie niezależnie od okoliczności, po-
dobnie jak osoba zawierająca związek małżeński zobowiązuje się realizować 
cele małżeństwa niezależnie od osobistego nastroju czy humoru.
36 Niniejsze opracowanie absrahuje od różnych szczególnych sytuacji, takie 
jak np. aranżowane małżeństwa. Autor jest oczywiście świadomy zupełnie 
innego kontekstu społecznego czasów współczesnych i przesadnego przed-
kładania uprawnień ponad obowiązki. Zawsze jednak należy mieć na uwa-
dze to, że dawniej to obowiązki były uważane za pierwszorzędne, a upraw-
nienia były im podporządkowane. Z tego powodu sposób myślenia, który 
z dzisiejszej perspektywy wydaje się dziwny czy „krzywdzący”, dawniej za 
taki bynajmniej uważany nie musiał być.
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Konflikt kategorii wolności i determinizmu 
w balladzie Lilie Adama Mickiewicza

The conflict of liberty and determinism categories 
in Adam Mickiewicz’s ballad Lilie 

The main purpose of the paper is an attempt of presentation of 
relations between ostensible determined activities of murdered hus-
band of main woman character of The Lilie and her free will. The purpose 
paper realization is possible thanks to detailed analysis of crucial ballad 
scenes. The paper was divided into five main parts. In the first one The Lil-
ie was implanted in the background of the whole Ballady i romanse cycle. 
In the second one Lilie was characterized in the aspect of composition 
and narration. In the third one the plot was summarized. In the fourth 
one the crucial scenes of ballad were analyzed. In the last one the main 
woman character’s choice was implanted in the aspect of liberty and de-
terminism categories. On the basis of the analysis it should be claimed 
that the main woman character’s free will did not be fractured because 
her dead husband came to her due to her unaware choice.

Keywords: Lilie, ballad, Adam Mickiewicz, liberty, determinism.

Celem niniejszej pracy jest próba ukazania relacji pomiędzy 
pozornie zdeterminowanym działaniem zabitego małżonka głównej 
bohaterki Lilii a jej wolnym wyborem. Osiągnięcie celu pracy jest moż-
liwe dzięki szczegółowej analizie kluczowych scen ballady. Praca zo-
stała podzielona na pięć głównych części. Najpierw osadzono Lilie na 
tle całego cyklu Ballad i romansów. Potem scharakteryzowano utwór 
od strony kompozycji i narracji. Następnie streszczono fabułę utworu 
oraz szczegółowo przeanalizowano kluczowe sceny ballady. Wreszcie 
osadzono wybór głównej bohaterki na tle kategorii wolności i deter-
minizmu. W świetle przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że 
wolna wola głównej bohaterki nie została złamana – pojawienie się 
zmarłego małżonka było konsekwencją jej nie do końca świadomego 
wyboru.

Słowa kluczowe: Lilie, ballada, Adam Mickiewicz, wolność, determinizm.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autora.
Cytowanie: Mielnik D., (2018) Konflikt kategorii wolności i determinizmu w balladzie Lilie Adama Mickiewicza, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” nr specjalny 
(31)/2018, s. 53-58, https://kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK-Specjalny-2018/RSK-Specjalny-2018-Mielnik-Konflikt-kategorii-wolności-i-determinizmu-w-bal-
ladzie-Lilie-Mickiewicza.pdf

ST
R

E
SZ

C
Z

E
N

IE A
B

ST
R

A
C

T

będzie możliwe dzięki analizie kluczowych miejsc utworu. Praca zo-
stanie ustrukturyzowana w pięciu głównych częściach. W pierwszej 
kolejności analizowana ballada zostanie krótko ukazana na tle całego 
zbioru tomiku, w którym się ukazała. Następnie będzie miała miejsce 
charakterystyka Lilii od strony narracji i kompozycji. Potem zostanie 
streszczona fabuła ballady. W dalszej kolejności nastąpi szczegółowa 
analiza kluczowych scen utworu. Wreszcie opracowanie zwieńczy 
ukazanie wyboru głównej bohaterki na tle kategorii determinizmu 
i wolności.

Lilie na tle Ballad i romansów

Na wstępne warto zauważyć, że już sam tytuł cyklu, w którym 
został umieszczony analizowany w niniejszym opracowaniu utwór, 
nie jest przypadkowy. Zdaniem badaczy nomenklatura Ballady i ro-
manse jest rodzajem zapowiedzi programowej, w której zawarte są 
kluczowe dla noworodzącego się nurtu idee i podstawowe założenia 
(Chorowiczowa 1923: 71-72)2. Co więcej, wspomniany zbiór jest pełen 
młodzieńczego entuzjazmu jego autora i dużej pewności siebie, jak 
również proponowanych przez siebie rozwiązań (Kolbuszewski 1948: 
13; Sierzputowski 1905: 67; Dopart 1999: 38-39). Motywy ludowe 
są w mniejszym lub większym stopniu charakterystyczne dla całego 
zbioru (Dopart 2013: 40). Tomik został wydany w Wilnie w 1822 roku 
pod tytułem Poezye Adama Mickiewicza – Tom pierwszy (Kolbuszew-
ski 1946: 15). Lilie zostały napisane jako jedna z pierwszych ballad 
zawartych w przywołanym tomie (Chmielowski 1898: 213). Mimo to 

2 Por. ciekawą opinię o Mickiewiczu w: (Czwórnóg-Jadczak 2012: 12).

Wstęp

W balladzie1 Lilie Adam Mickiewicz opisuje niebagatelną scenę: 
oto główna bohaterka w finałowej części utworu zostaje pogrzeba-
na w ziemi przez swojego męża, którego osobiście zamordowała. 
Zapewne nie byłoby w tym wydarzeniu niczego zastanawiającego 
(przy uwzględnieniu ludowego charakteru utworu), gdyby nie to, że 
jakiś czas wcześniej kobieta dostała wyraźne zapewnienie od jednego 
z ważniejszych protagonistów ballady, że jej zmarły mąż nie może 
już się z nią spotkać inaczej niż za jej wyraźną zgodą. Ta jednak nigdy 
w fabule narracji nie pada. W związku z tym finał utworu sugeruje, 
że główna bohaterka nie mogła być wolna w podejmowanej decyzji, 
a przebiegiem jej życia kierowało niezależne od niej fatum podobne 
do tego, które w starożytnej literaturze kierowało choćby postępo-
waniem Edypa. Takie postawienie sprawy jednak wyraźnie kłóci się 
z przekonaniem, że osoba ludzka posiada wolność i jest w stanie 
dokonywać wolnych wyborów, jak również ponosić konsekwencje 
własnych działań. Czy zatem na poziomie fabularnym przywołanej 
ballady Mickiewicza istnieje możliwość obrony wolności głównej 
bohaterki oraz znalezienie takiego rozwiązania, które uzasadniałoby 
finał utworu przy zachowaniu wolnej woli głównej protagonistki? Ce-
lem niniejszego opracowania będzie próba ukazania relacji pomiędzy 
wolną wolą głównej bohaterki ballady Lilie a, wydawać by się mogło, 
zdeterminowanym działaniem jej zamordowanego męża polegają-
cym na pogrzebaniu swej małżonki w ziemi. Osiągnięcie celu pracy 

1 Więcej o samym gatunku literackim w: (Głowiński, Kostkiewiczowa, Oko-
pień-Sławińska, Sławiński 2000: 56-57; Opacki 2002: 72-75).
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w zbiorze umieszczona została niemal na samym końcu, ustępując 
miejsca jedynie utworowi zatytułowanemu Dudarz. Nazwa nadana 
temu utworowi ma pełnić funkcję informującą – zapowiada ona na-
czelny motyw dzieła (Chorowiczowa 1923: 72). Oprócz głównego ty-
tułu poeta umieścił również dopisek „z pieśni gminnej”, która miała 
określać proweniencję utworu (Przyboś 1998: 47). Zdaniem bada-
czy tę balladę można uznać za rodzaj syntezy doświadczeń obecnych 
w poprzedzających dziełach, gdzie elementy niezwykłe są połączone 
z bardzo pogłębioną analizą psychologiczną głównej bohaterki balla-
dy (Cysewski 1983: 99).

Charakterystyka Lilii

Podejmując analizę ballady Lilie, należy zauważyć, że Mickiewicz 
w sposób twórczy korzystał z zastanego materiału źródłowego. Z tego 
też powodu Lilie, choć mają swój pierwowzór w pochodzącej jeszcze 
z czasów średniowiecza pieśni ludowej zatytułowanej Stała się nam 
nowina (Zając 2014: 283; Kucharski 1931: 349-350; Kucharski 1931: 
629)3 i fabularnie nawiązują właśnie do tego źródła, to jednak au-
tor nie trzymał się niewolniczo zastanej tam fabuły (Windakiewicz 
1935: 30). Zestawienie tych obydwu utworów pozwala zauważyć 
wręcz bardzo duży wkład własny poety, który nie wahał się nawet 
ingerować w zasadniczy zręb fabuły, proponując własne rozwiązania 
fabularne (Humięcka, Kapeluś 1958: 157). Generalnie analizowana 
w niniejszym opracowaniu ballada Adama Mickiewicza uznawana 
jest za bardzo dobre dzieło polskiego poety – zebrała ona wiele po-
chwał ze strony licznych badaczy literatury. Osoby analizujące Lilie 
zwracały uwagę m.in. na jej formę dostosowaną do opisywanych wa-
runków dramatycznych, ciekawe asyndetyczne połączenia poszcze-
gólnych części dzieła oraz bardzo interesujący sposób prezentacji 
stanu wewnętrznego głównej bohaterki utworu (Kallenbach 1897: 
92). Nie brakowało również opinii określających Lilie jako arcydzieło 
sztuki poetyckiej i „koronę studiów folklorystycznych” (Wojciechow-
ski 1927: 262; Windakiewicz 1935: 30). Niektórzy badacze uważali 
nawet Lilie za najlepszy utwór znajdujący się w zbiorze oraz wskazy-
wali, że to właśnie ta ballada była najważniejszą oznaką nowych tren-
dów w literaturze polskiej (Kleiner 1948: 309-310; Zgorzelski 2001: 
321-322). Uczciwie należy jednak przyznać, że nie wszyscy badacze 
poezji Mickiwicza podzielali te poglądy, wypowiadając się o Liliach 
raczej z pewnym dystansem (Humięcka, Kapeluś 1958: 158). Zasad-
niczym powodem stawianych zarzutów były, zdaniem oponentów, 
słaby kunszt wersyfikacyjny oraz brak logicznego podziału na strofy 
(Chmielowski 1898: 213-214). Od strony kompozycyjnej utworu war-
to zauważyć, że autor świadomie ograniczył rolę wszechwiedzącego 
narratora na rzecz aktywnego przekazywania wydarzeń przez boha-
terów ballady (Chorowiczowa 1923: 79). W analizowanym utworze 
narrator stroni od interpretowania opisywanych wydarzeń oraz ich 
moralnej oceny, unikając w ten sposób narzucania swojego punktu 
widzenia czytelnikowi dzieła (Cysewski 2018: 408). Nie oznacza to 
bynajmniej, że narrator całkowicie odsuwa się w cień i skutecznie 
ukrywa za czynnościami oraz słowami bohaterów utworu. Jego rola 
w narracji jest istotna na kilku płaszczyznach. Z jednej strony udziela 
on głosu postaciom we właściwym momencie fabularnym dzieła, 

3 W literaturze przedmiotu ta pieśń jest również nazywana Pani pana zabiła. 
Prawdopodobnie powstała ona w oparciu o autentyczne wydarzenia. Zob. 
(Gloger 1888: 432).

udostępniając tym samym czytelnikowi określone partie informa-
cji, istotne na danym etapie przebiegu fabuły. Z drugiej zaś strony 
zaciekawia swoich odbiorców zarówno przez pewne przemilczenia 
narracyjne, jak też przez odpowiednie formuły skupiające uwagę 
czytelników4. Przykładem przemilczanego zdarzenia jest choćby 
zbrodnia głównej bohaterki. Czytelnik jedynie dowiaduje się o niej, 
nie wie natomiast, jaki ona miała przebieg i jak do niej doszło. Nie-
przypadkowe jest również korzystanie z tzw. praesens historicum, 
a więc figury retorycznej polegającej na używaniu czasu teraźniej-
szego dla opisywania zdarzeń dokonanych, a zatem w funkcji cza-
su przeszłego. W ten sposób narrator jest w stanie z jednej strony 
podkreślić bliskość czasową relacjonowanych wydarzeń względem 
momentu narracji, z drugiej zaś strony ożywia opowiadanie i nie-
jako włącza czytelnika w jego obieg, dając mu możliwość stania się 
świadkiem relacjonowanych wydarzeń. Zresztą włączenie odbiorcy 
w obieg relacjonowanych wydarzeń i umożliwienie mu stania się ich 
uczestnikiem nie dokonuje się tylko przez odpowiednią manipulację 
czasem gramatycznym ballady. Narracja stara się osiągnąć ten cel 
również przez wykorzystanie innych środków czy zabiegów literac-
kich. Dla przykładu manipulowanie tempem narracji (jej opóźnianie 
lub przyśpieszanie) dokonuje się przez stosowanie onomatopei czy 
wtrąceń krótkich, aczkolwiek sugestywnych cytatów5. W ten sposób 
autor toruje nową drogę dotarcia do odbiorcy – nie tylko przez zmysł 
wzroku, ale również przez słuch. Tego rodzaju zabiegi pozwalają na 
przypuszczenie, że analizowana ballada nie tyle ma być czytana, co 
ma zostać usłyszana i „zobaczona”. Również od strony stylu balla-
da jest dość dobrze przemyślana i ułożona. Mickiewicz świadomie 
odwołuje się do pewnych formuł wzmacniających z jednej strony 
wyrazistość i napięcie fabuły, z drugiej zaś ułatwiających czytelni-
kowi zapamiętanie samego dzieła (Opacka 1988: 20)6. Cysewski 
wyróżnia dwie zasadnicze formuły budujące narrację: tzw. kontra-
stu oraz formułę magiczną (Cysewski 2018: 418). Pierwsza z nich 
polega na opozycyjnym zestawieniu przedstawianego przedmiotu 
z przyjętą powszechnie konwencją. Jako przykład obrazujący tę for-
mułę można przywołać już pierwszą część ballady opisującą przy-
gotowywanie miejsca spoczynku dopiero co zabitego protagonisty. 
Przywołany komentator zauważa, że mające raczej sentymentalne 
skojarzenia obiekty typu gaj, łąka czy lilie nie pasują, a nawet kon-
trastują z obecnym grobem. Co więcej, są to elementy statyczne, 
podczas gdy narrator, przez odpowiednie zabiegi literackie, nadaje 
grobowi funkcję dynamiczną, ponieważ opisuje jego powstawanie, 
a zatem przechodzenie ze stanu niebytu do stanu istnienia. Drugą 
przywołaną formułą wykorzystaną w Liliach jest formuła magiczna 
również obecna już w pierwszej części ballady. Za tym, że pierwszą 
z przywołanych w utworze wypowiedzi głównej bohaterki należy ro-
zumieć jako formułę magiczną, przemawia jednoczesne występowa-
nie wielu elementów charakterystycznych dla magii (czynność, treść 
inkantacji, sposób wykonania, czas wykonania) (Cysewski 2018: 420). 
Ta formuła kilkukrotnie powróci w analizowanym utworze i stanie 
się bardzo ważnym elementem dla rozwiązania postawionego pro-

4 Dobrym przykładem takiej formuły są już pierwsze słowa utworu relacjo-
nujące dość niespotykane zdarzenie – zabójstwo męża przez własną żonę. 
Zob. (Cysewski 2018: 410).
5 Do takich wtrąceń można zaliczyć choćby wypowiedź „Ha! Ha!” czy pyta-
nie „Kto tam?”.
6 Zresztą łatwiejszej memoryzacji utworu służy również rytmiczna kompozy-
cja utworu i zbudowanie ballady na konwencjach ludowych.
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blemu badawczego, w związku z czym zostanie jeszcze szczegółowo 
przebadana na dalszym etapie analiz. Na zakończenie prezentacji 
obecnych w Liliach formuł budujących narrację warto jeszcze wspo-
mnieć o tzw. formule czekania. Tego rodzaju formuła informująca 
o pewnego rodzaju bierności i oczekiwaniu na dalszy bieg wydarzeń, 
na jakąś odmianę bieżącej sytuacji pojawia się dosyć często, stąd nie 
można obecności tego motywu uznać za przypadek. Znamienne jest 
również to, że formuły czekania są zbudowane podobnie od strony 
językowej i mimo pewnych różnic treściowych posiadają sporo ele-
mentów podobnych (Cysewski 2018: 425-426).

Fabuła ballady

Od strony fabularnej wydarzenia opisane w balladzie są sto-
sunkowo czytelne i zasadniczo nie zmuszają czytenika do głębszych 
refleksji przy ich odtwarzaniu. Lilie zaczynają się od krótkiego, ale 
sugestywnego komentarza narratora do zbrodni dokonanej przez 
główną bohaterkę na jej mężu. Zaraz po tym stosunkowo szczegó-
łowo zostają opisane okoliczności pogrzebu ciała zabitego małżon-
ka. Mając jednak wyrzuty sumienia, kobieta decyduje się na podróż 
do chatki pustelnika, by poinformować go o dokonanym mordzie 
i poprosić o radę. Kobieta przyznaje się do zbrodni i uznając swoją 
winę, prosi pustelnika o nałożenie adekwatnej do ciężaru przewinie-
nia pokuty. Jednocześnie zaznacza ona, że jest gotowa znieść każ-
dą karę, byleby tylko odpokutować zbrodnię. Pustelnik natomiast, 
zamiast spełnić prośbę głównej bohaterki, decyduje się jedynie na 
zapewnienie jej, że dokonana przez nią zbrodnia nie ujrzy światła 
dziennego, ponieważ jedynym świadkiem, który mógłby poinformo-
wać osoby trzecie o zaistniałych wydarzeniach, jest jej zmarły mąż. 
Kobieta jest zadowolona z takiego obrotu sprawy. Wraca ona do 
domu, a na pytania własnych dzieci odpowiada wymijająco, licząc 
na to, że z czasem dzieci zapomną o własnym ojcu, co rzeczywiście 
ma miejsce. Głównej bohaterce jednak trudno jest wyrzucić z myśli 
pamięć o swym krwawym czynie. Nigdy nie chodzi uśmiechnięta i ma 
duże problemy ze spaniem. Kolejnym przełomowym momentem nar-
racji jest przyjazd braci zamordowanego bohatera, którzy od razu 
udają się do swojej bratowej, pytając ją o los jej męża. Kobieta po 
raz kolejny dopuszcza się kłamstwa, stwierdzając, że jej małżonek 
zginął podczas prowadzonych działań militarnych. Ku jej wielkiemu 
zdziwieniu bracia oświadczają, że jest to niemożliwe z powodu daw-
no zakończonej wojny. Jednocześnie zapewniają ją, że poślą sługi po 
to, by go odnaleźć w przypadku, gdyby nie pojawił się w ciągu paru 
dni. Tak się rzeczywiście dzieje, a ponieważ mąż głównej bohaterki 
się nie odnalazł, ci czekają w domu kobiety przez kilka miesięcy, co 
w konsekwencji doprowadza do tego, że się w niej zakochują i za-
pominają o zaginionym bracie. Ostatecznie decydują się na złożenie 
swojej gospodyni propozycji: sugerują jej powtórne wyjście za mąż za 
jednego z nich. Główna bohaterka ballady nie wie, jak ma się zacho-
wać w tej sytuacji. Prosi o chwilę czasu i decyduje się na ponowne 
odwiedzenie pustelnika. Po opowiedzeniu mu całej sytuacji prosi go 
o radę, wyrażając jednocześnie swoje obawy co do słuszności po-
nownego wychodzenia za mąż. Uważa ona bowiem, że ze względu na 
dokonaną zbrodnię i niepokój ducha nie wolno jej powtórnie stawać 
na ślubnym kobiercu. Pustelnik proponuje wskrzeszenie jej męża, na 
co jednak kobieta nie chce wyrazić zgody – woli już raczej prowa-
dzić życie pokutne. Widząc jej skruchę i obawy, rozmówca zapewna 

o zasadności ponownego zamążpójścia i proponuje dokonać wyboru 
przez zdanie się na sąd Boży: ten mężczyzna zostanie wybrankiem 
głównej bohaterki, którego wianek kobieta wybierze.Ta propozycja 
spodobała się kobiecie. Natychmiast opuszcza ona chatkę pustelni-
ka i, choć narracja tego nie stwierdza, to należy domniemywać, że 
poinformowała ona o sposobie wyboru kandydata dwóch zaintere-
sowanych braci. Kiedy nadchodzi dzień wesela, po wejściu do ko-
ścioła wybiera ona jeden z dwóch wianków i pyta o to, kto jest jego 
właścicielem. Okazuje się jednak, że obydwaj bracia roszczą sobie 
pretensje co do prawa własności wskazanego wianka, co na różny 
sposób uzasadniają. Cała sytuacja staje się bardzo napięta i zainte-
resowani są gotowi rozwiązać konflikt zbrojnie, przy użyciu oręża. 
Właśnie wtedy w kościele pojawia się zmarły mąż głównej bohaterki, 
a oświadczywszy, że to on jest właścicielem wianka wybranego przez 
kobietę, doprowadza do zawalenia się cerkwi i pogrzebania znajdu-
jących się tam osób (Cysewski 2018: 448-449).

Analiza kluczowych scen ballady

Ballady Adama Mickiewicza charakteryzuje ścisłe zespolenie 
rzeczywistości tzw. realnej, czyli jak najbardziej możliwej, prawdopo-
dobnej i doświadczalnej, z rzeczywistością fantastyczną, a więc taką, 
która nie jest możliwa do zaistnienia w świecie dostępnym człowie-
kowi (Cysewski 2018: 454). W analizowanym utworze wspomniane 
sprzęgnięcie się tych dwóch światów zostaje niejako sprowokowane 
przez czyn głównej bohaterki opisany w pierwszych wersetach Lilii 
– jest nim zabójstwo męża. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na 
jeszcze jedną, istotną rzecz. Mickiewicz przedstawia dość nietypowe, 
jak na dawne realia historyczne, zabójstwo. W tym przypadku bo-
wiem ofiarą jest mężczyzna, a mordercą – kobieta. W każdym razie 
z perspektywy poprowadzonej dalej narracji nie ma to większego 
znaczenia, ponieważ już sam fakt zabójstwa narusza pewną ustaloną 
harmonię świata i domaga się odpowiedniej formy ekspiacji, która 
przywróci naruszony porządek rzeczywistości (Cysewski 2018: 432, 
435-436). Właśnie owo sprzęgnięcie dwóch różnych rzeczywistości 
doprowadzi ostatecznie do finału opisanego w ostatnich partiach 
ballady, bez niego bowiem przyjście męża głównej bohaterki do 
obiektu sakralnego i zapadnięcie się kościoła pod ziemię byłoby nie-
możliwe. W tym przypadku zatem to obecność czynnika fantastycz-
nego przez ukaranie winnej doprowadza ostatecznie do wyrównania 
się naruszonej uprzednio harmonii świata7. W tym miejscu jednak 
pojawia się problem zasygnalizowany we wstępie niniejszego opra-
cowania. Zgodnie z przytoczoną fabułą utworu zabity małżonek nie 
powinien opuszczać grobu tak długo, dopóki jego niewierna żona nie 
wyrazi na to zdecydowanej zgody. Tymczasem jednak jej mąż opusz-
cza grób i wymierza sprawiedliwą karę pomimo tego, że ona go nie 
wezwała. Czy zatem jej wolność została naruszona? Do udzielenia 
odpowiedzi na tak postawione pytanie kluczowe wydają się szczegól-
nie trzy momenty narracji, które ze względu na swoją rangę warto 
przeanalizować nieco bardziej szczegółowo. Pierwszym z nich jest 
początkowa scena Lilii, kiedy to narrator opisuje grzebanie zabitego 
męża. Drugim istotnym momentem jest dialog kobiety z pustelni-
kiem, kiedy to pojawia się pomysł rozstrzygnięcia dylematu wyboru 
odpowiedniego kandydata. Wreszcie trzecią sceną niezbędną dla 

7 Por. uwagę w: (Witkowska, Przybylski 2002: 250).
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właściwego zrozumienia opisanych w finale zdarzeń jest wybór przy-
gotowanych przez braci wianków. Pierwsza z przywołanych powyżej 
scen utworu opisuje czynność grzebania przez żonę zabitego męża. 
Narrator stosunkowo szczegółowo opisuje miejsce pochówku, wspo-
minając o gaju, łączce oraz ruczaju. Szczególnie istotną rolę w wyko-
nywanej przez kobietę czynności odgrywają kwiaty zasiane przez nią 
na grobie męża. Zgodnie z przekazem ballady tymi kwiatami są lilie8. 
Dokonując zasiewu, kobieta wypowiada specjalną formułę będącą 
rodzajem inkantacji, a więc zaklęciem mającym na celu niejako za-
pieczętowanie grobu, a więc tym samym ukrycie jej zbrodni i zabez-
pieczenie ją przed ewentualną zemstą ze strony zabitego męża (Kle-
iner 1948: 307)9. Specyficzna budowa inkantacji każe przypuszczać, 
że jej treść nie jest przypadkowa i autorowi bardzo zależało na tym, 
żeby czytelnik odczytał ją właśnie jako rodzaj ochronnego zaklęcia. 
Inkantacja ma budowę okalającą, składa się z czterech członów, gdzie 
człon czwarty tematycznie nawiązuje (i zarazem jest powtórzeniem) 
członu pierwszego, człon trzeci zaś nawiązuje (i jednocześnie jest 
powtórzeniem) członu drugiego10. Zasadniczo można zatem wskazać 
na dwie warstwy przekazu treści, które to warstwy zostały w odpo-
wiedni sposób ułożone w obrębie całości inkantacji. W pierwszej 
warstwie wyrażony został rozkaz skierowany do zasiewanych kwia-
tów, aby uzyskały odpowiednią wielkość. Druga warstwa treści nato-
miast zawiera nawiązanie do pochowanego przed chwilą mężczyzny, 
który pogrzebany został w głębinach ziemi. Niezmiernie istotną rolę 
odgrywa tu partykuła porównawcza („jak”), ponieważ to właśnie ona 
zespala obydwie warstwy treści, tworząc jednocześnie pomiędzy 
nimi swoistego rodzaju kontrast. Ów kontrast dotyczy lilii i pochowa-
nego mężczyzny. Kobieta pogrzebała go w grobie, a zatem, zgodnie 
z logiką inkantacji, w miejscu znajdującym się w dole, w głębinach 
ziemi. Lilie tymczasem, według treści zaklęcia, mają piąć się ku górze. 
Takie zestawienie sugeruje, że wzrost kwiatów (ku górze) niejako po-
woduje, że pogrzebany małżonek jeszcze bardziej pogrąża się w dole, 
a zatem ma miejsce skuteczniejsze zabezpieczenie przed jego powro-
tem i ewentualną zemstą. Dojrzałe lilie stanowią więc gwarancję dla 
kobiety, że nie spotka ją nic złego. Drugą istotną sceną dla znalezienia 
odpowiedzi na postawiony problem badawczy jest powtórne spotka-
nie kobiety ze starcem. Jak już zauważono, pretekstem do ponowne-
go odwiedzenia chatki pustelnika staje się dla głównej bohaterki 
impas związany z propozycją złożoną jej przez obydwu braci zamor-
dowanego męża. Kobieta nie jest pewna tego, co powinna zrobić, 
stąd decyduje się na wysłuchanie rady dobrze jej znanego mędrca. 
Podstawą jej wątpliwości są z jednej strony dokonana zbrodnia, któ-
ra niejako na nią ciągle ciąży, z drugiej zaś fakt, że obydwaj kandyda-
ci wykazują zainteresowanie jej osobą i obydwaj w jednakowym 
stopniu jej się podobają. Kobieta zwierza się pustelnikowi ze swoich 
dylematów, mówiąc zarówno o majątku, który wskutek śmierci męża 
się marnuje, jak i o karze, na którą zasługuje z powodu dokonanego 
morderstwa. Pustelnik najpierw odwołuje się do powszechnie znanej 
paremii, że każda zbrodnia powinna zostać pomszczona, następnie 
zaś zapewnia swoją interlokutorkę, że łaskawość Boga pozwala Mu 
na wysłuchiwanie próśb osób żałujących swego niegodziwego postę-

8 Ironia doboru właśnie tych kwiatów polega na tym, że lilie symbolizują czy-
stość i niewinność, tu natomiast wykorzystywane są w kontekście zbrodni. 
Zob. (Janowski 2004: 1067-1068; Górnicki 2008: 41; Kowalczyk 2004: 27).
9 Owa inkantacja brzmi w sposób następujący: „Rośnij kwiecie wysoko, // 
Jak pan leży głęboko; // Jak pan leży głęboko, // tak ty rośnij wysoko”.
10 Jest to zatem budowa a – b –b – a.

powania. Właśnie w tym kontekście pojawia się propozycja wskrze-
szenia zmarłego męża (Tretiak 1898: 363-364). Reakcja kobiety jest 
natychmiastowa i żywiołowa. Nie chce ona powrotu męża i oświad-
cza swoją gotowość do odbycia stosownej kary, byleby się tylko 
uwolnić od kontaktu z jej zabitym małżonkiem. Jako propozycję wła-
snej ekspiacji kobieta podaje gotowość wyrzeknięcia się posiadanych 
dóbr i wstąpienie do klasztoru. Usłyszawszy to wyznanie i widząc żal 
rozmówczyni, starzec zapłakał i poradził kobiecie zamążpójście, za-
pewniając równocześnie, że zmarły małżonek już nigdy do niej nie 
powróci. Właśnie w tym miejscu pojawia się jeden z najbardziej klu-
czowych momentów fabuły z perspektywy postawionego celu ba-
dawczego. Pustelnik stawia jeden warunek, który musi zostać speł-
niony, żeby zmarły mąż wrócił do kobiety – jest nim (dobrowolne) 
wezwanie go przez nią11. W odniesieniu do dylematu wyboru odpo-
wiedniego kandydata starzec, jak już zauważono, decyduje się na 
odwołanie do instytucji sądu Bożego, czyli tzw. ordalium. Radzi on 
kobiecie zachęcenie braci do uplecienia wianka i złożenia go na ołta-
rzu. Ostatecznego wyboru dokonać ma bohaterka, która przez wska-
zanie tego wianka, który jej się spodoba, wskaże jednocześnie jego 
właściciela i zarazem swego przyszłego męża. I wreszcie trzecią istot-
ną sceną dla rozwiązania postawionego problemu badawczego jest 
finalny przebieg wydarzeń opisany w ostatniej części utworu. W nie-
dzielę, kiedy zaplanowane zostało wesele, zgodnie z regułami złożo-
nej obietnicy główna bohaterka udała się do kościoła12, gdzie miała 
dokonać wyboru małżonka. Przekroczywszy próg świątyni, wzięła 
wianek, w którym znajdowały się lilie, po czym zapytała, kto jest jego 
właścicielem. Jako pierwszy zgłosił się starszy z braci, wskazując na 
przypiętą wstążkę mającą być oznaką tego, że to on uplótł ten wia-
nek. Bezpośrednio po tym swoje roszczenia wysunął również drugi 
kandydat, stwierdzając, że jest w stanie podać dokładne miejsce, 
skąd lilie znajdujące się w wianku były rwane13. W konsekwencji po-
między obydwoma braćmi dochodzi do ostrego konfliktu – oponen-
ci sięgają nawet po miecze i są gotowi rozwiązać konflikt siłą. Właśnie 
wtedy następuje radykalna odmiana całej sytuacji. Niespodziewanie 
bowiem w kościele pojawia się trzeci kandydat, który również upo-
mina się o prawo „poślubienia” głównej bohaterki. Jest nim uśmier-
cony małżonek. Żąda on od kapłana dopełnienia obrzędów małżeń-
skich14, uzasadniając swoje roszczenia faktem, że to on jest właścicie-
lem lilii wplecionych do wianka, który kobieta wybrała (Opacki 1980: 
82). Dowodem przynależności do niego kluczowego dla całej fabuły 
przedmiotu ma być to, że lilie wplecione do wianka zostały zerwane 
z jego grobu.

Wybór głównej bohaterki w kontekście zagadnienia 
wolności i determinizmu

Z perspektywy postawionego problemu badawczego w szcze-
gółowiej przeanalizowanych fragmentach ballady dochodzi do wy-
raźnego konfliktu pomiędzy sferą wolności kobiety i pewnego rodza-
11 Ponieważ jednak kobieta nie ma zamiaru tego robić, w świetle dotychcza-
sowego przebiegu fabuły ta sytuacja nigdy nie powinna mieć miejsca. Por. 
następujące słowa ballady: „Pani z przestrogi rada, // Już do małżeństwa 
skora, // Nie boi się upiora; // Bo w myśli swej układa, // Nigdy w żadnej 
potrzebie // Nie wołać go do siebie”.
12 Czasami w balladzie ten budynek sakralny nazywany jest również cerkwią.
13 A zatem z punktu widzenia narracji miałby być to dowód na to, że to on 
uplótł wianek, a zatem to on jest jego właścicielem.
14 W balladzie jest mowa o symbolicznym „wiązaniu stułą”.
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owej zależności, owego związku pomiędzy jakąś decyzją bohatera 
a ostatecznym rozwiązaniem wydaje się kluczem do rozwiązania 
postawionego we wstępie opracowania problemu. Z początkowej 
narracji utworu wiadomo, jak już kilkukrotnie zauważono, że główna 
bohaterka zabezpieczyła grób zabitego męża stosownym zaklęciem 
ochronnym, które miało powstrzymywać go przed opuszczeniem 
miejsca pochówku. W dalszej partii ballady pustelnik potwierdził 
skuteczność tego zaklęcia stwierdzeniem, że tylko jej wola jest 
w stanie złamać pieczęć i sprowadzić małżonka. Wiadomo również, 
że w sposób bezpośredni kobieta nigdy takiej woli nie wyraziła i nie 
miała zamiaru jej wyrazić. Kluczem do uchwycenia relacji pomiędzy 
jej „decyzją” przywołania męża a deklarowaną niechęcią wydaje się 
być zatem sytuacja, w której główna bohaterka wyraziła swoją wolę 
w sposób nieświadomy, czy może raczej nie w pełni świadomy. Ta-
kie rozwiązanie zespajałoby wszystkie wymienione we wcześniejszej 
partii opracowania napięcia. Rolę takiego klucza w analizowanej bal-
ladzie wydaje się pełnić tytułowy atrybut, którym kobieta posłużyła 
się w celu zabezpieczenia grobu zabitego męża. Zgodnie z przyto-
czoną przez narratora treścią inkantacji kobiety lilie pełniły funkcję 
zewnętrznej pieczęci grobowej, a zatem należały do integralnego 
wyposażenia miejsca pochówku zamordowanego małżonka16. Moż-
na zatem stwierdzić, że to właśnie on był ich właścicielem. Zresztą 
potwierdzenie takiej interpretacji dostarcza sama końcówka ballady, 
w której ów mąż wyraźnie potwierdza własne roszczenia co do by-
cia właścicielem lilii17. A ponieważ lilie zostały wpecione w wianek, 
który miał być, zgodnie z przysięgą złożoną przez główną bohater-
kę, narzędziem wyboru małżonka, kobieta w ten sposób właśnie 
swojego zamordowanego męża wybrała na małżonka, oddając się 
jednocześnie pod jego władzę18. A zatem postawiony we wstępie 
niniejszego opracowania problem badawczy należy rozwiązać w na-
stępujący sposób. Wolna wola głównej bohaterki utworu Lilie nie 
została naruszona, a zatem jej finałowym losem nie żądziła żadna 
determinacja. To ona wskazała zabitego małżonka na swojego męża, 
choć trzeba wyraźnie podkreślić, że zrobiła to częściowo nieświa-
domie. Jej nieświadomość nie polegała jednak na tym, że nie była 
w pełni poczytalna w chwili podejmowania decyzji co do sposobu 
wyboru małżonka, ale na tym, że nie zatroszczyła się o uwzględnie-
nie możliwych konsekwencji złożnej przez siebie przysięgi. To zaś 
nie jest przejawem zewnętrznej determinacji, ale wewnętrznego 
nierozsądku.

Podsumowanie

Celem niniejszej pracy była próba ukazania relacji pomiędzy 
wolną wolą głównej bohaterki ballady Adama Mickiewicza zaty-
tułowanej Lilie a pozornie zdeterminowaną odgórnie działalnością 
jej zabitego małżonka, który na weselu swojej żony doprowadził do 
jej pogrzebania w ziemi. Osiągnięcie celu pracy było możliwe dzię-
ki szczegółowej analizie kluczowych z perspektywy postawionego 
problemu badawczego miejsc utworu. Praca została podzielona na 
pięć zasadniczych części. Najpierw krótko przedstawiono miejsce 

16 Z drugiej strony jednak w jakiś sposób należałby również do świata ży-
wych, ponieważ to oni mieli być chronieni mocą tej pieczęci.
17 „Mój wieniec i ty moja! // Kwiat na mym rwany grobie [...] Źli bracia! biada 
obu! // Z mego rwaliście grobu”.
18 W tym przypadku zamordowany mąż wykorzystał swoją władzę nad żoną 
w ten sposób, że zabrał ją ze sobą na drugi świat.

ju determinizmu. Główna bohaterka utworu Mickiewicza bowiem 
bardzo wyraźnie deklarowała, że nie chce już więcej oglądać swo-
jego zabitego męża. Co więcej, pustelnik zapewnił ją, że jej zmarły 
małżonek nigdy do niej nie wróci, a jedyną możliwością sprowoko-
wania jego powrotu jest wyraźne wyrażenie woli przez kobietę. Jak 
wynika z przebiegu narracji, główna bohaterka nigdy takiej woli nie 
wyraziła w sposób bezpośredni, a zatem zgodnie z tą logiką fabuły 
jej zabity małżonek nigdy nie powinien był do niej powrócić. Z dru-
giej jednak strony, jak wiadomo, uśmiercony mąż zjawił się na we-
selu. W tym kontekście można by się zatem pokusić o stwierdzenie, 
że nad główną bohaterką utworu ciążyło swoistego rodzaju fatum, 
będące karą za dokonaną przez nią zbrodnię – jej mąż musiał się 
pojawić, żeby w ten sposób doprowadzić do przywrócenia porządku 
naruszonego przez jego śmierć. Przyjęcie takiego rozwiązania jednak 
konsekwentnie zmusza do odrzucenia wolności kobiety oraz zaprze-
cza prawdziwości słów pustelnika. A zatem czy istnieje możliwość 
wskazania takiego rozwiązania, które wskazywałoby na zasadność 
pojawienia się zmarłego męża na weselu przy jednoczesnej obronie 
wolności głównej bohaterki? Analizując utwory czerpiące z podań 
ludowych i folkloru, trzeba pamiętać o tym, że tymi utworami rzą-
dzi określona z góry reguła sprawiedliwego wyrównywania naru-
szonego porządku. Innymi słowy autorzy w taki sposób konstruują 
tego rodzaju utwory, żeby ostatecznie popełnione zło zostało w jakiś 
sposób ukarane. Ta logika jest możliwa do zaobserwowania również 
w Liliach. Kobieta dopuściła się zabójstwa, przez co zaciągnęła winę. 
Pragnąc powtórnie wyjść za mąż, chciała w ten sposób niejako przy-
pieczętować ostateczne zerwanie ze swoim uśmierconym małżon-
kiem. W końcówce ballady dochodzi jednak do niespodziewanego 
zwrotu akcji, który wyrównuje naruszony ład społeczny – kobieta 
powraca do swojego męża i, co więcej, ponieważ jej mąż znajduje 
się już w świecie zmarłych, to na mocy trwałości związku małżeń-
skiego ona również musi się tam znaleźć. W oparciu o zarysowany 
powyżej proces można stwierdzić, że balladą rządzi pewnego rodza-
ju fatum przejawiające się w konieczności wyrównania naruszonego 
ładu społecznego i doprowadzenia harmonii do jej pierwotnego sta-
nu. Na poziomie samej narracji owa konieczność wynika z obiektyw-
nych praw świata, którymi nie rządzi przypadek, ale bliżej niespre-
cyzowana opatrzność. Na poziomie relacji autor–utwór natomiast 
wspomniane fatum posiada swoje umocowanie w woli autora, który 
właśnie w ten sposób zechciał skonstruować stworzony przez siebie 
świat. W związku z tym można pokusić się o stwierdzenie, że sko-
ro właśnie taki, a nie inny przebieg akcji jest wyrazem woli autora 
ballady, to „wola” bohaterów Lilii również jest z góry ustalona i pod-
porządkowana zamierzeniom twórcy utworu. W tym kontekście sta-
wianie problemu wolności głównej bohaterki byłoby nieuprawnio-
ne. Tak jednak do końca nie jest, ponieważ w ramach stworzonego 
świata decyzje bohaterów i konsekwencje z nich wyprowadzone nie 
są przypadkowe, ale podlegają funkcjonującym w obrębie utworu 
prawom. A zatem chociaż narrator zrealizował zaplanowaną przez 
siebie wizję świata, to jednak w ramach skonstruowanego utworu 
pozostawił pewną swobodę decyzyjną, której podjęcie musiało do-
prowadzić do zamierzonego przez niego finału15. I właśnie wskazanie 
15 Innymi słowy autor mógł po prostu wprowadzić do narracji zaplanowane 
przez siebie rozwiązanie, w ogóle nie troszcząc się o jego osadzenie na tle 
całej fabuły ballady. Zamordowany małżonek po prostu mógł się pojawić 
w kościele i narracja w żaden sposób nie musiała podawać zasadności jego 
pojawienia się w tym miejscu i realizacji zemsty.
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ballady w całym cyklu Ballady i romanse polskiego poety. Potem 
scharakteryzowano Lilie od strony kompozycji i narracji. W dalszej 
kolejności streszczono fabułę ballady oraz szczegółowo przeanalizo-
wano kluczowe sceny utworu. Wreszcie w ostatniej części osadzono 
wybór głównej bohaterki na tle kategorii determinizmu i wolności. 
W świetle przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że wolna 
wola głównej bohaterki ballady Lilie nie została naruszona ani tym 
bardziej złamana. To działania kobiety doprowadziły do finału przed-
stawionego w utworze, a zatem jej zmarły małżonek pojawił się 
w kościele nie wskutek zewnętrznego fatum, ale wskutek dokona-
nego wyboru. Oczywiście wybór ten nie był do końca świadomy, ale 
w tym przypadku nieświadomość polegała na nieprzekalkulowaniu 
potencjalnych skutków złożonej przysięgi, a nie na braku poczytal-
ności w chwili podejmowania wyboru.

Bibliografia:

1. Chorowiczowa A., (1923) Ze studjów nad artyzmem „Ballad i roman-
sów” Mickiewicza, „Pamiętnik Literacki” nr 20.

2. Cysewski K., (1983) „Ballady i romanse” – przewodnik epistemologicz-
ny, „Pamiętnik Literacki” nr 74/3.

3. Cysewski K., (2018) Autentyzm i mitologizacja. „Lilie” [w:] Cysewski 
K., (red.), Romantyczne nowatorstwo i tradycja. O „Balladach i roman-
sach” Mickiewicza, Kraków: Homini.

4. Chmielowski P., (1898) Adam Mickiewicz. Zarys biograficzno-literacki, 
Warszawa: Gebethner i Wolff.

5. Czwórnóg-Jadczak B., (2012) Klasycy i romantycy. Spór i dialog, Lublin: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

6. Dopart B., (1999) Romantyzm polski: pluralizm poglądów i synkretyzm 
dzieła, Kraków: Księgarnia Akademicka. 

7. Dopart B., (2013) Polski romantyzm i wiek XIX. Zarysy, rekonesanse, 
Kraków: Księgarnia Akademicka.

8. Gloger Z., (1888) Zkąd powstała ballada „Lilie”, „Kłosy” nr 1226.
9. Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., 

(2000) Słownik terminów literackich, Wrocław: Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich.

10. Górnicki Z., (2008) Woda w duchowych przeżyciach człowieka, Kraków: 
Wydawnictwo M.

11. Humięcka W., Kapeluś H., (1958) Ballady i romanse [w:] Krzyżanowski 
J., Wojciechowski R., (red.), Ludowość u Mickiewicza, Warszawa: Pań-
stwowy Instytut Wydawniczy.

12. Janowski J., (2004) Lilia [w:] Szostek A., (red.), Encyklopedia Katolicka, 
t. 10, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

13. Kallenbach J., (1897) Adam Mickiewicz, t. 1, Kraków: Spółka Wydaw-
nicza Polska.

14. Kleiner J., (1948) Mickiewicz, t. 1, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
15. Kolbuszewski S., (1946) Twórczość Mickiewicza w kraju i w Rosji, Ka-

towice: Czytelnik.
16. Kolbuszewski S., (1948) Romantyzm, Wrocław: Czytelnik.
17. Kowalczyk K., (2004) Szlakiem rabczańskich kapliczek, Kraków: Wy-

dawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy.
18. Kucharski E., (1931a) „Pani pana zabiła” jako zabytek średniowiecznej 

poezji dworskiej, „Pamiętnik Literacki” nr 28.
19. Kucharski E., (1931b) Podłoże, na którym zakwitły „Lilje” Mickiewicza, 

„Filomata” nr 30.
20. Opacka A., (1988) Litewska epopeja J.I. Kraszewskiego. Szkice o „Ana-

fielas”, Katowice: Uniwersytet Śląski.
21. Opacki I., (1980) „W środku niebokręga”. O „Balladach i romansach” 

Mickiewicza, „Pamiętnik Literacki” nr 71/3.
22. Opacki I., (2002) Ballada [w:] Bachórz J., Kowalczykowa A., (red.), 

Słownik literatury polskiej XIX wieku, Wrocław: Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich.

 O Autorze

dr Dawid Mielnik

Absolwent teologii, nauk biblijnych, filozofii, edytorstwa i informatyki, doktor 

nauk teologicznych w zakresie nauk biblijnych (KUL 2017). Obecnie redaktor 

czasopisma naukowego „Vox Patrum”. Autor dwóch monografii naukowych, 

kilkudziesięciu recenzowanych artykułów naukowych oraz trzech dzieł z za-

kresu literatury pięknej. Prelegent ponad dwudziestu konferencji naukowych 

oraz członek komitetu organizacyjnego kilkudziesięciu konferencji nauko-

wych. Zainteresowania badawcze: egzegeza biblijna, symbolika liturgiczna, 

relacja pomiędzy mszałami Jana XXIII i Pawła VI.

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwa-
Na tych samych warunkach 4.0 Polska (CC BY-SA 4.0 PL). 



Maciej Lis – Wolność wyboru a suplementy diety...

59

1. 

Maciej Lis, Uniwersytet Rzeszowski

Wolność wyboru a suplementy diety 
w kontekście wzrostu efektywności treningu siłowego

Freedom of choice and dietarysupplements 
in the context of increasedstrength training effectiveness

A popular trend, in recent years, has become a sporty body 
and caring for a perfect silhouette. As is commonly known, not only 
physical exercise, but also a well-balanced diet will contribute to 
the achievement of such goals. Active working life often makes it 
impossible to prepare well-balanced meals, which is why more and 
more often physically active people reach for dietary supplements. 
Each exercising person is faced with a choice concerning the use of 
dietary supplementation and its type. However, supplementation is 
associated with certain consequences, i.e. threats of particular im-
portance in the event of making an inappropriate choice, i.e. the use 
of steroid hormones. The paper presents reflections on the free will 
of physically active people in the context of supplementation and 
analyses the increase in strength during strength training of people 
training tennis using dietary supplements.

Keywords: freedom, no restrictions, dietary supplements, strength
training.

Popularnym trendem w ostatnich latach stało się wysportowa-
ne ciało i dbanie o doskonałą sylwetkę. Jak powszechnie wiadomo, 
nie tylko wysiłek fizyczny, ale także właściwie zbilansowana dieta 
przyczynia się do osiągnięcia tego typu celów. Aktywne życie zawodo-
we niejednokrotnie uniemożliwia przygotowanie stosownie zbilanso-
wanych posiłków, z tego względu coraz częściej osoby aktywne fizycz-
nie sięgają po suplementy diety. Każda ćwicząca osoba stawiana jest 
przed wyborem dotyczącym korzystania z suplementacji diety oraz 
jej rodzaju. Z suplementacją wiążą się jednak pewne konsekwencje, 
jakimi są zagrożenia nabierające szczególnego znaczenia w przypadku 
dokonania nieodpowiedniego wyboru, np. stosowaniem hormonów 
sterydowych. W opracowaniu przedstawiono rozważania na temat 
wolnej woli osób aktywnych fizycznie w kontekście suplementacji 
oraz dokonano analizy wzrostu siły przy treningu siłowym osób tre-
nujących tenis ziemny, zażywających suplementy diety.

Słowa kluczowe: wolność, brak ograniczeń, suplementy diety, 
trening siłowy.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autora.
Cytowanie: Lis M., (2018) Wolność wyboru a suplementy diety w kontekście wzrostu efektywności treningu siłowego „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” nr spe-
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Aktualnie obserwuje się wzrost popularności aktywności fizycz-
nej populacji z czym zwiąże się wzrost różnego rodzaju odżywek na 
rynku. Człowiek jako wolna istota, mogąca podejmować nieprzymu-
szenie decyzje dotyczące podejmowanej formy aktywności ma rów-
nież możliwość wyboru formy suplementacji lub całkowitej z niej rezy-
gnacji. Zażywanie suplementów diety obecnie stało się powszechnie 
popularne w rzeczywistości, w której prężnie rozwija się sport ama-
torski i profesjonalny, gdyż dostarczanie odpowiedniej ilości energii 
oraz składników odżywczych w sposób zgodny z aktualnymi zalecenia-
mi warunkuje właściwy rozwój każdego człowieka (Gronowska-Sen-
ger 2007; Berger, Brzozowska, Charzewska 2010). Dokonując analizy 
statystyk wywnioskować można, iż znaczna część populacji sięgająca 
po odżywki to zawodowi sportowcy. W zrealizowanych badaniach aż 
69% Kanadyjczyków startujących na Igrzyskach Olimpijskich w Atlan-
cie w 1996 roku potwierdziło, że spożywa suplementy regularnie. Zaś 
w Sydney w 2000 roku ten odsetek wzrósł do 74% (Delavier, Gundill 
2007). W następnych latach jeszcze bardziej wzrósł poziom korzysta-
nia z suplementów na igrzyskach. Logicznym następstwem tych fak-
tów jest coraz popularniejsze spożycie suplementów diety przez ama-
torów nieposiadających tak bogatej wiedzy jak zawodowi sportowcy. 
Przez niewystarczającą znajomość suplementacji osoby amatorsko 
wykonujące treningi siłowe w sposób nieprzemyślany wzorują się na 
usłyszanych, niesprawdzonych wskazówkach. Powody stosowania su-
plementów diety są dość zróżnicowane – młode osoby chcą poprawić 
poziom swojej siły oraz wyniki, natomiast aż 60% sportowców, szczy-

cących się tytułem mistrzowskim, przyznaje, że zażywa suplementy 
diety w celach zdrowotnych (Striegel 2006). Coraz więcej środków jest 
wprowadzonych na rynek, co nie ułatwia przeciętnemu sportowcowi 
odpowiedniego wyboru. W takim treningu dbałość o stawy jest dość 
ważna, a rozsądna suplementacja wpływa korzystnie na komfort tre-
ningów. Lecz brak analizy dostępnych środków oraz natłok fałszywej 
wiedzy prowadzą do błędnych nawyków i poglądów. W artykule autor 
podejmuje próbę oceny wpływu wybranych suplementów diety na 
efektywność wykonywanego treningu siłowego studentów Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego będących na III roku Wychowania Fizycznego 
w roku akademickim 2017/2018. W pracy przedmiotem badań jest 
analiza suplementów wpływających na poprawę siły u osób trenują-
cych tenis ziemny. 

Rozważania nad pojeciem wolności

Pojęcie „wolność” od wieków interesowało naukowców róż-
nych dziedzin. Do najważniejszych płaszczyzn na tym gruncie nale-
ży: wolność dotycząca kształtowania autonomii człowieka, wolność 
dotycząca możności wyboru zadań mających na celu realizację po-
tencjału rozwojowego jednostki, wolność dotycząca naturalnego 
i nienaruszalnego prawa człowieka do samostanowienia (Szkudlarek 
2001). Istotne problemy mogące wystąpić w ramach wyszczegól-
nionych powyżej płaszczyzn, to: rozumienie wolności w kategoriach 
dobra o konsumpcyjnym charakterze, „prywatyzacja” wolności oraz 
odpowiedzialności (Szkudlarek 2001), egoizm oraz egotyzm bądź 
naruszanie równowagi pomiędzy znaczeniem jednostkowości osób, 
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uzewnętrzniające się w stosunku nadrzędności/podrzędności, przy 
równoczesnym uwzględnieniu procesualnego, nakierowanego na 
przyszłość charakteru wolności. Aspekt wolności jako proces uznaje 
między innymi nieprzerwalne poszerzanie, wzbogacanie oraz różni-
cowanie jej pojmowania. Wolność w obiektywnym sensie oznacza 
rzeczywisty brak ograniczeń przy wyborze wartości. W takim znacze-
niu rozważania nad jakimikolwiek obwarowaniami wyklucza możliwość 
mówienia o wolności, która jako absolut jest jedyna, a zarazem nie-
podzielna. Jednak taka kategoria wolności stanowi byt idealny i nie-
dostępny dla ludzi. Bowiem, niezależnie od czasu i miejsca, zawsze 
występują mniejsze bądź większe jej ograniczenia. W związku z czym 
rozważania o tym pojęciu sprowadzają się bardziej do analizy „poczu-
cia wolności”, będącego niekoniecznie rozumianym w sensie psycho-
logicznym czy psychicznym, ale takiego, które oznacza uświadomienie, 
iż wolność w istocie oznacza zrozumienie konieczności (Gołaszewska 
2000). U podstaw ograniczeń wolności o charakterze moralnym, etycz-
nym czy intelektualnym spoczywa odpowiedzialność. Jest to termin 
współwystępujący z wolnością. Zgodnie ze Słownikiem języka polskie-
go odpowiedzialność oznacza konieczność, obowiązek moralny bądź 
prawny odpowiadania za swoje czyny, jak również ponoszenia za nie 
konsekwencji (Słownik języka polskiego 2005). Toteż wyróżnione są 
dwa podstawowe rodzaje odpowiedzialności – moralna, stanowiąca 
generalny fenomen etycznej sfery człowieka, trzon doświadczenia mo-
ralnego oraz prawna, która związana jest z ponoszeniem konsekwencji 
za czyny naruszające przepisy prawa (Wołoszyn 1998). Wolność w kon-
tekście suplementacji, przy wzmożonej aktywności fizycznej, sprowa-
dza się do podjęcia trzech z możliwych decyzji: wykonywanie ćwiczeń 
siłowych bez suplementacji, przy zastosowaniu dozwolonych suple-
mentów diety i, najgorszej, nielegalnej możliwości, jaką jest korzysta-
nie z niedozwolonych suplementów diety – hormonów sterydowych 
jako anabolików. W sportowej praktyce zaleca się, by przyjmować 
tylko te suplementy diety, których skuteczność potwierdzona jest ba-
daniami naukowymi, a ich skutki uboczne zminimalizowane są do zera. 
Jednak najbezpieczniejszym dla zdrowia rozwiązaniem optymalnego 
przyjmowania witamin oraz składników mineralnych jest prawidłowo 
zbilansowana dieta, odpowiednio dopasowana do podejmowanej ak-
tywności fizycznej. Ze szkodliwymi niedostatkami możemy spotkać się, 
gdy występuje zwiększony poziom zapotrzebowania na dany składnik, 
niewystarczający dowóz czy nadmierna jego utrata w skutek stosowa-
nia diety ubogoenergetycznej bądź innej niezapewniającej optymal-
nych zawartości wszystkich mikro- i makroskładników (Jarosz, Ciok, 
Respondek 2013). Do nieetycznych i nieodpowiedzialnych zachowań 
osób ćwiczących należy stosowanie w diecie hormonów sterydowych. 
Obecnie syntetyczne pochodne testosteronu stanowią problem z uwa-
gi na ich nadużywanie przez młodzież i dorosłych do pozamedycznych 
celów. Substancje te pozwalają w stosunkowo niedługim okresie 
osiągnąć  widoczny skok masy mięśniowej oraz wpływają na wzrost 
wydolności. Dawki stosowane w celach dopingowych, przez młodych 
mężczyzn, często bywają 10, 100, czy nawet 1000-krotnie większe od 
tych używanych w celach terapeutycznych. Konsekwencją podjęcia 
decyzji dotyczącej stosowania anabolików jest szereg niekorzystnych 
zmian w organizmie człowieka, do których należy np.: przyspieszone 
łysienie u mężczyzn, ginekomastia, zmiany hormonalne prowadzące 
do niepłodności, jak również niewydolność wątroby mogąca prowa-
dzić do żółtaczki oraz torbieli czy też nowotwory: gruczołu krokowego, 
jelita grubego, wątroby i płuc.

Podstawy treningu siłowego

Zmiany cywilizacyjne wymagają od współczesnego człowieka 
dbałości o zachowanie prozdrowotnego stylu życia. Aprobującym 
wynikiem rozwoju cywilizacyjnego jest znaczna wiedza społeczeń-
stwa, odnosząca się do zdrowia, które rozumiane jest jako pełny 
dobrostan fizyczny, psychiczny oraz społeczny, a nie jedynie jako 
brak symptomów choroby (Korczak, Leowski 1997). Znaczna część 
społeczeństwa szuka metod, które mogą zapobiec pejoratywnym 
skutkom rozwoju cywilizacji. Pośród różnorodnych metod obrony 
przed cywilizacyjnymi zagrożeniami świadome stało się stosowanie 
kompleksowych środków formowania sprawności fizycznej. Wyni-
kiem tak rozumianej aktywności fizycznej jest korzystna aktywność 
ruchowa, która niweluje ryzyko pojawienia się nieprawidłowości 
zdrowotnych. Uzyskanie dobrego poziomu sprawności fizycznej 
możliwe jest poprzez wykonywanie różnych ruchowych form (Am-
broży, Ambroży 2010). Poruszanie się człowieka jest zasługą współ-
działania biologicznego podłoża (procesy sterowania, aparat rucho-
wy, źródła energii), jak i psychospołecznego, np. motywacji oraz celu  
(tabela 1) (Szopa, Mleczko, Żak 1996). 

Tabela 1. Struktura motoryczna człowieka

Strona potencjalna Strona efektywna

• Predyspozycje – genetyczne  
i funkcjonalne podłoże moto-
ryczności

• Zdolności motoryczne – zinte-
growane kompleksy predyspo-
zycji

• Umiejętności ruchowe – tech-
nika

• Sprawność motoryczna – sto-
pień przejawiania się zdolności 
i umiejętności w konkretnych 
ruchach

• Sprawność fizyczna – całość 
zdolności i umiejętności umoż-
liwiających efektywne wykony-
wanie zadań ruchowych

Źródło: Szopa, Mleczko, Żak 1996.

Nieodłączny aspekt życia człowieka powinna stanowić aktyw-
ność fizyczna. Oznaczało by to wykonywanie pracy przez mięśnie 
szkieletowe, charakteryzujące się ponadspoczynkowym wydatkiem 
energetycznym (Caspersou, Powel, Chrostensou 1985). Kluczowe 
miejsce w grupie aktywności fizycznej oraz sposobów wytrenowania 
fizycznego zajmuje trening siłowy wprowadzający mięśnie w rutyno-
we działania ruchowe. Pozytywnym aspektem siłowych ćwiczeń jest 
wzrost masy mięśniowej, wzmocniona wytrzymałość mięśniowa, jak 
i pożądany wygląd sylwetki. W związku ze zdrowotnym aspektem ak-
tywności fizycznej, czyli odżywiania stawów, wzmacniania więzadeł 
oraz elementów okołostawowych, jak i rozwoju harmonijnej sylwetki, 
zestaw ćwiczeń powinien być układany przez kompetentne osoby, po-
siadające wiedzę w tym zakresie (Ambroży 2004). Siła kształtowana 
jest wraz z rozwojem osobniczym jako jeden z elementów sprawności 
fizycznej, gdyż jest to zdolność motoryczna, która charakteryzuje się 
opuszczeniem niepodzielnego tempa wzrostu. Wzrost siły następuje 
równo do momentu rozkwitu zarówno morfologicznych, jak i funkcjo-
nalnych cech, gdyż jest on z nimi wprost związany. Pomiędzy 7 a 14 
rokiem życia poziom rozwijanych predyspozycji siłowych nie wykazuje 
znaczącego zróżnicowania (Ulatowski 1981). Dopiero na przełomie 13 
bądź 14 roku życia zauważalny jest decydujący wzrost, a jego okres 
trwa do 20 roku życia. Natomiast odczuwalny spadek siły uwydatnia 
się w 30 roku życia (Wolański 2006). Dzięki sile mięśniowej możliwe 
jest pokonywanie zewnętrznych oporów bądź przeciwdziałanie temu 
oporowi, który jest dość kosztownym, w zasoby, wysiłkiem mięśnio-
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wym (Sozański 1999). Ze względu na niską kontrolę genetycznej siły 
organizm ludzki wykazuje znaczne możliwości adaptacji w stosunku 
do zmiany warunków środowiskowych, w których może ona zostać 
wykorzystana do rozległego zakresu działań (Szopa, Mleczko, Żak 
1996). Wzrost siły można podzielić na dwa zależne w stosunku do 
siebie mechanizmy. Pierwszym jest mechanizm hipertrofii, powiąza-
nej ze zmianami morfologicznymi i funkcjami zachodzącymi w mię-
śniach. Dzięki bodźcom pochodzącym z treningu siłowego następuje 
wzrost przekroju poprzecznego włókien kurczliwych, wskutek czego 
zwiększa się zdolność przejmowania siły. Natomiast drugi mechanizm 
stanowi hiperplazja, oznaczająca doskonalenie predyspozycji układu 
nerwowego, jednak pod odpowiednimi bodźcami treningowymi 
wzorzec pobudzenia nerwowego ma możliwość pozostać zmieniony. 
Czynności te prowadzą do zaangażowania znacznej liczby jednostek 
motorycznych wytwarzanych przez neuron motoryczny (motoneu-
ron) i zaopatrywanych przez niego włókien mięśniowych (Kruszewski, 
Kępa, Merda 1997).

Znaczenie właściwego odżywiania w treningu siłowym

Aminokwasy zawarte w białku stanowią główny materiał budul-
cowy i regeneracyjny organizmu. Znaczna część aminokwasów bierze 
aktywny udział w procesie syntezy białek w organizmie. Przy trenowa-
niu sportów opierających się na wykorzystaniu dużych pokładów siły 
oraz rozbudowanej masy mięśniowej, konieczne jest stałe uzupełnia-
nie odpowiedniej ilości aminokwasów, przez co w organizmie nastę-
puje zwiększona synteza białek kurczliwych. Podczas intensywnego 
treningu siłowego, polegającego na podnoszeniu dużych ciężarów, 
w organizmie zachodzą procesy kataboliczne rozpadu białek, powo-
dujące tzw. przetrenowanie organizmu (Por. Anderson, Sharp 1990). 
W sportach siłowych duże znaczenie odgrywa dieta, której głównym 
zadaniem jest odżywianie organizmu, co wiąże się z wyższą podażą 
białka w codziennym jadłospisie w stosunku do osoby posiadającej 
umiarkowaną aktywność fizyczną. Zdaniem Mizery oraz Pilsa wysoka 
podaż białka nie jest szkodliwa dla zdrowia, natomiast jego poziom 
zależny jest od częstotliwości, intensywności i rodzaju treningu (Por. 
Maughan 1999; Mizera, Pilis 2008). Jak podają Mizera i Pils dzienne 
zapotrzebowanie na białko dla sportowców ćwiczących siłowo zależy 
od: wieku, okresu treningowego zawodnika i dyscypliny sportu jaką 
uprawia (Mizera, Pilis 2008). Natomiast według Kowaluka i Sacharuka 
dawka spożywanego białka dla sztangistów oraz kulturystów powinna 
mieścić się w przedziale 1,7-3,0 g/kg m.c./dzień (Kowaluk, Sacharuk 
2004). Zdaniem Dragan’a, Vasiliu’a i Georgescu’a zapotrzebowanie na 
białko może oscylować nawet w granicach 4g/kg m.c./dzień (Dragan, 
Vasiliu, Georgescu 1985). Literatura przedmiotu podaje, że osoba 
o przeciętnej aktywności fizycznej i nieuprawiająca żadnego sportu 
oraz nieposiadająca obciążającej fizycznie pracy powinna dostarczać 
organizmowi białko w ilości 1g/kg m.c./dzień. Popularnie taka prak-
tyka nosi nazwę „funkcjonalne minimum białkowe”, co więcej 50% 
to ilość białka zwierzęcego. Białko roślinne znajduje się w mniejszej 
ilości, gdyż aminokwasy w nim zawarte posiadają biologicznie uboż-
szą wartość energetyczną w kontekście treningu siłowego. Niezbędna 
ilość białka w prawidłowym bilansie azotowym sięga 0.5g/kg m.c./
dzień i nosi nazwę „minimum bilansowe”. Na odpowiedni bilans biał-
ka decydujący wpływ ma stosunek stężeń hormonów anabolicznych 
do katabolicznych. W momencie wystąpienia podwyższenia stężenia 

kortyzolu oraz pojawienia się ujemnego bilansu azotowego mamy do 
czynienia z procesem tzw. zahamowania przyrostu masy mięśniowej. 
Takie zjawisko występuje ze względu na nadmierną aktywność kory 
nadnerczy, wywołanej gruczolakiem bądź jej przerostem, wraz ze 
spadkiem odporności ludzkiego organizmu. W takiej sytuacji siłowy 
trening nie spełnia swojej roli, zaś wzrost siły oraz tkanki mięśniowej 
zostaje zahamowany (Kisiel, Kozubowski 2017). Generalnie przyjmuje 
się, że zawodnicy trenujący siłowo powinni zwrócić uwagę na subs-
traty energetyczne węglowodanowe, gdyż podobnie jak białka są one 
podstawowym materiałem budulcowym masy mięśniowej oraz w du-
żej mierze odpowiedzialne są za procesy regeneracyjne organizmu 
w czasie trwania treningu siłowego. Przy znacznym wysiłku fizycznym 
ilość energii, jaka zostaje uzyskana z przemian węglowodanowych 
powinna wynosić nawet do 70% dziennej dawki dostarczanych ra-
cji żywieniowych (Sherman 1995). Węglowodany zawarte w diecie 
sylwetkowych sportów mieszczą się w przedziale 40% – 60% dzien-
nego zapotrzebowania energetycznego, które rozłożone jest na 4-6 
dziennych posiłków. Taka wartość może ulec modyfikacji w zależności 
od etapu przygotowawczego, w jakim znajduje się zawodnik. Trening 
siłowy rzadko wykonywany jest z maksymalnym obciążeniem w po-
jedynczych powtórzeniach (Reception Maximum – 1RM). Częściej 
stosowana jest metoda serii, która polega na wykonywaniu od kilku 
do kilkunastu powtórzeń z odpowiednio dostosowanym obciążeniem 
(np. 70-80% RM). 

Metodyka badań

W celu zebrania materiałów badawczych posłużono się metodą 
krótkiej ankiety, używając autorskiego kwestionariusza ankiet, zawie-
rającego metryczkę, w której pytano o wiek, płeć, stosunek do stoso-
wania suplementów diety oraz o wiedzę dotyczącą treningu siłowego. 
Badania przeprowadzono w maju 2018 roku. W badaniu uczestniczy-
ło 25 osób, w tym 19 mężczyzn i 6 kobiet. Wszystkie osoby biorące 
udział w badaniu były uczestnikami modułu tenisa na III roku wycho-
wania fizycznego. Ich przedział wiekowy znajdował się pomiędzy 22 
a 27 rokiem życia. Wśród badanej grupy szesnaścioro czyli 64% ba-
danych nie zażywało suplementów diety. Co wskazuje, że zażywanie 
suplementów jest mało popularne bądź nie są one stosowane z braku 
wiedzy. Reszta badanych, czyli 9 osób, miała styczność z suplemen-
tacją. W badanej grupie większość osób ćwiczyła lub ćwiczy siłowo 
(88%). Zaledwie 3 osoby nigdy nie wykonywały treningu siłowego, co 
stanowi 12 % zbiorowości. Badania trwały 8 tygodni, a podczas tego 
okresu raz w tygodniu odbywało się spotkanie z grupą. Na pierwszym 
spotkaniu omówione zostały szczegółowe zasady BHP, których nale-
żało przestrzegać. Zostały wydane również zgody uczestników zwie-
rające dokładny spis suplementów diety oraz znajdujące się w nich 
komponenty. Do zastosowanych suplementów należały: kofeina firmy 
TrecNutrition, AAKG firmy Olimp, KNOCKOUT® 2.0 firmy Olimp.

Analiza badań

Eksperymentalny trening siłowy obejmował wyciskanie sztangi 
na płaskiej ławce, siady ze sztangą, wyciskanie sztangi na barki tzw. 
OHP, potoczne wyciskanie żołnierskie oraz martwy ciąg. Głównym 
zadaniem uczestników jest wyciśnięcie jak największego ciężaru 
w każdym z poszczególnych ćwiczeń. Ze względu na ograniczenia 
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ściom powiększył przepustowość skutkującą większą ilością trans-
portową krwi. Ostatnim produktem była tzw. „przedtreningówka” 
NOCKOUT 2.0, która dzięki swoim składowym komponentom po-
zwoliła uczestnikom pobijać swoje rekordy siłowe. Na wykresie 1 
przedstawiono wzrost sumarycznej wartości ciężaru w poszczegól-
nych ćwiczeniach przy zastosowaniu poszczególnych suplementów.

Wykres 1. Wpływ suplementów diety na mężczyzn

 

Źródło:  badania własne.

Ostatni zaaplikowany badanym osobom suplement diety okazał 
się najlepszy, powodem tego stanu może być najbardziej atrakcyj-
ny skład – największa ilość komponentów. Najlepsze wyniki bada-
ni osiągnęli przy wykonywaniu martwego ciągu oraz przy siadach. 
Zapewne ze względu na to, iż te ćwiczenia należą do grupy ćwi-
czeń wielostawowych i oddziałują na znaczną ilość stawów i mię-
śni. W badaniu wykonano również analizę porównawczą wyników 
z treningu siłowego z udziałem suplementacji (NOCKOUT 2.0) oraz 
treningu bez stosowania suplementów diety. Uzyskane rezultaty 
przedstawia wykres 2. Wyniki badania potwierdziły, że badani nie-
korzystający z suplementów uzyskali gorsze wyniki, w stosunku do 
osób, które skorzystały z suplementacji.

Wykres 2. Porównanie treningu siłowego bez i z suplementacją

 

Źródło: badania własne.

W wybranej dyscyplinie jaką jest tenis, trening siłowy ma 
niebagatelne znaczenie. Nie chodzi jednak o wygląd sportowca, 
a o jego predyspozycje siłowe. Przeprowadzony trening pozwolił 
uczestnikom badania zwiększyć swoją dynamikę siłową, a ponadto 
rozwinął poczucie wpływu treningu siłowego oraz suplementacji 
na ich organizm. Przyczyniło się to do podniesienia predyspozycji 
zawodników grających w tenisa ziemnego przez zrozumienie znacze-
nia siły w tym sporcie, wpływającej na odnoszenie sukcesu.  

objętościowe w pracy przedstawiono rezultaty z pierwszego tygo-
dnia badań (tabela 2).

Tabela 2. Wyniki badań podczas pierwszego tygodnia

Lp. Płeć
Rodzaj ćwiczenia

Płaska Siady OHP Martwy 
ciąg 

1 M 110 kg 130 kg 70 kg 150 kg

2 M 100 kg 126 kg 68 kg 132 kg

3 M 70 kg 90 kg 45 kg 110 kg

4 M 78 kg 86 kg 41 kg 104 kg

5 M 60 kg 104 kg 42 kg 98 kg

6 M 84 kg 128 kg 40 kg 120 kg

7 M 88 kg 116 kg 50 kg 135 kg

8 M 85 kg 92 kg 50 kg 110 kg

9 M 78 kg 74 kg 40 kg 90 kg

10 M 94 kg 90 kg 45 kg 110 kg

11 M 100 kg 110 kg 58 kg 124 kg

12 M 102 kg 125 kg 60 kg 130 kg

13 M 95 kg 85 kg 45 kg 100 kg

14 M 65 kg 68 kg 48 kg 96 kg

15 M 85 kg 106 kg 56 kg 118 kg

16 M 74 kg 80 kg 44 kg 100 kg

17 M 82 kg 125 kg 70 kg 138 kg

18 M 104 kg 118 kg 62 kg 132 kg

19 M 65 kg 64 kg 48 kg 80 kg

20 K 38 kg 45 kg 26 kg 65 kg

21 K 45 kg 52 kg 36 kg 72 kg

22 K 30 kg 40 kg 28 kg 50 kg

23 K 35 kg 50 kg 24 kg 65 kg

24 K 60 kg 68 kg 40 kg 80 kg

25 K 44 kg 55 kg 32 kg 74 kg
Źródło: badania własne.

Wszystkie wyniki mężczyzn i kobiet zostały zsumowane w każ-
dym z ćwiczeń, tak aby można było łatwo wywnioskować czy przy 
danym suplemencie wzrosła sił badanych (tabela 3).

Tabela 3. Zliczony ciężar z pierwszego tygodnia

Ilość Płeć
Rodzaj ćwiczenia

Razem
Płaska Siady OHP Martwy 

ciąg

19 mężczyźni 1 619 1 917 982 2 177 6 695

6 kobiety 252 310 186 406 1 154

Źródło:  badania własne.

Jak wynika z tabeli 3 uczestnicy wykonali poszczególne ćwi-
czenia, co pozwoliło określić ich maksymalny ciężar bez wspoma-
gania suplementacyjnego. Wyniki są dość rozbieżne, co wynika 
z uwarunkowań płciowych oraz z faktu, iż duża ilość osób pierwszy 
raz podchodziła do swoich maksymalnych obciążeń. Zastosowane 
suplementy miały wpływ na wyniki treningu siłowego. Suplement 
zawierający kofeinę miał najmniejszy pływ na badanych i ich trening, 
co może wynikać z ilości kofeiny jaką spożywają badani na co dzień. 
Drugim suplementem diety był AAKG, który dzięki swoim właściwo-
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Podsumowanie 

O wolności wyboru jednostki możemy mówić, gdy podmiot po-
dejmuje decyzje opierając się na własnych lub zinternalizowanych 
preferencjach oraz gdy ma odpowiednią wiedzę o warunkach dzia-
łania. Jednak tak rozumiana wolność nie jest równoważna z wolną 
wolą, która stanowi psychiczną kategorię. Przy czym wolność jed-
nostki jest relacją społeczną, regulowaną przez prawne i nieformal-
ne instytucje. W kontekście wolności wyboru podjęcia suplementa-
cji przy treningu siłowym oraz samego rodzaju suplementów diety 
należy pamiętać, że odpowiednio zbilansowana dieta osób aktyw-
nych fizycznie czy uprawiających sport dostarcza właściwą ilości 
kalorii, węglowodanów, tłuszczy i białek, a przy tym zapobiega nie-
doborom witamin oraz mikro i makroelementów. Dobór produktów 
spożywczych zawierających w swoim składzie wszystkie niezbędne 
składniki odżywcze, jak również przygotowywanie z nich i stosowa-
nie zbilansowanych posiłków wymaga rozległej wiedzy z obszaru ich 
wartości odżywczych i kulinarnych technik. Brak tej wiedzy może 
spowodować wiele trudności w osiągnięciu zaplanowanych efektów,  
niekiedy nawet wpłynąć na pogorszenie się stanu zdrowia wskutek 
niedoboru składników pokarmowych oraz wycieńczenia organizmu. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obecnych sportowców propo-
nuje się im korzystanie z dozwolonych suplementów diety, które 
zależnie od uprawianego rodzaju sportu zapewniają energię i nie-
zbędne składniki pokarmowe oraz biologiczne czynnych substancji. 
Należy jednak pamiętać, że ich spożywanie powinno być uzasad-
nione określonym rodzajem wysiłku fizycznego tak, by zapewnić 
jak najlepsze efekty z ich stosowania. Z przeprowadzonych badań 
wynika, że przy odpowiedniej suplementacji możliwe jest osiągnię-
cie wyższych wyników w treningu siłowym. Wśród badanej grupy 
osób najskuteczniejszym z suplementów diety okazał się NOCKOUT 
2.0. wpływając na wzrost siły oraz wyników przy ćwiczeniach, któ-
re wykonywali uczestnicy badania. Perspektywa szybkiego wzrostu 
siły oraz rywalizacyjna natura wolności jednostkowych, determinuje  
konieczność ograniczania tych aspektów przy pomocy prawa oraz 
regulacji swobody działania. W zakresie suplementacji przy trenin-
gu siłowym można mówić o ograniczeniach prawnych związanych 
ze stosowaniem w diecie hormonów sterydowych. Postępowanie 
takie nie dość, że jest etycznie zabronione, to wywiera również ne-
gatywny wpływ na organizm osoby je przyjmującej. 
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1. 

Wstęp

Pierwszy etap edukacji w szkole przypada na czas dzieciństwa  
wieku przedszkolnego, a następnie szkoły podstawowej. Czas zinte-
growanego nauczania ma istotne znaczenie w procesie kształtowa-
nia dorosłego człowieka. Kończy się okres beztroskiego dzieciństwa 
oraz egocentryzmu. Dziecko stopniowo wrasta w grupę rówieśniczą 
i przyjmuje społeczny system wartości. Zmianie ulegają także pro-
porcje zachodzące między zabawą, nauką oraz pracą. W momencie 
pójścia dziecka do szkoły zaczyna ono naukę pod opieką nauczyciela. 
Edukacja ta przybiera formę pracy umysłowej, zaś stopniowo maleje 
nasycenie zabawowymi elementami. Dziecko przebywające w szkole 
musi spełniać określone rozwojowe wymagania psychiczne oraz fizycz-
ne. Procesy poznawacze dzieci w szkolnym wieku cechuje intensywny 
rozwój, zachodzący w kierunku wyselekcjonowania się oraz usamo-
dzielnienia czynności umysłowych. Późne okresy szkoły podstawowej 
i średniej przypadają na stany rozwojowe późniejszego dzieciństwa 
oraz adolescencji. W tym czasie następuje zimniejszenie i poszerze-
nie się form oddziaływań wychowawczych. Dziecko staje się coraz 
bardziej samodzielne, zaś w okresie dorastania wykazuje zakłócenie 
równowagi emocjonalnej. Ważnym miejscem rozwoju człowieka jest 
jego dom i rodzina, która powinna zapewnić młodemu człowiekowi 
odpowiedni wzór postępowania oraz wzrastania w zgodzie z kultu-
rą, normami dobrego wychowania i tradycjami, jak również wskazać 
w jaki sposób gospodarować wolnym czasem. Drugie istotne miejsce 
wychowania stanowi szkoła, która powinna być aktywna i otwarta na 
pomoc w przezwyciężaniu rozwojowych trudności. Oba przytoczone 
środowiska powinny kształtować w dorastającej osobie zainteresowa-
nia, a także powinny być otwarte na różnorodne formy aktywności, 
które młodzi ludzie wskazują i wybierają w wolnym czasie. 

Maciej Lis, Uniwersytet Rzeszowski

Dylemat wolnego czasu 
w aspekcie rozwoju fizycznego młodzieży

The dilemma of free time 
in terms of physical development of young people

Free time is an important category in people’s lives, especially at 
the stage of their development. In the life of children and adolescents, 
there must be a certain amount of free time in addition to the time 
spent studying. Appropriately used free time relaxes, as well as enriches 
the intellectual sphere of a young man. Leisure time should be subject 
to control and intervention by adults. Inadequate use can be worth-
less for a young person’s development. One of the most important lei-
sure activities is physical activity. The aim of the study was to analyze 
the use of non-classroom activities in the aspect of physical activity of 
schoolchildren. The research has shown a positive attitude towards 
this group of classes and a high level of physical activity. Young people 
show that they have acquired the right models, which in the future 
will result in desired attitudes towards the rational use of free time. 

Keywords: leisure time, youth, physical activity, physical develop-
ment.

Czas wolny jest ważną kategorią w życiu człowieka. W życiu dzieci 
i młodzieży, obok czasu poświęconego na naukę, musi występować 
jego określona ilość. Stosownie wykorzystany czas wolny relaksuje 
i wzbogaca sferę intelektualną młodego człowieka. Czas wolny od 
obowiązków powinien podlegać kontroli oraz interwencji dorosłych. 
Nieodpowiednio wykorzystany może być bezwartościowy dla rozwoju 
młodej osoby. Jedną z najistotniejszych aktywności podejmowanych 
w czasie wolnym jest aktywność fizyczna. Celem badania była anali-
za sposobu korzystania z pozalekcyjnych zajęć w aspekcie aktywności 
fizycznej młodzieży szkolnej. Badania ukazały wysoki poziom aktyw-
ności fizycznej. Młodzież wykazuje nabycie prawidłowych wzorców, 
które w przyszłości zaowocują pożądanymi postawami w odniesieniu 
do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego.

Słowa kluczowe: czas wolny, młodzież, aktywność fizyczna, rozwój 
fizyczny. 
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Czas wolny i jego funkcje 

Termin czasu wolnego jest różnorodnie interpretowany a charak-
ter jego wymowy jest wieloraki. Wokół istoty wolnego czasu prowa-
dzonych jest szereg polemik. W toczącej się dyspucie warto podkreślić, 
że zagadnienie wolnego czasu stanowi istotny element zarówno życia 
jednostki, jak i społeczeństwa, a zainteresowanie jego ujęciem jest 
bardzo duże. W zależności od kontekstu, sytuacji czy dyscypliny nauko-
wej zajmującej się owym zjawiskiem – będzie ono różnorodnie defi-
niowane. Równocześnie jednoznaczne określenie czym jest wolny czas 
jest nierealne, gdyż określenie powszechnie obowiązującej definicji 
wolnego czasu stanowi zadanie niemożliwe do spełnienia (Kosiewicz 
1995). W kolokwialnym znaczeniu czas wolny określany jest jako czas 
bez zasad, obowiązków czy harmonogramu działania i chodź ludzie 
w sposób intuicyjny wyczuwają, co kryje termin czasu wolnego, to 
w istocie nie są w stanie przytoczyć jednoznacznej definicji (Nowalska-
-Kapuścik 2008). Określenie czasu wolnego znane jest od dawna, jed-
nakże jego sens i znaczenie ulegało zmianie wraz z upływem dziejów. 
Kwestia czasu wolnego opracowywana była już przez starożytnych 
myślicieli. Arystoteles głosił, że czas wolny nie stanowi wypoczynku ani 
końca prac. Zaś praca jest ukoronowaniem czasu wolnego. Oznacza to, 
że kto trudzi się pracą nie dysponuje wolnym czasem, nie rozporządza 
sobą, a co za tym idzie nie posiada szczęścia. Zdaniem tego myśliciela 
czas wolny powinien zostać poświęcony sztuce, nauce i filozofii (Denek 
2006). Początkowo nie wyszczególniano terminu „praca” oraz „czas 
wolny”, gdyż obie te czynności ze względu na charakter życia społecz-
nego splatały się. By określenie czasu wolnego w ogóle miało sens 
wymagane jest przyjęcie założenia, iż w strukturze życia codziennego 
występuje znacząca ilość czasu „niewolnego” czyli przestrzeni czaso-
wej, podczas której musimy wykonywać różne rzeczy, chodź woleliby-
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śmy wykonywać inne zadania (Nowalska-Kapuścik 2008). Posiadając 
jakiś wymiar czasu zapełniamy go tym, co niezbędne (nie uwzględnia-
jąc naszych chęci) np. obowiązkami zawiązanymi z pracą, gospodar-
stwem domowym, nauką, jak również zaspokojeniem potrzeb fizjolo-
gicznych, po wykonaniu tych czynności zostaje nam pewien przedział 
czasu do wykorzystania, zatem można przyjąć, że stanowi on czas 
wolny do naszej dyspozycji. Przedstawiona prawidłowość znana jest 
od dawna i uwzględniana jest praktycznie od konceptualizacji wolnego 
czasu począwszy. Od starożytności stanowi jego połączenie z wolnością 
jednostki, bowiem pojmowano czynności realizowane w wolnym cza-
sie jako wolne od wszelkich imperatywów zewnętrznych i wewnętrz-
nych (Gutkowska, Murawska 2011). Od dawna czas wolny uważany był 
za taki, który traktowany jest w sposób swobodny czyli pozbawiony 
przymusu. Wykorzystanie czasu wolnego zależy od jednostki nim dys-
ponującej, gdyż to ona decyduje, w jaki sposób go spędzi oraz na jakie 
czynności go przeznaczy, zgodnie z własną wolą może samodzielnie 
nim rozporządzać, bowiem nie ma przymusu wypełnienia go zadania-
mi koniecznymi do wykonania. Wolność czasu wiąże się z uwolnieniem 
od niezbędnych i obowiązkowych czynności. Z prawdziwą wolnością 
czasu mamy do czynienia w momencie, gdy żaden z zewnętrznych 
czynników nie ingeruje w jego przeżywanie. Wolność człowieka w cza-
sie związana jest również z ustaleniem zobowiązań związanych z ze-
wnętrznym środowiskiem (rodzina, religia czy też praca) oraz powin-
ności wobec większej całości. Równocześnie jest ona utożsamiana ze 
swobodą dokonywania wyborów dotyczących aktywności oraz prze-
żywanych stanów czy też wykonywanych w czasie wolnym zadań 
(Bambol 2005). Z perspektywy pedagogiki oraz tematu artykułu istot-
ne zagadnienie stanowi czas wolny dziecka. Rozpatrywany jest głównie 
pod kątem wpływu i kształtowania osobowości młodej osoby oraz 
aspektów higienicznych i zdrowotnych. Pedagodzy i nauczyciele w toku 
zawodowego kształcenia przygotowywani są do odpowiedniej organi-
zacji czasu wolnego tak, by był on spożytkowany z największą korzyścią 
dla ich podopiecznych. Czas wolny powinien umożliwiać rozwój zain-
teresowań, być czynnikiem wychowawczym, który stwarza sposob-
ność wytworzenia umiejętności jego racjonalnego zagospodarowania. 
O prawie dzieci do czasu wolnego mówi Konwencja Praw Dziecka przy-
jęta przez Zgromadzenie Ogólne Nardów Zjednoczonych dnia 20 listo-
pada 1989 roku. Artykuł 31, punkt 1 tego dokumentu zobowiązuje 
państwa do respektowania praw dziecka do wypoczynku oraz czasu 
wolnego, do uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych i zabawach, od-
powiednich do wieku dziecka, a także do nieskrępowanego uczestnic-
twa w kulturalnym i artystycznym życiu (Konwencja Praw Dziecka 
przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Nardów Zjednoczonych dnia 20 
listopada 1989). Czas wolny młodzieży rozumiany jest jako czas poza 
koniecznościami życiowymi i obowiązkami, którymi jednostka dyspo-
nuje dobrowolnie i wypełnia go pracą nad sobą, rozrywką oraz odpo-
czynkiem w sposób skierowany zarazem na rozwój biosocjokulturowy. 
(Zawadzka 1991; Grysko 2009) Zarówno u dorosłych, jak i u dzieci czas 
wolny jest to moment, który jest w dyspozycji po wykonaniu swoich 
obowiązków, przede wszystkim dotyczących nauki. W odróżnieniu od 
dorosłych osób wolny czas dzieci podlega kontroli. Pozostawienie dzie-
ci oraz młodzieży bez nadzoru nierzadko skutkuje zagospodarowaniem 
go z wykorzystaniem takich technologicznych urządzeń jak: konsola, 
komputer, telewizja. W takiej sytuacji to one są naczelnymi jego orga-
nizatorami. Taka forma spędzania wolnego czasu nie przynosi wymier-
nych korzyści, co więcej niejednokrotnie jest to czas stracony. Aby nie 

dochodziło do bezowocnego spędzania wolnego czasu przez dzieci 
i młodzież, osoby dorosłe powinny go planować i kontrolować. Czas 
wolny dzieci i młodzieży można podzielić na następujące kategorie: 
czas dyspozycyjny stanowi swobodny czas, wolny od prac społecznych, 
obowiązków domowych i szkolnych, jest to czas, w którym pojawić się 
może spontaniczna pomoc w niektórych pracach w rodzinnym domu; 
czas na wpół wolny, który charakteryzuje się działaniami o społecznym 
charakterze (obligatoryjna pomoc w rodzinnym domu, koła zaintere-
sowań); wczasowanie określone jako zorganizowana forma spędzania 
wolnego czasu na zimowiskach, koloniach, półkoloniach czy w innych 
placówkach wczasowych (Kwilecka 2006). Czas wolny bywa różnie in-
terpretowany, lecz w definicjach zawartych w teoretycznych opraco-
waniach można zidentyfikować wiele wspólnych cech. Zagadnienie 
czasu wolnego odnosi się zarówno do osób dorosłych, młodzieży, jak 
i dzieci. W przypadku dzieci i młodzieży kwestia ta powinna stanowić 
osobną kategorię społecznego czasu wolnego. Różnorodność definicji 
czasu wolnego wskazuje na istotność zagadnienia w odniesieniu do 
życia każdego człowieka. Twórcy w rozmaity sposób podchodzą do 
przedstawienia treści, zadań i celów czasu wolnego. Zagadnienie to 
jest nie tylko indywidualnym dylematem każdego człowieka, ale także 
stanowi istotny problem społeczny. Z tego względu mówiąc o czasie 
wolnym należy wziąć pod uwagę jego funkcję. Wśród podstawowych 
i najczęściej wymienianych funkcji czasu wolnego należy wyróżnić: 
kreatywną, która polega na zaspokajaniu potrzeby samorealizacji, to 
znaczy potrzeby spełnienia, rozwijania talentów, zainteresowań, aspi-
racji, rozwoju i kierowania własnym rozwojem; rekreacyjną, polegają-
cą na organizowaniu wypoczynku, rozrywki i zabawy; kształtującą, 
której zadaniem jest rozwijanie zainteresowań związanych z nauką 
oraz kształtowanie postaw badawczo-naukowych; opiekuńczą, która 
odgrywa istotną rolę w dzisiejszym świecie, w którym występuje zja-
wisko dezorganizacji rodziny, szerzenie się chorób cywilizacyjnych 
i wzrost patologii społecznych. Do zadań tej funkcji należy m.in: wy-
równywanie braków rozwojowych, zaspokajanie podstawowych po-
trzeb dzieci oraz młodzieży, przeciwdziałanie czynnikom zagrażającym 
życiu i zaburzającym rozwój; integracyjną, której celem jest jednocze-
nie ludzi zamieszkujących określony teren np. miasto, osiedle, wieś; 
środowiskową, mającą na celu podnoszenie poziomu kultury pedago-
gicznej lokalnej społeczności, rozbudzanie oraz wzmacnianie motywa-
cji do podejmowania działań opiekuńczo-wychowawczych i kultural-
no-oświatowych, jak również koordynowanie tymi działalnościami 
oraz wzbogacanie materialnej infrastruktury wychowania w środowi-
sku (Winiarski 1995). Nauczyciele oraz pedagodzy powinni nieprzerwa-
nie poszerzać swój warsztat pracy dotyczący organizacji czasu wolnego 
młodzieży oraz dzieci, tak aby posiadali umiejętności skutecznego or-
ganizowania tego czasu oraz aby potrafili odpowiednio oddziaływać 
na swoich podopiecznych motywując ich do samodzielnego, efektyw-
nego wykorzystania czasu wolnego. 

Sportowo-rekreacyjne zajęcia młodzieży

Przeważnie w szkołach zajęcia sportowe organizowane są przy 
współpracy klubów sportowych działających w danym środowisku. 
Wzajemna współpraca przyczynia się do wymiany sprzętu sportowe-
go, boisk oraz hal sportowo-gimnastycznych, jak również wspólnego 
organizowania sportowych zawodów. W ostatnich latach zaobser-
wować można dynamiczny rozwój nauki i techniki. Niegdyś młodzież 
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swój wolny czas spędzała na szkolnych lub osiedlowych boiskach gra-
jąc w piłkę czy bawiąc się w berka. Obecnie młodzi ludzie pochłonięci 
są wygodniejszymi formami spędzania czasu, jak oglądanie telewizji. 
Jednak zjawiska takie są niekorzystne dla dzieci ze względu na wzrost 
zachowań agresywnych, negatywnych emocji, brak czasu na naukę 
oraz braku ruchu na świeżym powietrzu. Bezpośredni wpływ na dzieci 
i młodzież wywierają poszczególne filmy oraz programy telewizyjne. 
Wpływ ten oznacza bezpośrednie, emocjonalne działanie programu 
bądź filmu oraz przedstawienie intelektualnie opracowanych treści, 
nie zmuszających widza do przeprowadzania analiz oglądanego mate-
riału. Środki wizualne posądza się często o przyzwyczajanie widza do 
biernej, często percepcyjnej postawy (Przetacznik-Gierkowska, Wło-
darski 1998). Środki masowego przekazu i portale społcznościowe sta-
nowią kolejny czynnik odbierający coraz większą ilość wolnego czasu. 
Brak aktywności fizycznej, szerzące się choroby kręgosłupa, skrzywie-
nia czy skoliozy nabywane w dłuższym okresie skutkują kalectwem. 
Coraz większy odsetek młodzieży wykazuje odchylenia od poprawne-
go stanu zdrowia. Otyłość i wady postawy ciała stanowią plagę cho-
rób dziecięcych. Ciało ludzkie, a w szczególności organizm młodego 
człowieka, aby mogło zdrowo rozwijać się i funkcjonować potrzebuje 
stosownego poziomu aktywności fizycznej na każdym etapie życia. 
Wysoko niepokojące są wyniki badań zrealizowane przez Minister-
stwo Sportu i Turystyki w 2018 roku, zgodnie z którymi mniej więcej 
co piąty Polak w wieku 15-69 lat (21,8%) spełnia normy odnoszące się 
do poziomu aktywności fizycznej w czasie wolnym rekomendowane 
przez Światową Organizację Zdrowia, zgodnie z którymi zaleca się, aby 
osoby zdrowe, dorosłe (między 18 a 64 rokiem życia) podejmowały 
wysiłki: umiarkowane (≥150 min./tydz.) bądź intensywne (≥75 min./
tydz.) lub ekwiwalent kombinacji wysiłków umiarkowanych oraz in-
tensywnych. Niezbędna dawka aktywności fizycznej może być kumu-
lowana w przynajmniej 10-minutowych seriach oraz może składać się 
z kombinacji wysiłków umiarkowanych (jednorazowa seria 30 minut) 
i intensywnych (jednorazowa seria 20 minut) (Raport Ministerstwa 
Sportu i Turystki 2018). Mniej pesymistyczne okazały się wyniki badań 
przeprowadzone przez Instytut Matki i Dziecka z 2013 roku mówiące 
o tym, że w zajęciach z zakresu aktywności fizycznej realizowanych 
w wolnym czasie uczestniczy większość młodzieży (78,5%), w tym co 
piąty nastolatek uczestniczył w trzech lub więcej zajęciach dodatko-
wych. Najpopularniejszą formą spędzania wolnego czasu były spotka-
nia z ich rówieśnikami połączone z aktywnością fizyczną. Natomiast 
dziewczęta rzadziej niż chłopcy brały udział w tego typu zajęciach 
poza spotkaniami z rówieśnikami połączonymi z aktywnością fizyczną, 
w których nie występowały różnice zależne od płci. Kolejnym wnio-
skiem płynącym z badań jest fakt, że udział młodzieży w większości 
zajęć związanych z aktywnością fizyczną zmniejszał się z wiekiem (Ma-
zur 2013). Uprawianie sportu, rekreacji, turystki i wszelkiej aktywno-
ści ruchowej stanowi konieczność przy prawidłowym rozwoju dzieci 
i młodzieży. Istotne jest, aby odbywające się w szkole lekcje wychowa-
nia fizycznego istniały i były dawką energii na resztę dnia, a sport oraz 
rekreacja w ramach pozaszkolnych zajęć dostarczały odpowiedniej pa-
sji. Z zasady zajęciem sportowo-rekreacyjnym jest każda forma upo-
wszechnienia sportu oraz rekreacji wśród osób starszych, młodzieży 
szkolnej i dzieci jako pożyteczne spędzanie czasu wolnego. Jej celem 
jest rozwijanie zainteresowań sportem w celu lepszego samopoczu-
cia, dobrej kondycji i zdrowiu. Podejmowana aktywność fizyczna musi 
być swobodna, dopasowana do zainteresowań osób. 

Metodyka badań

Badaniami objęto uczniów szkoły podstawowej na podkarpaciu. 
Celem badania było określenie stosunku młodzieży do różnych form 
aktywności fizycznej i określenie, które z tych form należą do naj-
chętniej wybieranych przez młodzież. Analiza materiału badawczego 
miała na celu ocenę poziomu aktywności fizycznej, podejmowanie 
aktywności na zajęciach pozalekcyjnych, częstotliwość podejmowania 
wysiłku, przedstawienie najczęściej wybieranej formy spędzania czasu 
wolnego. Grupę badawczą stanowiło 64 respondentów: 37 dziewcząt 
i 25 chłopców oraz 2 osoby powyżej prawidłowego wieku. Z analizy 
badań wynika, że połowa ankietowanych uznaje swoją sprawność 
fizyczną jako bardzo dobrą (52%). Niewielka ilość dziewcząt uznała 
stan swojej sprawność fizycznej jako bardzo zły (5,4%), zaś wśród 
badanych chłopców nie została zaznaczona odpowiedź określająca 
sprawności na bardzo niskim poziomie. Spośród wszystkich badanych 
około 80% odpowiedzi wskazywało, że respondenci uprawiają sport. 
Jest to przeważająca część badanej młodzieży, co jest zadowalające, 
gdyż ze sportem związane jest kształtowanie charakteru (np. samo-
dyscyplina), prawidłowa postawa ciała (eliminowanie otyłości wśród 
młodzieży, skolioz, wad postawy). Kolejnym krokiem badania było 
określenie, w jaki sposób dorastający uczniowie biorący udział w ba-
daniu spędzają swój czas wolny, w kontekście aktywności fizycznej. 
Skoro istotnym elementem czasu wolnego jest kwestia czasu, jaką re-
spondenci poświęcają na zajęcia z zakresu kultury fizycznej (tabela 1).

Tabela 1.Czas dzienny przeznaczony na aktywność fizyczną

Wolny czas poświęcony na aktywność fizyczną w ciągu jednego dnia

Czas N %
0-1 godzinę 14 21,88
2-3 godziny 43 67,19
4-6 godzin 7 10,94

Źródło: badania własne.

Najczęściej udzielaną odpowiedzią uzyskaną z badania ankieto-
wego był przedział czasu określony jako 2-3 godziny poświęcone na 
zajęcia z zakresu aktywności fizycznej (około 67%). Niespełna 11% 
uczniów wskazało odpowiedz 4-6 godzin jako ich czas wolny spędza-
ny na uprawianiu sportu. Aktywność fizyczna w czasie wolnym może 
przybrać różne formy. Wśród wielu możliwości wskazano te najczęst-
sze (wykres 1).

Wykres 1. Formy aktywności sportowo-rekreacyjnej wskazane przez bada-
ną młodzież 

Uwagi: Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli 
wybrać więcej niż jedną odpowiedź.
Źródło: badania własne.
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Zdecydowanie najpopularniejszą formę spędzania wolnego 
czasu stanowią zajęcia w klubie sportowym. Najczęstszą formą ak-
tywności fizycznej wybieraną przez młodzież jest piłka nożna (26%) 
oraz siatkówka (24%). Duży odsetek młodzieży jako formę spędzenia 
wolnego czasu wybiera piłkę ręczną, spacer oraz jazdę na rowerze. 
Niskim zainteresowaniem wśród respondentów cieszy się jazda na 
rolkach (zaledwie 4%) i jazda konna (2%) oraz inne (2%), do których 
respondenci zakwalifikowali np. wycieczki krajobrazowe. Warto 
zwrócić uwagę na rozbieżności rozkładu wskazań wśród chłopców 
i dziewcząt w odniesieniu do wybieranych aktywnych form spędzenia 
wolnego czasu. W przypadku chłopców głównym wskazaniem były 
zajęcia w klubie sportowym, wskazując na najczęściej wybierane for-
my aktywności piłkę nożną i piłkę ręczną. Jedna czwarta odpowiedzi 
dotyczących formy spędzenia wolnego czasu dotyczyła piłki koszyko-
wej i pływania. Natomiast żaden z chłopców nie wskazał tańca. Wśród 
dziewcząt dysproporcje w wyborach zajęć pozalekcyjnych nie są aż 
tak widoczne. Najczęściej udzielanymi odpowiedziami były: siatków-
ka (50%), spacer (32%) i jazda na rowerze (31%).Kolejnym badanym 
aspektem była częstotliwość uprawianej aktywności fizycznej w czasie 
wolnym w ciągu jednego tygodnia. Pytanie to miało na celu ustalenie 
systematyczności w rozwoju fizycznym oraz stopnia zaangażowania  
w pozalekcyjne formy aktywności (tabela 2). 

Tabela 2. Częstotliwość uprawiania aktywności fizycznej przez respondentów

Ilość dni w tygodniu, w których respondenci wykonują dodatkową 
aktywność fizyczną

Dzień N %

0-1 dnia 12 18,75

2-3 dni 47 73,44

4-6 dni 5 7,81
Źródło: opracowanie własne.

Zadawalającym jest fakt, iż uczniowie systematycznie uczęszczają 
na dodatkowe zajęcia z zakresu aktywności fizycznej na co wskazuje 
największy odsetek respondentów, którzy jako liczbę dni poświęco-
nych na taką aktywność wskazali przedział od 2 do 3 dni (około 73%). 
Wśród badanej młodzieży znalazło się 5 osób o wyróżniającym się 
poziomie aktywności fizycznej, uczęszczających na pozalekcyjne za-
jęcia sportowe.

Podsumowanie

Sondaż diagnostyczny, a w przypadku przeprowadzonego ba-
dania ankieta, mimo że narzuca ostrożność w budowaniu ogólnych 
wniosków, pozwala tym samym na dostrzeżenie elementów odno-
szących się w niniejszym badaniu do populacji w środowisku mło-
dzieży. Ponad połowa badanej młodzieży postrzega swój stan spraw-
ności fizycznej jako bardzo dobry. Uczniowie w ciągu doby mają do 
dyspozycji 2-3 godziny czasu wolnego od obowiązków, który chętnie 
poświęcają na odpoczynek w formie aktywności fizycznej. Taki rodzaj 
wypoczynku daje młodemu człowiekowi poczucie szczęścia oraz chęci 
do działania, wpływa również na poprawę stanu zdrowia. Młodzi re-
spondenci świadomi są korzyści wynikających z takich form spędzania 
czasu wolnego, co dowodzi nie tyle ich szerokiej wiedzy w tym aspek-
cie, co naśladowania dobrych wzorców zaczerpniętych od rodziców 
oraz rodziny – wzorców, które zaowocują w przyszłości pożądanymi 
postawami z punktu widzenia racjonalnego wykorzystania czasu wol-

nego. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych ma konkretny cel, którym 
jest rozbudzenie zainteresowań uczniów w zakresie aktywnych form 
spędzenia wolnego czasu, kształtowania umiejętności, poznawania 
teorii, wyrównywanie różnic programowych. Zajęcia z tego zakresu 
kształtują ogólne pojęcia oraz określają relacje zachodzące pomię-
dzy poszczególnymi kategoriami zjawisk. Proces poznawczy realizo-
wany jest na lekcjach oraz różnych zajęciach pozalekcyjnych, przez 
rozbudzanie oraz ukierunkowywanie zainteresowań dzieci i szkolnej 
młodzieży, które pełnią funkcję motywacji w toku uczenia. Zaintere-
sowanie młodzieży określonym przedmiotem, dzięki pozalekcyjnym 
zajęciom, sprzyja efektywnemu uczeniu się, jak również pogłębianiu 
wiadomości z jego zakresu.
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Wolność korzystania z lasu, jego miejsce w życiu i wolnym czasie młodzieży 
akademickiej z Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej 
Podlaskiej

Freedom from using the forest, its place in the life and leisure time 
of students of Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska

The time left at man’s disposal after having completed by them 
basic everyday activities, is usually used for rest and regeneration of 
the organism, as well as for their own growth. Therefore, proper organ-
ization and content of the leisure time, have an impact on the quality 
of life of every human being. In the presented paper the authors have 
pointed at the role of forest both in the life and leisure time of students 
of Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska, 
Poland. The attention has also been drawn to the need for spending the 
free time by the youth and its visible benefits and values. The authors 
have also assessed the forms the students most often and readily par-
ticipate in when spending leisure time in forest.The study was conduct-
ed in 2013, using the diagnostic survey method and applying the ques-
tionnaire form. The study was carried out on a group of 400 students of 
Pope John Paul II School of Higher Education in Biała Podlaska, Poland.

Keywords: free time, forest, university students.

Czas pozostający człowiekowi do dyspozycji po wypełnieniu przez 
niego podstawowych czynności życia codziennego, wykorzystywany jest 
zwykle do odpoczynku i regeneracji organizmu, ale i do własnego roz-
woju. Właściwa organizacja, jak i treści wypełniające ten czas, wpływają 
na jakość życia każdego człowieka. W pracy wskazano rolę lasu zarówno  
w życiu, jak i wolnym czasie młodzieży akademickiej z Państwowej Szkoły 
Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Zwrócono uwagę 
na potrzebę spędzania czasu przez młodzież w lesie, a także na dostrze-
gane korzyści oraz walory. Oceniono również formy, w jakich młodzież 
najczęściej i najchętniej uczestniczy w wolnym czasie na terenach leśnych. 
Badania przeprowadzono w 2013 roku, wykorzystując metodę sonda-
żu diagnostycznego przy zastosowaniu kwestionariusza ankiety. Próbę 
badawczą stanowiło 400 studentów z Państwowej Szkoły Wyższej im. 
Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
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1. Wstęp

Jednym z elementów składowych przestrzeni turystyczno-rekre-
acyjnej z uwagi na szereg jego korzystnych właściwości wpływających 
na zdrowie i dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne człowieka jest 
las. Posiada on też zdolność tłumienia hałasu oraz redukcji prędkości 
wiatru. Estetyczne walory lasów, to przede wszystkim bogactwo ga-
tunkowe, różnorodność roślin, zmienność sezonowa, zróżnicowanie 
drzewostanów, a także występowanie na tych obszarach bagien, zbior-
ników wodnych, łąk, torfowisk oraz polan. Miejsca atrakcyjne dźwięko-
wo pod względem odgłosów natury są preferowane jako miejsca wy-
poczynku, regeneracji fizycznych i psychicznych sił człowieka, przez co 
stają się obszarami intensywnej presji turystycznej (Bernat 2011). Las 
jest atrakcyjnym miejscem do wypoczynku, wynika to z faktu, iż jest on 
ogólnie dostępny oraz nie wymaga uiszczania zapłaty za przebywanie 
w nim, z wyjątkiem niektórych parków narodowych oraz rezerwatów. 
Według Bombol (2008), czas wolny jest zjawiskiem wielowymiaro-
wym, spełniającym się w sferach: biologicznej, psychicznej, społecznej 
i ekonomicznej jednostki. Jest to czas będący przeciwieństwem czasu 
pracy. Specyfiką czasu wolnego jest brak obciążenia rygorami wyko-
nalności oraz wolność wyboru człowieka co do czynności, które będzie  
w nim wykonywał. Czas wolny sprzyja, a zarazem towarzyszy, proce-
som rozwoju zarówno jednostki, jak i społeczeństwa, a także procesom 
rozwoju gospodarczego. Najczęściej wraz z pojęciem czasu wolnego 
przewija się termin rekreacja. Rekreacja jest powiązana z pobudkami 
wewnętrznymi jednostki, nakierowanymi bardziej na osiąganie przez 

nią satysfakcji z podejmowanych zachowań rekreacyjnych niż na otrzy-
manie za to jakiejkolwiek nagrody zewnętrznej (Heywood 2002; Palisa-
no i inni 2011). Jednym z rodzajów aktywności turystycznej jest tury-
styka leśna określana mianem sylwaturystyki (Kozioł, Muszyński 2009). 
Spośród wielu definicji tego rodzaju turystyki zlokalizowanej na obsza-
rach leśnych, na szczególną uwagę zasługują dwa podejścia. Jest to ro-
dzaj podróżowania po obszarach zalesionych w celach krajoznawczych 
lub spędzanie wolnego czasu w lesie w formie czynnego wypoczynku 
(Głowacki 2006). Natomiast Laurów (2006) twierdzi, że sylwaturystyka 
jest odmianą turystyki wiejskiej, która rozwija się na terenie gospodar-
stwa leśnego. Sylwaturystyka niesie za sobą wiele atrakcji, do których 
m.in. zalicza się szereg urozmaiconych usług wypoczynkowo-rekreacyj-
nych oraz powszechnie świadczoną wieloaspektową edukację społe-
czeństwa. Poprzez turystykę możemy wzmacniać i regenerować siły 
fizyczne i psychiczne, a także kształtować swoją osobowość (Kozioł, 
Muszyński 2009). Aktywność fizyczna pod postacią rekreacji ruchowej, 
realizowana systematycznie pozwala na zachowanie i regenerację sił 
zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Tymczasem statystyki wskazują 
niewielki odsetek Polaków uczestniczących w rekreacji systematycznie. 
Jeżeli dodamy niewłaściwe nawyki w odżywianiu i higienie pracy, wy-
poczynku, to otrzymamy kilka zmiennych wyznaczających słabą kon-
dycję współczesnego Polaka (Fąk, Opoka 1995). Opierając się przede 
wszystkim na motorycznej aktywności człowieka, rekreacyjne formy 
wypoczynku posiadają jednocześnie kapitalne znaczenie biologiczne, 
którego częstokroć pozbawione są inne kulturowe formy spędzania 
wolnego czasu (Siwiński 1996). Zdrowotne właściwości ekosystemów 
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on czerpać korzyści do harmonijnego życia w zgodzie z samym sobą 
i innymi. Gdyby młodzież poznała bliżej oddziaływanie środowiska, 
chętniej by powracała do tego otoczenia i z pewnością wskazywałaby 
na wyższą rolę lasu w swoim życiu (tabela 2). Przebywanie człowie-
ka w środowisku leśnym związane jest z korzyściami, jakie może on 
osiągnąć. Poniższa analiza związana będzie z ukazaniem różnic i podo-
bieństw wśród odczuwanych korzyści przez osoby różniące się płcią, 
miejscem zamieszkania, również w ujęciu ilości czasu przeznaczanego 
na czas wolny spędzany w lesie. Młodzież akademicka wśród całej 
gamy korzyści wynikających z przebywania w lesie (tabela 3), wskazy-
wała przede wszystkim na: regenerację fizyczną i psychiczną (57,3%), 
potrzebę wewnętrznego wyciszenia (39,3%), odpoczynek (38,5%), jak  
i był to wymiar materialny, związany z pozyskiwaniem np. grzybów, czy 
też innych dobrodziejstw lasu (30%). Co piąty respondent wskazał na 
poprawę nastroju (21,8%) i możliwość rozładowania stresu (21,5%).

Tabela 1. Odczuwanie potrzeby realizowania czasu wolnego w lesie

Potrzeba realizowania czasu wolnego w lesie
rozkład odpowiedzi

n %

1. Tak
2. Nie

267
133

66,8
33,2

Źródło: badania własne.

Tabela 2. Rola lasu w życiu respondentów

Rola lasu rozkład odpowiedzi
n %

1. Bardzo ważna 
2. Ważna
3. Przeciętna
4. Nie ma znaczenia

56
142
170
32

14,0
35,5
42,5
8,0

Źródło: badania własne.

Tabela 3. Korzyści wynikające z przeżywania czasu wolnego w lesie

Korzyści rozkład odpowiedzi
n %

1. Regeneracja fizyczna i psychiczna (relaks)
2. Poznawcze i edukacyjne
3. Wymiar materialny (np. na grzyby)
4. Wyciszenie
5. Odpoczynek
6. Poprawa nastroju
7. Rozładowanie stresu
8. Wysiłek fizyczny
9. Poszukiwanie atrakcji
10. Doskonalenie sztuki przetrwania (survival)
11. Rozrywka
12. Możliwość obcowania z ludźmi
13. Brak korzyści

229
23

120
157
154
87
86
59
33
24
47
39
10

57,3
5,8

30,0
39,3
38,5
21,8
21,5
14,8
8,3
6,0

11,8
9,8
2,5

Źródło: badania własne.

Rozpatrując dostrzegane korzyści przez respondentów z uwzględ-
nieniem ich płci (tabela 4), stwierdzono największe zróżnicowanie 
w korzyściach w większym nasileniu u kobiet: związane z relaksem, 
elementami poznawczymi, edukacyjnymi i poprawą nastroju. Wśród 
mężczyzn przeważał: wysiłek fizyczny i poszukiwanie atrakcji. W obu 
przypadkach zróżnicowanie odpowiedzi było na poziomie istotnym 
statystycznie (p<0,05). Mieszkańcy obszarów wiejskich częściej wska-
zywali na korzyść związaną z regeneracją fizyczną i psychiczną oraz po-
trzebą wyciszenia, natomiast respondenci pochodzący z miast częściej 
wśród korzyści wskazywali na rozrywkę i możliwości obcowania w tym 
środowisku z innymi ludźmi. Również w obu przypadkach różnice były 
istotne statystycznie (p<0,05) Z badań wynika, iż osoby przebywające 
w lesie do dwóch godzin (tabela 6), najczęściej wskazywały możliwość 
wyciszenia (71,9%) i regeneracji fizycznej i psychicznej (65,1%) oraz po-
szukiwania atrakcji związanych zapewne z ciekawością (69,7%). Także 

leśnych wpływają na rozwój turystyki i rekreacji, przede wszystkim 
na terenach, które powszechnie uznane są za tereny uzdrowiskowe. 
Ponadto lasy uczestniczą w procesie oczyszczania powietrza z metali 
ciężkich i pyłów oraz tłumienia hałasu, przez co wpływają korzystnie 
na mikroklimat obszarów zurbanizowanych (Milewski 2012). Lasy peł-
nią wiele funkcji, autorzy dopatrują się ponad stu funkcji, przy czym 
najczęściej wyróżnia się trzy: funkcję gospodarczą, ochronną oraz 
społeczną. Pojęcie funkcji rozumiane jest jako wszelkie korzyści, które 
ludzie mogą czerpać z lasu. Ranga funkcji zatem wynika z zapotrzebo-
wania płynącego ze strony społeczeństwa (Mandziuk, Janeczko 2009). 
Według Janeczko (2011), turystyka i rekreacja na terenach leśnych, 
biorąc pod uwagę konieczność ochrony środowiska, a także potrzebę 
realizacji przez las celów produkcyjnych, nie może rozwijać się w spo-
sób dynamiczny, zaś jednym ze skutecznych sposobów uregulowania 
rozwoju turystyki i rekreacji na obszarach leśnych jest odpowiednie ich 
zagospodarowanie. Las jest tym miejscem, które tworzy doskonałe wa-
runki naturalnego współdziałania z człowiekiem w całym jego istnieniu 
od dawnych czasów, do chwili teraźniejszej. Znaczenie tego środowiska 
podkreślają prowadzone badania w różnych dziedzinach nauki, a tak-
że rozwijająca się moda na bycie aktywnym także w wolnym czasie. 
Przejawem tej mody stają się częste widoki ludzi w różnym wieku, spa-
cerujących lub poruszających się rowerem, konno po wyznaczonych 
ścieżkach na terenach leśnych w ciągu całego roku, również w pewnej 
odległości od miejsca zamieszkania. To doskonałe miejsce, by odnaleźć 
spokój i odpoczynek od codziennych spraw i myśli. To także okazja 
przeżycia przygody, wchodząc w pewien klimat oraz w bliskość z żyjącą 
tam dziką zwierzyną i rozmaitym ptactwem. Mamy nadzieję, iż dzięki 
tej pracy, zachęcimy czytelnika do bliższego poznawania lasu. Celem 
prezentowanej pracy jest wskazanie roli lasu w życiu i wolnym czasie 
młodzieży akademickiej. Badania przeprowadzono w 2013 roku wśród 
400 studentów z Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła 
II w Białej Podlaskiej. Wśród nich było 237 kobiet oraz 163 mężczyzn. 
Średnia wieku ogółu respondentów to 21,7 lat. W badaniu wykorzy-
stano metodę sondażu diagnostycznego, a materiał badawczy zebrano 
przy zastosowaniu kwestionariusza ankiety. Analiza statystyczna pre-
zentuje wyniki w oparciu o procentowy rozkład liczebności, natomiast 
współzależność pomiędzy zmiennymi badano testem niezależności 
Chi-kwadrat, zaś istotność różnic określono przy poziomie p<0,05.  
W pracy zwrócono uwagę na potrzebę spędzania czasu przez młodzież 
na terenach leśnych, a także znaczenie lasu w ich życiu oraz dostrzega-
ne korzyści i walory. Wskazano też formy, w jakich młodzież najczęściej 
i najchętniej uczestniczy w wolnym czasie na terenie lasu.

Analiza wyników badań

Czas wolny, czyli czas pozostający człowiekowi do dyspozycji po 
wypełnieniu przez niego podstawowych czynności życia codzienne-
go, jest czasem koniecznym do odpoczynku i regeneracji organizmu, 
ale również do rozwoju osobistego. Zatem właściwa organizacja, jak 
i treści wypełniające ten czas, wpływają na jakość życia człowieka.  
Z badań wynika, iż większość respondentów (66,8%) deklarowało po-
trzebę realizacji swojego czasu wolnego na terenach leśnych (tabe-
la 1). Młodzież oceniła rolę lasu w ich życiu jako przeciętną (42,5%) 
oraz w dalszej kolejności jako ważną (35,5%). Z własnych obserwacji 
i doświadczeń wynika, że mało miejsca poświęca się w procesie edu-
kacji na wprowadzenie człowieka w środowisko natury, gdzie może 
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Tabela 6. Korzyści wynikające z przeżywania czasu wolnego w lesie a ilość 
spędzanego czasu

Korzyści
ilość czasu

Chi2 p
< 2h 3-4h > 5h 

1. Regeneracja fizyczna  
i psychiczna (relaks)

2. Poznawcze i edukacyjne
3. Wymiar materialny  

(np. na grzyby)
4. Wyciszenie
5. Odpoczynek
6. Poprawa nastroju
7. Rozładowanie stresu
8. Wysiłek fizyczny
9. Poszukiwanie atrakcji
10. Doskonalenie sztuki  

przetrwania (survival)
11. Rozrywka
12. Możliwość obcowania  

z ludźmi
13. Brak korzyści

65,1

60,9
63,3

71,9
56,5
57,5
60,5
50,8
69,7
66,7

38,3
35,9

100,0

15,7

17,4
17,5

16,6
21,4
25,3
19,8
23,7
9,1

12,5

21,3
25,6

0,0

19,2

21,7
19,2

11,5
22,1
17,2
19,8
25,4
69,7
20,8

40,4
38,5

0,0

7,066

0,072
0,927

18,346
1,135
2,665
0,064
2,281
2,598
0,846

14,124
11,483

6,909

0,029

0,964
0,629

0,000
0,567
0,264
0,968
0,319
0,273
0,655

0,001
0,003

0,032
Źródło: badania własne.

Tabela 7. Dostrzegane walory w środowisku leśnym

Walory
rozkład odpowiedzi

n %
1. Dźwiękowe
2. Zapachowe
3. Krajobrazowe
4. Kolorystyczne
5. Flora
6. Fauna
7. Nie zwracam uwagi na żadne walory

94
154
168
42
52
31
56

23,5
38,5
42,0
10,5
13,0
7,8

14,0
Źródło: badania własne.

Tabela 8. Dostrzegane walory w środowisku leśnym a płeć respondentów 
(K=kobiety, M=mężczyźni)

Walory
płeć

Chi2 p
K M

1. Dźwiękowe
2. Zapachowe
3. Krajobrazowe
4. Kolorystyczne
5. Flora
6. Fauna
7. Nie zwracam uwagi na żadne walory

24,5
40,1
46,4
11,8
14,3
7,2
7,2

22,1
36,2
35,6
8,6

11,0
8,6

23,9

0,306
0,617
4,651
1,069
0,932
0,271

22,514

0,580
0,432
0,031
0,301
0,334
0,607
0,000

Źródło: badania własne.

Tabela 9. Dostrzegane walory w środowisku leśnym a miejsce zamieszkania 
respondentów (M=miasto, W=wieś)

Walory
miejsce 

zamieszkania Chi2 p
M W

1. Dźwiękowe
2. Zapachowe
3. Krajobrazowe
4. Kolorystyczne
5. Flora
6. Fauna
7. Nie zwracam uwagi na żadne walory

20,9
34,2
41,4
10,3
13,2
8,1

16,7

26,8
43,9
42,7
10,9
12,8
7,3

10,4

1,867
3,854
0,059
0,053
0,017
0,086
3,166

0,172
0,049
0,807
0,818
0,897
0,769
0,075

Źródło: badania własne.

Grupa młodzieży przebywająca w lesie do dwóch godzin zwra-
cała uwagę na walory kolorystyczne i dźwiękowe oraz zapachowe 
i krajobrazowe (tabela 10). W pozostałych grupach wyraźnie zmniej-
szyło się nasilenie odpowiedzi dotyczące wskazanych walorów. Oso-
by deklarujące przebywanie w lesie od trzech do czterech godzin 
w tygodniu, zwracały najczęściej uwagę na faunę i florę. W grupie 
osób spędzających powyżej pięciu godzin w ciągu tygodnia, wska-
zywano na florę i walory krajobrazowe. Także w tej grupie osoby 
najczęściej nie zwracały uwagi na żadne walory. Największe zróżni-
cowanie odpowiedzi pomiędzy grupami dotyczyło walorów dźwię-

w tej grupie wskazywano na niedostrzeganie żadnych korzyści. Osoby 
deklarujące przebywanie w lesie od 3 do 4 godzin w tygodniu, wska-
zywały korzyści związane z możliwością spotkań z ludźmi (25,6%), 
poprawą nastroju (25,3%), uczestniczeniem w wysiłku fizycznym 
(23,7%). Grupa przebywająca w lesie powyżej 5 godzin w tygodniu 
wskazywała na korzyści związane z poszukiwaniem atrakcji (69,7%), 
rozrywką (40,4%), możliwością obcowania z ludźmi (38,5%). Zróżnico-
wanie odpowiedzi z uwzględnieniem ilości czasu spędzanego w środo-
wisku leśnym, stwierdzono w korzyściach związanych z wyciszeniem, 
rozrywką, możliwością obcowania z ludźmi, relaksem, a także brakiem 
dostrzeganych korzyści. W podanych obszarach różnice były istotne 
statystycznie (p<0,05). Środowisko leśne oddziałuje na człowieka  
w różny sposób. Dostrzegać można negatywne działanie np. strach 
przed dzikością zwierząt lub lęk przed kleszczami. Większość elemen-
tów wywiera jednak pozytywny wpływ na człowieka (tabela 7). Badani 
przeżywający wolny czas w lesie najczęściej zwracali uwagę na walory 
krajobrazowe (42%), zapachowe (38,5%), jak i, w mniejszym stopniu, 
na walory dźwiękowe (23,5%). Analiza w oparciu o płeć responden-
tów (tabela 8), poza walorami krajobrazowymi na korzyść kobiet, jak  
i w braku dostrzegania walorów w przeważającej mierze u mężczyzn, 
nie wykazywała zróżnicowania istotnego statystycznie (p<0,05). Miej-
sce zamieszkania respondentów (tabela 9), różnicuje dostrzeganie 
walorów lasu. Mieszkańcy obszarów wiejskich częściej dostrzegają 
elementy zapachowe lasu (p<0,05). W Mieszkańcy miast częściej nie 
zwracali uwagi na żadne walory (16,7%) niż mieszkańcy wsi (10,4%).

Tabela 4. Korzyści wynikające z przeżywania czasu wolnego w lesie a płeć 
respondentów (K=kobiety, M=mężczyźni)

Korzyści płeć Chi2 p
K M

1. Regeneracja fizyczna i psychiczna 
(relaks)

2. Poznawcze i edukacyjne
3. Wymiar materialny (np. na grzyby)
4. Wyciszenie
5. Odpoczynek
6. Poprawa nastroju
7. Rozładowanie stresu
8. Wysiłek fizyczny
9. Poszukiwanie atrakcji
10. Doskonalenie sztuki przetrwania 

(survival)
11. Rozrywka
12. Możliwość obcowania z ludźmi
13. Brak korzyści

62,9

8,0
31,6
42,6
41,8
25,3
21,5
10,1
5,5
4,6

10,5
8,0
2,1

49,1

2,5
27,6
34,4
33,7
16,6
21,5
21,5
12,3
8,0

13,5
12,3
3,1

7,503

5,515
0,749
2,763
2,629
4,346
0,000
9,887
5,873
1,903

0,809
1,985
0,363

0,006

0,019
0,386
0,096
0,105
0,037
0,991
0,002
0,015
0,167

0,368
0,159
0,546

Źródło: badania własne.

Tabela 5. Korzyści wynikające z przeżywania czasu wolnego w lesie a miejsce 
zamieszkania (M=miasto, W=wieś)

Korzyści
miejsce 

zamieszkania Chi2 p
M W

1. Regeneracja fizyczna i psychiczna 
(relaks)

2. Poznawcze i edukacyjne
3. Wymiar materialny (np. na grzyby)
4. Wyciszenie
5. Odpoczynek
6. Poprawa nastroju
7. Rozładowanie stresu
8. Wysiłek fizyczny
9. Poszukiwanie atrakcji
10. Doskonalenie sztuki przetrwania 

(survival)
11. Rozrywka
12. Możliwość obcowania z ludźmi
13. Brak korzyści

52,1

7,3
26,9
33,3
41,4
18,4
22,2
15,8
9,4
5,6

14,5
13,7
3,8

65,2

3,7
34,8
47,6
34,1
26,2
20,1
12,8
6,7
6,7

7,3
4,3
0,6

6,780

2,428
2,809
8,189
2,175
3,502
0,253
0,700
0,921
0,226

4,907
9,653
4,123

0,009

0,129
0,094
0,004
0,140
0,061
0,615
0,402
0,337
0,635

0,027
0,002
0,042

Źródło: badania własne.
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zdaniem respondentów, jest działaniem, które w mniejszym stopniu 
może zachęcać do organizacji czasu wolnego społeczeństwa w tym 
terenie (14,5%). 

Podsumowanie

Młodzież akademicka z Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża 
Jana Pawła II w Białej Podlaskiej deklarowała w dużej mierze po-
trzebę realizowania czasu wolnego na terenach leśnych, choć jak 
się okazało, las pełni w ich życiu przeciętną, jak też dla wielu, waż-
ną rolę. Respondenci z całej gamy korzyści wynikających z przeby-
wania w lesie wskazywali przede wszystkim: regenerację fizyczną 
i psychiczną, potrzebę wewnętrznego wyciszenia, odpoczynek, jak 
również był to wymiar materialny, związany z pozyskiwaniem np. 
grzybów, czy też innych dobrodziejstw lasu. Wskazywano także na 
poprawę nastroju i możliwość rozładowania stresu. U kobiet korzy-
ści te związane były częściej z relaksem, elementami poznawczymi 
i edukacyjnymi oraz poprawą nastroju. Wśród mężczyzn przeważał: 
wysiłek fizyczny, jak również poszukiwanie atrakcji. Mieszkańcy ob-
szarów wiejskich częściej wskazywali na korzyść związaną z rege-
neracją fizyczną i psychiczną oraz potrzebą wyciszenia, natomiast 
respondenci pochodzący z miast częściej wśród korzyści wskazywali 
na rozrywkę i możliwości obcowania w tym środowisku z innymi 
ludźmi. Estetyczne walory lasów, to przede wszystkim bogactwo 
gatunkowe, różnorodność roślin, zmienność sezonowa, zróżnico-
wanie drzewostanów, a także występowanie na tych obszarach ba-
gien, zbiorników wodnych, łąk, torfowisk oraz polan (Bernat 2011). 
Respondenci realizujący wolny czas w lesie, najczęściej zwracali 
uwagę na walory krajobrazowe, zapachowe, jak również, w mniej-
szym stopniu, na walory dźwiękowe. Stwierdzono także, iż miejsce 
zamieszkania respondentów, różnicuje dostrzeganie walorów lasu. 
Mieszkańcy obszarów wiejskich częściej dostrzegają elementy za-
pachowe lasu. W mniejszym stopniu zróżnicowanie to dotyczy 
walorów dźwiękowych i zapachowych. Zauważyć można również, 
iż mieszkańcy miast wykazywali mniejszą wrażliwość na walory niż 
mieszkańcy wsi. Jak podkreślają autorzy, uczestnictwo w działalności 
rekreacyjnej pomaga w rozwoju umiejętności i jest połączone z sze-
regiem korzyści zdrowotnych, takich jak poprawa funkcjonowania 
układu krążenia i niwelowania otyłości (Beauvais 2001; Waters i inni 
2002). Dla osób mieszkających w środowiskach wysokiego ryzyka 
tj. zwiększonego poziomu ubóstwa, uczestnictwo w zorganizowa-
nej działalności rekreacyjnej wykazało zmniejszenie problemów 
emocjonalnych (Law i inni 2006). To również efekty w komuniko-
waniu oraz rozwój umiejętności funkcjonowania w społeczności,  
w której żyją (Larson, Verma 1999; King i inni 2003). Badania opinii 
społecznej dotyczące preferowanych form rekreacji w lasach wska-
zują również ich ulubione miejsca wypoczynku, rodzaje lasów, jak 
również pożądane sposoby zagospodarowania rekreacyjnego ob-
szarów leśnych. Z badań wynika, iż większość ruchu turystycznego 
skoncentrowana jest nad jeziorami i rzekami. Penetracja lasu i wy-
bór miejsca wypoczynku wewnątrz lasu uzależnione są od położenia 
lasu w stosunku do miejsca zamieszkania oraz preferowanego przez 
respondentów typu wypoczynku. Wybór miejsc wypoczynku deter-
minuje możliwość realizacji różnych form rekreacji (Janeczko 2002).
Jak wykazały nasze badania, najczęściej wybierane przez respon-
dentów formy rekreacyjne realizowane w wolnym czasie to marsze 

kowych oraz zapachowych, a także wśród osób nie zwracających 
uwagi na żadne walory – różnice były istotne statystycznie (p<0,05). 
Najczęściej wybierane przez respondentów w wolnym czasie formy 
rekreacyjne (tabela 11) to marsze i spacery (52%) i jazda rowerem 
(48,8%), czyli formy najbardziej powszechne i najprostsze, niewy-
magające większego zaangażowania organizacyjnego. Sporym za-
interesowaniem cieszyło się zbieractwo (43,3%). Co piąty uczestnik 
deklarował wykorzystywanie terenów leśnych do biegania, co może 
świadczyć o przyjaznym środowisku do uprawiania systematycznej 
aktywności na wyższym poziomie, jak i panującej modzie na biega-
nie w naturalnych warunkach „Bieganie po naturze”. 

Tabela 10. Dostrzegane walory w środowisku leśnym a ilość czasu spędza-
nego w lesie

Walory
ilość czasu

Chi2 p
< 2h 3-4h > 5h 

1. Dźwiękowe
2. Zapachowe
3. Krajobrazowe
4. Kolorystyczne
5. Flora
6. Fauna
7. Nie zwracam uwagi na 

żadne walory

69,2
64,9
62,5
73,8
48,1
58,1
37,5

20,2
21,4
17,3
16,7
30,8
32,3
21,4

10,6
13,6
20,2
9,5

21,2
9,7

41,1

7,903
7,711
1,147
4,596
5,260
4,806

12,731

0,019
0,021
0,563
0,100
0,072
0,090
0,002

Źródło: badania własne.

Tabela 11. Formy rekreacyjne realizowane w czasie wolnym

Formy rekreacyjne
rozkład odpowiedzi

n %
1. Marsze i spacery
2. Bieganie
3. Jazda rowerem
4. Jeździectwo
5. Zbieractwo (grzyby, runo leśne itp.)
6. Spotkania towarzyskie
7. Wycieczki
8. Łowiectwo
9. Obserwacje
10. Gry terenowe

208
80

195
17

173
102
90
20
60
41

52,0
20,0
48,8
4,3

43,3
25,5
22,5
5,0

15,0
10,3

Źródło: badania własne.

Tabela 12. Ocena działań rozpowszechniających turystykę i rekreację na 
terenach leśnych

Działania
rozkład odpowiedzi

n %
1. Poprawa zagospodarowania turystycznego 

w lesie
2. Organizacja cyklicznych imprez w lasach
3. Działania promocyjne w szkołach
4. Prowadzenie kampanii promocyjnej „Przyja-

zny Las”, „Czysty Las” itp.
5. Organizacja obozów lub szkół przetrwania – 

Survivalu, przygody w lesie

115

88
82
58

141

28,8

22,0
20,5
14,5

35,3

Źródło: badania własne.

W niewielkim stopniu młodzież deklarowała również uczest-
nictwo w łowiectwie (5%), jak też w formach jeździeckich (4,3%), co 
związane jest z koniecznością odpowiedniego przygotowania i po-
noszenia dodatkowych kosztów. Działania mające istotny wpływ na 
rozpowszechnianie aktywności turystycznej i rekreacyjnej na tere-
nach leśnych w opinii młodzieży (tabela 12) powinny być zwrócone 
na organizację obozów lub tzw. szkół przetrwania nawiązujących 
do przeżywania przygody w środowisku często bliskim od miejsca 
zamieszkania, choć jak się okazuje mało znanym (35,3%). W dalszej 
kolejności zwrócono uwagę na poprawę zagospodarowania tury-
stycznego w lesie (28,8%). Prowadzenie kampanii promocyjnych 
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i spacery oraz jazda rowerem, czyli formy najbardziej powszechne  
i najprostsze, niewymagające większego zaangażowania organizacyj-
nego. Sporym zainteresowaniem cieszyło się zbieractwo. Co piąty 
uczestnik deklarował wykorzystywanie terenów leśnych do biegania, 
co może świadczyć o przyjaznym środowisku do uprawiania syste-
matycznej aktywności. W niewielkim stopniu młodzież deklarowała 
również uczestnictwo w łowiectwie, jak też formach jeździeckich. 
Stwierdzono jednocześnie, iż działania rozpowszechniające aktyw-
ność turystyczną i rekreacyjną na terenach leśnych w opinii mło-
dzieży powinny być zwrócone na organizację obozów lub tzw. szkół 
przetrwania nawiązujących do przeżywania przygody. W dalszej ko-
lejności młodzież dostrzega potrzebę poprawy zagospodarowania 
turystycznego w lesie, co może również przyczynić się do zachęcenia 
w podejmowaniu aktywności. Prowadzenie kampanii promocyjnych 
zdaniem respondentów jest działaniem, które w mniejszym stopniu 
może zachęcać do organizacji czasu wolnego społeczeństwa w tym 
terenie. 

Bibliografia:

1. Beauvais C., (2001) Literature review on learning through recreation. Ot-
tawa: Canadian Policy Research Networks. 

2. Bernat S., (2011) Atrakcyjność dźwiękowa polskich parków narodowych 
[w:] Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych, Rogów Studia 
i Materiały CEPL, R.13. Zeszyt 3(28). 

3. Bombol M., (2008) Czas wolny jako kategoria diagnostyczna procesów roz-
woju społeczno – gospodarczego, Warszawa: Monografie i Opracowania 
555, Szkoła Główna Handlowa. 

4. Fąk T., Opoka D., (1995) Aspekty zdrowotne rekreacji ruchowej w opinii 
studentów AWF we Wrocławiu [w:] Styl życia a zdrowie. Dylematy teorii 
i praktyki, Czaplicki Z., Muzyka W., (red.), Olsztyn: PTP. 

5. Głowacki S., (2006) Znaczenie gospodarcze i rekreacyjne dolnych warstw 
lasu, „Leśne Prace badawcze” nr 3, s. 99-114.

6. Heywood JL., (2002) The cognitive and emotional components of behavior 
norms in outdoor recreation, “Leisure Science” nr 24(3-4), s. 272. 

7. Janeczko E., (2002) Środowiskowe i społeczne uwarunkowania rekreacyj-
nej funkcji lasów Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, Warszawa: praca 
doktorska SGGW. 

8. Janeczko E., (2011) Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne Lasów 
Państwowych w Polsce-stan obecny i perspektywy [w:] Turystyka i rekre-
acja na obszarach niezurbanizowanych – wybrane zagadnienia, Kiryjow J., 
(red.), Warszawa: Wydawnictwo SGGW. 

9. King G., Law M., King S., Rosenbaum P., Kertoy MK., Young NL., (2003) 
A conceptual model of the factors affecting the recreation and leisure 
participation of children with disabilities, “Phys Occup Ther Pediatr” nr 
23, s. 63-90. 

10. Kozioł L., Muszyński Z., (2009) Atrakcyjność rewirów leśnych jako obszarów 
recepcji turystycznej, Tarnów: Zeszyty Naukowe MWSE, nr 2(13).

11. Larson RW., Verma S., (1999) How children and adolescents spend time 
across the world: work, play, and developmental opportunities, “Psychol 
Bull” nr 125, s. 701-736.

12. Laurów Z., (2006) Niewykorzystanie walorów turystycznych polskich lasów 
[w:] Rola turystyki, rekreacji i zabawy w edukacji leśnej społeczeństwa, Ro-
gów: Studia i Materiały CEPL, R. 8, nr 3(13), s. 121-129. 

13. Law M., Petrenchik T., Ziviani J., King J., (2006) Participation of children in 
school and community [w:] Children: understanding children’s occupations 
and enabling participation, Rodgers S., Ziviani J., (eds.), London: Blackwell 
Science, s. 67-90.

14. Mandziuk A., Janeczko K., (2009) Turystyczne i Rekreacyjne funkcje lasu 
w aspekcie marketingowym [w:] Turystyka w Lasach i na obszarach przy-
rodniczo cennych, Rogów: Studia i Materiały CEPL, R.11. z 4(23).

15. Milewski W., (2012) Lasy w Polsce, Wydawnictwo Centrum Informacyjne 
Lasów Państwowych [w:] www.lasy.gov.pl/dokumenty/materialy_promo-
cyjne/lasy-w-polsce-2012/view [15.03.2014].

16. Palisano R.J., Chiarello L.A., Orlin M., (2011) Determinants of intensi-
ty of participation in leisure and recreational activities by children with 
cerebral palsy, “Dev Med Child Neurol” nr 53, s. 142-149, doi:10.1111/j.
1469-8749.2010.03819.x.

17. Siwiński W., (1996) Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowaw-
cza w pozaszkolnej kulturze fizycznej i turystyce [w:] Sport, rekreacja rucho-
wa, turystyka, Siwiński W., (red.), Poznań: PDW ŁAWICA.

18. Waters E., Goldfeld S., Hopkins S., (2002) Indicators for child health, deve-
lopment and wellbeing, Melbourne: Center for Community Child Health, 
Royal Children’s Hospital.

 O Autorach

dr Dominik Dąbrowski

Doktor nauk o kulturze fizycznej. Od początku kariery zawodowej (2002) 

związany z Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej 

Podlaskiej na kierunku Turystyki i Rekreacji. Zainteresowania naukowe to 

turystyka kwalifikowana, turystyka wybranych grup społecznych, jak również 

w ostatnim czasie – turystyka na obszarach wiejskich i leśnych. Uczestnik 

kilku projektów badawczych o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym. Autor 

przeszło 80 publikacji naukowych. Uczestnik licznych konferencji naukowych 

krajowych i zagranicznych.

dr Łukasz Jan Zbucki

Doktor nauk o Ziemi, uczestnik grantów krajowych i zagranicznych. Badania 

prowadził m.in. na Białorusi, Ukrainie i w Szwecji. Autor około 50 publikacji 

naukowych. Obecnie zatrudniony na wydziale Nauk Ekonomicznych i Tech-

nicznych w Państwowej Szkole Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II w Białej 

Podlaskiej. Do zainteresowań badawczych należy oddziaływanie środowiska 

na gospodarkę człowieka, geografia, zmiany środowiska przyrodniczego wy-

wołane działalnością człowieka.

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwa-
Na tych samych warunkach 4.0 Polska (CC BY-SA 4.0 PL). 



Olga Filipiak – Wolność konsumowania versus zniewolenie...

73

1. 

Olga Filipiak, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wolność konsumowania versus zniewolenie 
we współczesnym świecie konsumpcji

Freedom of consumption versus slavery 
in the contemporary world of consumption

The contemporary world of consumption frequently eludes an 
unambiguous description. The role of the consumer is one of many 
social roles of an individual. Modern society is distinguished by symp-
toms of consumer freedom but also by signs of slavery among consum-
ers. The world of consumption is worth analysing from the perspective 
of consumption freedom, visible in the assumption of various styles 
of consumption or in the right to choose. The impact of the Internet 
is an additional aspect which provides a wide range of freedom in 
consumption. On the other hand, multiple appearances of freedom 
are discernible in the consumer society. They are manifested in con-
sumerist attitudes, excessive consumption, hedonism, glorification of 
materialist values, growing addiction to consumption (shopaholism), 
subjective treatment of the consumer. 

Keywords: consumer freedom, symptoms of slavery in consumption, 
consumerism, consumer rights.

Współczesny świat konsumpcji często wymyka się jednoznaczne-
mu opisowi. Rola konsumenta jest jedną z wielu ról społecznych jed-
nostki. We współczesnym społeczeństwie istnieją symptomy świadczą-
ce zarówno o występowaniu wolności konsumenckiej, jak i pewnego 
rodzaju oznaki zniewolenia. Warto przeanalizować świat konsumpcji 
biorąc pod uwagę perspektywę wolności konsumowania widocznej 
w przyjmowaniu różnorodnych stylów konsumpcji, czy też prawa wy-
boru. Istotny w tym aspekcie jest wpływ Internetu dającego szeroki 
wachlarz realizacji wolności w konsumpcji. Z drugiej strony mamy do 
czynienia z wieloma pozorami wolności, przejawiającymi się m.in. w po-
stawach konsumpcjonistycznych, nadmiernej konsumpcji, hedonizmo-
wi, gloryfikacji wartości materialistycznych, uzależnieniu od konsumpcji 
(zakupoholizm), przedmiotowym traktowaniu konsumenta. 

Słowa kluczowe: wolność konsumencka, przejawy zniewolenia w kon-
sumpcji, konsumpcjonizm, prawa konsumenckie.

Typ artykułu: przeglądowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorki.
Cytowanie: Filipiak O., (2018) Wolność konsumowania versus zniewolenie we współczesnym świecie konsumpcji „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” nr specjalny 
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Analiza zmian zachodzących we współczesnym społeczeństwie 

konsumpcyjnym zajmuje pokaźne miejsce w dorobku wielu dyscyplin 
naukowych. Konsumpcja, konsument, dobra konsumpcyjne stanowią 
istotne problemy badawcze w naukach społecznych. Nie sposób mó-
wić dziś o procesach i problemach zachodzących w zglobalizowanym 
świecie bez interpretacji aspektów społeczeństwa konsumpcyjnego. 
Społeczeństwo konsumpcyjne postrzegane jest jako nowy model uspo-
łecznienia, gdzie przyucza się i wdraża do konsumpcji, która jest „czyn-
nym i zbiorowym zachowaniem, jest przymusem i nakazem, moralno-
ścią i instytucją” (Baudrillard 2006: 94). Konsumpcja jest obecnie siłą 
napędową rozwoju gospodarczego, stymulatorem we współczesnej, 
rozwiniętej gospodarce (Bywalec 2007: 9). Celem artykułu jest analiza 
wybranych aspektów wolności konsumenckiej oraz oznak zniewolenia 
we współczesnym świecie konsumpcji. Postawmy zasadnicze pytania: 
jakie są przejawy wolności konsumowania i jak postrzega je konsu-
ment? Jakie są pozory wolności wyboru? Czy wolność wyboru jest rze-
czywiście niczym nieograniczona? Jakie procesy społeczne wpływają 
na konsumpcję? 

Przejawy wolności w konsumpcji

Wolność wyboru to jedno z najważniejszych praw konsumenta. 
Konsument ma prawo do swobodnego dostępu do dóbr i usług, które 
są w kręgu jego zainteresowania. Ponadto do katalogu podstawowych 
praw konsumenckich zalicza się prawo do: zaspokojenia podstawo-
wych potrzeb człowieka (m.in. ubrania, ochrony zdrowia, edukacji); 
bezpieczeństwa (ochrony przed dobrami niebezpiecznymi); informacji 
(m.in. ochrona przed nieuczciwą reklamą); wyrażania swojej opinii; za-

dośćuczynienia; edukacji konsumenckiej (przede wszystkim w zakresie 
znajomości i korzystania ze swoich praw, racjonalnego podejmowania 
decyzji nabywczych); życia w zdrowym środowisku naturalnym (Fe-
deracja Konsumentów 2019). W praktyce życia codziennego wolność 
konsumencka jest często zagrożona lub niemożliwa do spełnienia. Na 
wybory podejmowane przez konsumentów ma wpływ wiele czynni-
ków takich jak: płeć, wiek, wykształcenie, pozycja społeczna, zaplecze 
finansowe, miejsce zamieszkania. Biorąc pod uwagę te determinan-
ty konsumenci podejmują odmienne decyzje zakupowe, prezentują 
inny styl życia i inne upodobania. Przyjmując taką perspektywę, któ-
ra wydaje się najbardziej umiarkowana można stwierdzić, że wybory 
jednostkowe konsumentów różnią się od siebie, mimo tego, iż często 
wybiera się podobne produkty i usługi. Rzeczywistość konsumencka 
nie jest więc jednolita, ale różnorodna. Postrzeganie konsumentów 
jako jednolitej „masy nabywców” jest błędne, gdyż konsumowanie jest 
zjawiskiem dosyć złożonym. Zachowania konsumenckie kształtowane 
są pod wpływem wielu czynników, a do najważniejszych zalicza się 
uwarunkowania: ekonomiczne, społeczno-demograficzne, kulturowe 
i psychologiczne (Dąbrowska 2006: 119). Zróżnicowanie tych determi-
nant wpływa na całokształt podejmowanych decyzji konsumenckich, 
strukturę konsumpcji oraz przyjmowanie przez konsumentów okre-
ślonych wzorów konsumpcji. Aktywność konsumenta na rynku jest 
istotnym elementem szerszej aktywności życiowej jednostki i wynika 
ze „spełnienia roli uczestnika rynku konsumpcyjnego reprezentującego 
stronę popytową, czyli rolę nabywcy” (Baruk 2017: 54). Takie stano-
wisko jest istotne z socjologicznego punktu widzenia, gdyż rolę konsu-
menta traktuje się jako jedną z wielu ról społecznych pełnionych przez 
jednostki. Potwierdza to stwierdzenie, że konsumpcja wpisana jest 
w życie codzienne człowieka i stanowi nie tylko jednorazowy akt za-
spokajania potrzeb, ale jest procesem. Ciekawe stanowisko prezentuje 
A. Jawłowska: „To konsumenci kształtują rynek (…). A zatem mamy do 
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czynienia z sytuacją, w której obok procesów uprzedmiotowienia do-
konują się procesy upodmiotowienia lub raczej odprzedmiotowienia, 
obejmujące zarówno jednostki, jak i różne instytucje, które nie służą 
anonimowym „mechanizmom rynkowym”, lecz są współkształtowane 
przez konkretnych ludzi” (Jawłowska 2005: 57). To ważne stwierdzenie, 
szczególnie w kontekście postrzegania rynku, który przecież tworzony 
jest także przez człowieka jako jednostkę gospodarującą. W społe-
czeństwie konsumpcyjnym mamy do czynienia z wolnością wyboru, 
która przejawia się we wszystkich płaszczyznach życia jednostki, biorąc 
pod uwagę oczywiście ograniczenia wynikające z sytuacji materialnej 
konsumenta, czy też napędzające konsumpcję mechanizmy rynkowe 
(Jawłowska 2005: 56-57). W opinii B. Barbera wolności postrzeganej 
jako pewnego rodzaju kompetencji (prawa – to roszczenia moralne) 
należy się wyuczyć, gdyż ta zdolność wymaga wykształcenia kompe-
tentnych obywateli (Barber 2008: 195). W tym kontekście edukację 
konsumencką należy potraktować jako ważny przyczynek to kształto-
wania świadomości konsumenckiej, także w zakresie praw i obowiąz-
ków wynikających z roli konsumenta. Zdaniem F. Byloka nowe środki 
komunikacji (szczególnie Internet) nadają konsumpcji nowe znaczenia, 
co przejawia się przede wszystkim w: indywidualizmie współczesnego 
konsumenta mającego dostęp do zróżnicowanej oferty dóbr i usług 
oraz szerokiego wachlarza stylów życia; pluralizmie wzorów konsump-
cji, jakie konsument ma do wyboru oraz swobodnym dostępie do in-
formacji, które może weryfikować poprzez Internet (Bylok 2005: 247-
248). Internet daje współczesnemu konsumentowi poczucie wolności, 
szczególnie jeśli chodzi o możliwości korzystania nie tylko z e-sklepów, 
czy e-usług na rynku, ale przede wszystkim w obszarze dostępu do 
wiarygodnych informacji. Wymaga to oczywiście od nabywcy pewnego 
trudu w dotarciu do rzetelnych źródeł, ale często już sama konfron-
tacja z odmiennymi opiniami innych konsumentów stanowi ważny 
czynnik przy wyborach konsumenckich. Dużą popularnością cieszą się 
media społecznościowe, które możemy zdefiniować jako „wirtualne 
miejsca, w których użytkownicy o podobnych zainteresowaniach mogą 
się spotykać i wymieniać komentarzami, opiniami i swoimi przemyśle-
niami”. Konsumenci wybierają serwisy społecznościowe, fora dysku-
syjne, blogi, blogi korporacyjne (Kos-Łabędowicz 2015: 101-116). Te 
wybory konsumenckie należy traktować jako przejaw wolności w po-
dejmowaniu decyzji. Aktywność tego rodzaju może świadczyć o wzra-
stającej pozycji konsumenta, który działając w sposób bardziej prze-
myślany staje się silniejszym „ogniwem” na rynku. Warto też zwrócić 
uwagę na procesy globalizacji, które na przestrzeni lat w istotny sposób 
wpłynęły na kształtowanie się wolności konsumenckiej. Z jednej strony 
mamy do czynienia z unifikacją wzorów konsumpcji, upodabnianiem 
się stylów życia oraz postępującymi mechanizmami naśladownictwa 
w konsumpcji. Z drugiej – nadal istnieje potrzeba przejawiana w zacho-
waniach konsumentów, realizowana w chęci odróżnienia się od innych, 
wyrażenia swojej własnej tożsamości w sposób indywidulany. Kon-
sumpcja daje takie możliwości, daje pewnego rodzaju wolność w tego 
typu kreacji. Konsument nie musi być jedynie biernym odbiorcą treści 
generowanych przez rynek i podmioty na nim funkcjonujące. Intere-
sującym przykładem aktywności jest pełnienie roli prosumenta, który 
„w znacznie większym stopniu może wpływać na stopień zgodności 
oferty z własnymi oczekiwaniami w porównaniu z odgrywaniem roli 
typowego odbiorcy” (Baruk 2017: 8). Tego typu aktywność prowadzi 
m.in. do wzmocnienia pozycji konsumenta na rynku, który często staje 
się inspiratorem, pomysłodawcą i partnerem dla producenta. 

Pozory wolności wyboru

Konsument ulega ciągłej pokusie potwierdzania swojej wartości 
i swojego „ja”. Hedonizm, utylitaryzm, wartości materialistyczne, to 
nieodłączne elementy współczesnego porządku konsumpcji. Barber 
odnosząc swoje uwagi do społeczeństwa amerykańskiego (jednak 
śmiało można dziś odnieść je do większości społeczeństw wysoko 
i średnio rozwiniętych) twierdzi, że współczesny rynek trenuje swoich 
obywateli do bycia konsumentem od najmłodszych lat (Barber 2008). 
Obecnie dzieci i młodzież są najbardziej pożądanymi odbiorcami re-
klamy telewizyjnej z kilku powodów. Po pierwsze ta grupa odbiorców 
chętnie ogląda reklamy telewizyjne, jest chłonna przekazywanych 
treści bez mechanizmu obrony przed nimi. Następnie dziecko staje 
się pośrednikiem do dorosłego konsumenta, który pod wpływem na-
mowy dziecka jest skłonny dokonywać zakupów reklamowanych dóbr 
(Starosta 2012: 176). Należy jasno zaznaczyć, że tego typu działania 
często opierają się na manipulacyjnych technikach wpływu na innych. 
Ponadto, warto wskazać pozostałe zagrożenia, takie jak: promocja 
produktów szkodliwych dla najmłodszych odbiorców, reklamowanie 
produktów niedostępnych ze względu na wysoką cenę, co wywołuje 
frustrację dziecka i prowadzi do konfliktów z rodzicami, propagowanie 
zachowań nieetycznych, materialistycznych oraz egoistycznych wśród 
najmłodszych konsumentów (Duda 2016: 294). Niewątpliwie jednym 
z poważniejszych symptomów zniewolenia jest zakupoholizm, który 
„ma miejsce wówczas, gdy kompensacyjne zachowanie konsump-
cyjne wykazuje typowe cechy uzależnienia, a mianowicie zawężenie 
działań do określonych obiektów, niemożliwość powstrzymania się od 
nich, a w wielu przypadkach wzrost dawki i występowanie objawów 
zespołu abstynencji uzależnienia od dokonywania zakupów” (Lange 
2012: 117). Zakupoholizm to coraz bardziej powszechna patologia 
społeczna w społeczeństwie konsumpcyjnym. Zakupy dokonywane 
w sposób kompulsywny stają się swoistego rodzaju ucieczką człowieka 
od problemów dnia codziennego. Konsekwencje zakupoholizmu do-
tykają przede wszystkim jednostkę, która jest uzależniona, powodując 
problemy finansowe, trudności w pracy i rodzinie. Nałóg zakupów to 
coraz bardziej powszechna choroba współczesnego świata zachłyśnię-
tego konsumpcją, ograniczająca wolność jednostki. W społeczeństwie 
konsumpcyjnym konsumpcja staje się naczelną wartością. Wyraźnym 
przejawem zniewolenia w świecie konsumpcji staje się rozprzestrze-
niający się konsumpcjonizm posiadający różne oblicza. Współcześnie 
mamy do czynienia z mentalnością konsumentów nastawionych na 
realizację swoich potrzeb w sposób natychmiastowy. Życie chwilą, 
bez myślenia o konsekwencjach wyborów, jakich dokonuje nabywca. 
Konsumpcjonistyczny styl życia charakteryzuje współczesne społeczeń-
stwo. Konsumpcjonizm zdaniem Z. Baumana jest „typem układu spo-
łecznego, wynikającym z wtórnego przerobu prozaicznych, stałych i, 
żeby się tak wyrazić 'reżimowo neutralnych' ludzkich potrzeb, pragnień 
i tęsknot w główną siłę napędową społeczeństwa, która koordynuje 
reprodukcję systemu, integrację społeczną, rozwarstwienie społeczne 
i formowanie ludzkich jednostek, jak również odgrywa podstawową 
rolę w procesach tworzenia tożsamości jednostek i grup oraz w wybo-
rze i stosowaniu strategii życiowych jednostek” (Bauman 2008: 36). 
Co ciekawe obecnie czas wolny stał się sferą coraz bardziej zagospo-
darowaną przez konsumpcję. Spędzanie czasu wolnego w galeriach 
handlowych to rzeczywisty przejaw konsumpcjonizmu. Trudno oprzeć 
się blichtrowi konsumpcji. Świat kreowany przez konsumpcję wydaję 
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się bardzo atrakcyjny, a dobra konsumpcyjne bardzo pożądane. Trudno 
postawić granicę w konsumowaniu, co widoczne jest w konsumpcji 
nadmiernej, gdzie wiele dóbr jest marnotrawionych. To pewnego ro-
dzaju paradoks konsumpcji, gdyż z jednej strony mamy do czynienia 
z grupą konsumentów, która w pełni korzysta z możliwości, jakie daje 
konsumpcja, zaś z drugiej strony rośnie liczba osób wykluczonych, któ-
rych nie stać na korzystanie z dóbr, jakie proponuje rynek. Z tymi ostat-
nimi społeczeństwo konsumpcyjne obchodzi się dosyć brutalnie, gdyż 
są niepotrzebni, niechciani, przegrani, wyrzuceni poza społeczność 
(Bauman 2009: 136-137). G. Ritzer pisze o rozczarowaniu w obliczu 
rozprzestrzeniającego się konsumpcjonizmu. Do grup zawiedzionych 
zalicza się osoby, których stać na zakup nowych dóbr, ale nabywanie 
nie stanowi już dla nich życiowego celu; następnie osoby, które nie 
mają dostatecznej ilości środków pieniężnych do ich zakupu (Ritzer 
2004: 315). Analizując współczesny świat konsumpcji ciekawą alter-
natywą staje się częściowa rezygnacja z dotychczasowego sposobu 
konsumpcji. Są to świadome wybory konsumentów, które można 
postrzegać jako przejaw wolności w konsumpcji, gdyż jednostka ni-
czym nieprzymuszona samodzielnie wybiera sposób realizacji swoich 
potrzeb oraz formy ich zaspokajania. Tego typu nabywcy decydują się 
na minimalizm w konsumpcji ograniczając dotychczasowe zakupy. Po-
nadto zwracają uwagę na etyczne i ekologiczne aspekty wybieranych 
dóbr. Świadome korzystanie z dóbr i usług konsumpcyjnych stanowi 
przeciwwagę dla marnotrawienia, czy nieracjonalnego korzystania 
z oferty rynkowej.

Podsumowanie

Wolność konsumencka to jeden z atrybutów społeczeństwa 
konsumpcyjnego. Z kolei nie można rozpatrywać tego zagadnienia 
bez odniesienia do przejawów konsumpcjonizmu mocno wpisanego 
w kulturę i społeczeństwo konsumpcyjne. We współczesnym społe-
czeństwie istnieją symptomy świadczące zarówno o występowaniu 
wolności konsumenckiej, jak i pewnego rodzaju zniewoleniu, jakie 
dotyczy konsumenta. Wolność konsumencka gwarantowana jest 
przede wszystkim przez mechanizm rynkowy, który daje możliwości 
wyboru. Istotną rolę w tym aspekcie stanowią prawa konsumenc-
kie oraz umiejętne z nich korzystanie przez nabywców. Świadomy 
i dobrze wyedukowany konsument stanowi silne ogniwo na rynku. 
Współczesny rynek, jak twierdzą badacze, jest rynkiem konsumen-
ta. Jednocześnie pojawiają się nierówności związane z dostępem 
do dóbr i usług, ale nie jest to wyłącznie wina rynku. Zniewolenie 
konsumenta przyjmuje różne formy, dotyczy zarówno przyjmowania 
materialistycznych wartości w życiu jednostki i grup społecznych, 
a także konsumpcyjnym stylu życia. Warto zwrócić uwagę na po-
jawiające się zjawisko uzależnienia od dokonywania zakupów. Nie-
pokojące zmiany widoczne są w mentalności konsumenckiej cha-
rakteryzującej się zachłyśnięciem się konsumpcją, przedmiotowym 
traktowaniu człowieka i pogłębiających się nierównościach społecz-
nych, widocznych w nierównomiernym dostępie do oferty rynkowej. 
Istotny wpływ na zjawiska zachodzące w konsumpcji ma globalizacja 
oraz procesy informatyzacji. W toczącej się debacie dotyczącej spo-
łeczeństwa konsumpcyjnego istnieje wiele mało optymistycznych 
opinii, które przedstawiono w tym artykule. Warto jednak wrócić 
uwagę na pogląd W. Wątroby, który wskazuje na kilka pozytywnych 
aspektów, jeśli chodzi o przyszłość społeczeństwa konsumpcyjnego. 

Zalicza się do nich m.in. znaczący potencjał rynku konsumpcyjnego 
w Azji, Europie Wschodniej, być może też Afryce; niezagospodaro-
wane jeszcze obszary kulturowe; wzrost wrażliwości konsumentów 
w zakresie świadomości zwiększającego się znaczenia wykształcenia, 
chęci zaspokajania potrzeb wyższego rzędu nowym typem dobra czy 
usługi; rozwój nowych technologii komunikacyjnych zmieniających 
dotychczasowe sposoby konsumpcji (Wątroba 2006: 231). Nie spo-
sób dyskutować z faktem, iż konsumpcja to nie tylko zaspokajanie 
potrzeb człowieka, ale również płaszczyzna szerszej aktywności jed-
nostki. Należy zatem poddawać analizie zjawiska zachodzące w tym 
obszarze. 
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Wolność wyznania w ustawodawstwie hiszpańskim. 
Przykład społeczności muzułmańskiej

Freedom of religion in Spanish legislation. 
An example of a Muslim community

The purpose of this article is to show the importance of religious 
freedom in the Kingdom of Spain in the context of rights guaranteed 
by national and international legislation. The subject of research is 
primarily the theoretical aspect. In addition to the analysis of Spanish 
legislation, it is advisable to approximate the contemporary context, 
expressed inter alia in the documents of the Spanish Islamic Commis-
sion and its activities. The structure of the article contains an analysis 
of the most important legal acts according to the chronological or-
der. The basis of the research was the historical method and content 
analysis. The obtained results allow to state that the Muslim commu-
nity on the basis of legislation implements the freedom of religious 
practices, and also has the possibility of religious education and halal 
food production.

Keywords: freedom, halal, islam, legislation, religion.

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie znaczenia wolności 
religijnej w Królestwie Hiszpanii w kontekście praw zagwarantowa-
nych w ustawodawstwie krajowym i międzynarodowym. Przedmio-
tem badań jest przede wszystkim aspekt teoretyczny. Oprócz analizy 
hiszpańskiego ustawodawstwa wskazane jest przybliżenie kontekstu 
współczesnego, wyrażonego m.in. w dokumentach Hiszpańskiej 
Komisji Islamskiej i jej działalności. W strukturze artykułu zawarto 
analizę najważniejszych aktów prawnych według porządku chrono-
logicznego. Podstawą badań była metoda historyczna oraz analiza 
zawartości treści. Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, iż 
społeczność muzułmańska na podstawie ustawodawstwa realizuje 
wolność praktyk religijnych, a także ma możliwość edukacji religijnej 
i produkcji żywności halal.

Słowa kluczowe: halal, islam, religia, ustawodawstwo, wolność.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
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Analizując problematykę wolności religijnej1 należy postawić 
zasadnicze pytanie: czy współcześnie wolność religijna, zwłaszcza 
w przypadku wyznawców islamu, jest wieloaspektowo ujęta w usta-
wodawstwie i jest bezpośrednim źródłem decyzji na poziomie pań-
stwowym oraz regionalnym. Analiza odnosi się do prawodawstwa 
w Królestwie Hiszpanii. Niemniej, w celu zaprezentowania odpowied-
niego tła wskazane jest odwołanie się do międzynarodowego ustawo-
dawstwa po II wojnie światowej. Główne akty prawne datuje się na 
okres od II połowy lat 40. do lat 60. XX wieku. Natomiast Hiszpania 
uregulowała kwestię wolności religijnej po okresie transformacji sys-
temowej w 1978 roku, co było równoznaczne z zakończeniem okresu 
autorytarnych rządów generała Francisco Franco i powrotem do mo-
narchii konstytucyjnej. W 1989 roku Komisja ds. Wolności Religijnej,     
uznała islam za religię „de notorio arraigo” (głęboko zakorzenioną)2, 

1 Papież Benedykt XVI przypomniał w swoich dzielach, że pierwszym auto-
rem terminu „wolność religijna” (libertas religionis) był Tertulian. Oficjalnie 
w nauce Kościoła termin „wolność religijna” został użyty przez papieża Leona 
XIII. W Encyklice Libertas praestantissimum o wolności człowieka z 1888 roku 
papież Leon XII wskazywał na błędne rozumienie pojęcia wolności religijnej,  
która miałaby dawać jednostce prawo do bezkarnego obalenia/zmiany religii 
(Libertas praestantissimumm 1888). Z tego punktu widzenia XIX-wieczna ka-
tolicka interpretacja odbiega od współczesnej wizji europejskiej, która jedno-
znacznie daje jednostce prawo wyboru.
2 Procedura zgłaszania notorycznego zakorzenienia została wyartykułowana 
poprzez raport Komisji Doradczej ds. Wolności Religijnej, zgodnie z artykułem 
8 religii islamskiej (1989) Ustawy Organicznej nr 7/1980, z 5 lipca 1980 roku 
oraz z art. 3.e) Dekretu Królewskiego nr 932/2013 z 29 listopada 2013 roku. 
Po deklaracji głębokiego zakorzenienia w Hiszpanii protestantyzmu (1984)  
i judaizmu (1984) zostały uznane: Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach 
Ostatnich (2003), Kościół Świadków Jehowy (2006), Buddyzm (2007) i Kościół 
prawosławny (2010).

czego rezultatem było szczegółowe uwzględnienie wszystkich aspek-
tów związanych z religią, nie tylko elementów związanych z modlitwą 
czy postem, ale także z żywnością halal, edukacją religijną oraz miej-
scami pochówku (Real Decreto 593/2015, de 3 de julio, por el que se 
regula la declaración de notorio arraigo de las confesiones religiosas 
en España 2015).

Hipoteza badawcza i uzasadnienie podjęcia tematyki

H1 – Hiszpańskie ustawodawstwo gwarantuje wolność religijną 
społeczności muzułmańskiej rozumianą jako realizacja praktyk reli-
gijnych, dostęp do lekcji religii, budowa miejsc modlitwy i pochówku 
oraz produkcja żywności halal. Pytania badawcze: 1/ Jakie jest zna-
czenie ustawodawstwa dla realizacji swobody wyznania wśród muzuł-
manów? 2/ Jak rozwijało się hiszpańskie ustawodawstwo dotyczące 
wolności religijnej? 3/ Co zapewniono muzułmańskim wspólnotom 
religijnym? 4/ Co powoduje status islamu jako religii de notorio ar-
raigo? 5/ Jakie są główne problemy związane z realizacją wolności 
religijnej wśród muzułmanów? Podstawą badań jest analiza zawar-
tości źródeł oraz analiza historyczna, rozumiana jako chronologiczny 
opis zdarzeń. Hiszpania nie znajduje się w czołówce państw europej-
skich pod względem liczebności muzułmanów, niemniej jest w spo-
sób szczególny historycznie związana z islamem. Początki sięgają VIII 
wieku. Ślady koegzystencji muzułmanów i chrześcijan widoczne są 
w zarówno w andaluzyjskich miasteczkach, jak i w głównych metro-
poliach. Oprócz klasycznego architektonicznego przykładu dawnego 
meczetu – obecnie Katedry w Kordobie – warto zwrócić uwagę na 
rozwijający się współcześnie rynek halal oraz aktywność Hiszpańskiej 
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Komisji Islamskiej3. Nie bez znaczenia jest również bliskość geogra-
ficzna Afryki Północnej, będącej bezpośrednim źródłem napływu imi-
grantów muzułmańskich. Zgodnie z „Informe anual sobre la situación 
de la libertad religiosa en España 2017”4 w Hiszpanii mieszka 1 946 
300 muzułmanów (ok. 2,1%). Zarejestrowano w sumie 1 700 podmio-
tów islamskich oraz 1 363 miejsc kultu religijnego. 

Ustawodawstwo hiszpańskie a wolność religijna

Historycznie jednym z pierwszych dokumentów odnoszących 
się bezpośrednio do wolności religijnej w Hiszpanii jest ustawa 
z 1967 roku. Była ona odpowiedzią na II Sobór Watykański i Dignita-
tis humanae5. Hiszpania była zobligowana do uwzględnienia w swo-
im prawodawstwie reform Soboru ze względu na konkordat ze Sto-
licą Apostolską, zawarty 27 sierpnia 1953 roku. W ustawie z 1967 
roku podkreślono status religii katolickiej jako narodowej (art. 2). 
Wyznania niekatolickie były poddawane reglamentacji prawnej. 
Zarówno miejsca kultu religijnego, jak i rejestracja oraz działalność 
związków religijnych były kontrolowane przez organy Minister-
stwa Sprawiedliwości (m.in. Komisję ds. Wolności Religijnej) (Ley 
44/1967, de 28 de junio, regulando el ejercicio del derecho civil a la 
libertad en materia religiosa 1967). W 1968 roku powstało pierwsze 
stowarzyszenie muzułmańskie o zasięgu ogopnokrajowym Asocia-
ción Musulmana de España (AME). Niemniej w ustawodawstwie 
okresu generała Franco widoczne jest instrumentalne traktowanie 
pojęcia wolności religijnej. Dopiero transformacja ustrojowa w 1978 
roku spowodowała przewartościowanie w polityce wewnętrznej 
i zagranicznej. Wolność wyznania należy do praw fundamentalnych 
I generacji, zagwarantowanych przez Konstytucję Królestwa Hisz-
panii z 1978 roku. W artykule 16 zagwarantowano wolność religii. 
Treść zapisów można sprowadzić do następujących sformułowań: 
„1. Deklaracja wolności ideologicznej i religijnej jednostek oraz spo-
łeczności bez dalszych ograniczeń, w ich przejawach, niż jest to ko-
nieczne dla utrzymania porządku publicznego chronionego prawem; 
2. Nikt nie może być zmuszony do składania publicznej deklaracji na 
temat swojej ideologii, religii lub przekonań; 3. Żadna spowiedź nie 
będzie miała charakteru państwowego, a władze publiczne będą 
miały obowiązek uwzględniać wierzenia religijne społeczeństwa 
hiszpańskiego i utrzymywać konsekwentnie stosunki współpracy 
z Kościołem katolickim i pozostałymi” (Constitución Española 1978: 
3). Do Ustawy Zasadniczej odwoływano się w wielu aktach praw-

3 Comisión Islámica de España (CIE) powstała w wyniku połączenia w 1992 
roku Unión de Comunidades Islámicas (UCIDE) oraz Federación Española de 
Entidades Religiosas Islámicas (FEERI). Obecnie w strukturze CIE wyróżniamy 
Radę Dyrektorów z udziałem Przewodniczącego i Stałą Komisję. 
4 Informe anual sobre la situación de la libertad religiosa en España 2017:  
17, 19.
5 Deklaracja o wolności religijnej przyjęta podczas Soboru Watykańskiego II 
dnia 7 grudnia 1965 roku. W dokumencie nie zapisano bezpośrednio defi-
nicji wolności religijnej, a jedynie wskazano elementy, dzieki którym można 
ją sformułować: „Tego zaś rodzaju wolność polega na tym, że wszyscy ludzie 
powinni być wolni od przymusu ze strony czy to poszczególnych ludzi, czy to 
zbiorowisk społecznych i jakiejkolwiek władzy ludzkiej, tak aby w sprawach 
religijnych nikogo nie przymuszano do działania wbrew jego sumieniu ani nie 
przeszkadzano mu w działaniu według swego sumienia prywatnym i publicz-
nym, indywidualnym lub w łączności z innymi, byle w godziwym zakresie” 
(Deklaracja o wolności religijnej 1968: 415). Pojawił się także zapis odnoszą-
cy się do zgrupowań: „Wspólnoty religijne mają też prawo do tego, aby nie 
przeszkadzano im w publicznym nauczaniu i wyznawaniu swej wiary słowem 
i pismem” (Deklaracja o wolności religijnej 1968: 417). 

nych dotyczących swobód religijnych, m.in. w Ley 49/1978, de 3 de 
noviembre, de Enterramientos en Cementerios Municipales doty-
czącym pochówków muzułmanów na cmentarzach komunalnych. 
W artykule 2 wspomnianej ustawy zapisano: „obrzędy żałobne będą 
praktykowane przy każdym pochówku, zgodnie z postanowieniami 
zmarłego lub z tym, co rodzina określi (...)”. W 2019 roku za pośred-
nictwem Hiszpańskiej Komisji Islamskiej muzułmanie starają się uzy-
skać aprobatę dla cmentarzy muzułmańskich w każdej Wspólnocie 
Autonomicznej. W dokumencie z 1980 roku o Wolności Religijnej 
podkreślono, że wyznanie nie może być przedmiotem dyskryminacji. 
Każdy ma prawo sobodnego wyboru oraz zmiany wyznania tudzież 
zamanifestowania swoich przekonań religijnych lub ich braku, a tak-
że ma prawo powstrzymać się od ich deklarowania. Zagwarantowa-
no prawo do celebrowania obrzędów religijnych (m.in. pochówek 
bez dyskryminacji ze względu na wyznanie). Informacje dotyczące 
religii miały być dostępne zarówno dla dzieci, młodzieży jak i doro-
słych (w ramach tzw. edukacji religijnej bezpłatnie). Uwzględniono 
także wolność zgromadzeń religijnych. Wspólnoty wyznaniowe mają 
zagwarantowaną pełną niezależność. W artykule 8 zapowiedziano  
wyodrębnienie w Ministerstwie Sprawiedliwości Komisji Doradczej 
ds. Wolności Religijnej, składającej się z przedstawicieli administra-
cji państwowej, kościołów i wspólnot religijnych (Ley Orgánica de 
Libertad Religiosa 1980). Ustawa była źródłem, do którego odwo-
ływano się w Królewskich Dekretach z lat 80. (m.in. Real Decreto 
142/1981, de 9 de enero, sobre organización y funcionamiento del 
Registro de Entidades Religiosas, reglujący funkcjonowanie Rejestru 
Podmiotów Religijnych)6. W układzie o Współpracy Państwa z Ko-
misją Islamską z 1992 roku zauważamy pogłębienie problematyki 
wolności religijnej. Wyróżniono Rejestr Podmiotów Religijnych, spo-
śród których głównym jest Komisja Islamska Hiszpanii. W układzie 
dwustronnym określono status islamu oraz przywódców religijnych/
imamów. Poruszone zostały zagadnienia odnoszące się do kwestii 
zabezpieczenia socjalnego czy obowiązku wojskowego. Poddano 
ochronie prawnej meczety jako miejsca kultu religijnego. Podkreślo-
no, że małżeństwa zawarte według religii muzułmańskiej będą miały 
skutki w prawie cywilnym. Zapewniono dostęp do nauczania religii 
w szkołach, upamiętnianie świąt muzułmańskich, konserwację dzie-
dzictwa historycznego oraz sztuki islamu, a także ulgi podatkowe. 
W artykule 8 zagwaranto muzułmanom w czasie służby wojskowej 
możliwość sprawowania praktyk religijnych m.in. poprzez zapew-
nienie odpowiedniego miejsca do modlitwy piątkowej. W artykule 
9 podkreślono dostęp do posługi religijnej osobom przebywającym 
w szpitalach i więzieniach. W kolejnych artykułach zapisano dostęp 
do lekcji religii na wszystkich poziomach edukacji; bezpłatny dostęp 
do biuletynów, publikacji dotyczących tematyki religii muzułmań-
skiej. Szczególnie dla muzułmanów istotne było przyznanie prawa 
do wolnego czasu na modlitwę w piątek oraz prawo do skończenia 
pracy godzinę przed zachodem słońca w okresie ramadanu. W arty-
kule 14 wprowadzono termin „halal” zarezerwowany dla produktów 
przygotowanych zgodnie z odpowiednimi zasadami (tzw. rytualny 
ubój). Powstała Komisja Mieszana z przedstawicielami administracji 
państwowej oraz Islamskiej Komisji Hiszpanii (Ley 26/1992, de 10 
de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación 
del Estado con la Comisión Islámica de España 1992). Problematyka 

6 Współcześnie rejestrację i funkcjonowanie podmiotów religijnych reguluje 
Królewski Dekret (Real Decreto 594/2015) z 3.07.2015 roku.
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wolności religijnej pojawia się w Hiszpanii w szczególności w kon-
tekście mniejszości narodowych, których bezpośrednio dotyczy. 
W Instrumento de ratificación del Convenio-marco para la pro-
tección de las Minorías Nacionales z 1995 roku, zagwarantowano 
w artykule 5 poszanowanie i rozwój kultury, tradycji, języka oraz 
religii, definiując je jako elementy odrębności. Zakazana jest wszelka 
forma dyskryminacji (Instrumento de ratificación del Convenio-mar-
co para la protección de las Minorías Nacionales 1995). Spośród 
ustawodawstwa hiszpańskiego warto zwrócić uwagę na pomniej-
sze dokumenty bilateralne regulujące stosunki między Królestwem 
Hiszpanii a Hiszpańską Komisją Islamską. W dokumencie Convenio 
Colaboración entre el Ministerio del Interior y la Comisión Islámica 
de España, para garantizar la asistencia religiosa islámica en los 
centros de internamiento de extranjeros z 2015 roku zapewniony 
został dostęp do czynności religijnych dla cudzoziemców. Wyróżnio-
no m.in. doradztwo w sprawach związanych z żywnością halal oraz 
wszystkich kwestiach moralnych. Ponadto Komisja Islamska Hiszpa-
nii mianuje imamów odpowiedzialnych za pomoc muzułmańskim 
cudzoziemcom. Mimo wielu swobód, zakazane zostało muzułmań-
skie nakrycie na głowę takie jak: hidżab, nikab czy burka (Report of 
Islamophobia 2018). W 2017 roku w Hiszpanii miało miejsce 546 
ataków przeciwko społeczności muzułmańskiej (wg Plataforma Ciu-
dadana contra la Islamophobia), co obrazuje rosnącą niechęć wobec 
wyznawców islamu. Oprócz krajowego ustawodawstwa Hiszpania 
jest zobowiązana przestrzegać aktów prawnych międzynarodowych 
organizacji, których jest członkiem. Dotyczy to zarówno Organizacji 
Narodów Zjednoczonych7, jak i Unii Europejskiej8. Przynależność do 
Rady Europy zobligowała Hiszpanię do przyjęcia Europejskiej Kon-
wencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności9.

7 Zgodnie z artykułem 18. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: „Każdy ma 
prawo do wolności myśli, sumienia i wolności religijnej; prawo to obejmuje 
także wolność zmiany religii lub przekonań jako wolność do manifestowa-
nia swojej religii lub wiary, indywidualnie i zbiorowo, zarówno publicznie, 
jak i prywatnie, poprzez nauczanie, ćwiczenia, kult i obrzędowość”. W Mię-
dzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych (art. 27) zapisano: 
„W Państwach, w których istnieją mniejszości etniczne, religijne lub języko-
we, osoby należące do tych mniejszości nie mogą być pozbawione prawa do 
własnego życia kulturalnego, wyznawania i praktykowania własnej religii oraz 
posługiwania się własnym językiem wraz z innymi członkami tej grupy”.
8 W Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej w art. 10 zapisano wolność 
myśli, sumienia i religii: 1. „Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i re-
ligii. Prawo to obejmuje wolność zmiany religii lub przekonań oraz wolność 
uzewnętrzniania, indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub pry-
watnie, swej religii lub przekonań poprzez uprawianie kultu, nauczanie, prak-
tykowanie i uczestniczenie w obrzędach.” 2. „Uznaje się prawo do odmowy 
działania sprzecznego z własnym sumieniem, zgodnie z ustawami krajowymi 
regulującymi korzystanie z tego prawa”.
9 Wolność wyznania została zapisana w treści artykułu 9: 1. „Każdy ma pra-
wo do wolności myśli, sumienia i religii; prawo to obejmuje wolność zmiany 
wyznania lub przekonań, a także wolność, samodzielnie lub we wspólnocie 
z innymi osobami, publicznie lub prywatnie, do manifestowania swojej religii 
lub wiary w aktach kultu, nauczanie, praktyka i egzekwowanie”. 2. „Swobo-
da zamanifestowania własnej religii lub przekonań podlega jedynie ograni-
czeniom przewidzianym przez prawo, które są konieczne w demokratycznym 
społeczeństwie w interesie bezpieczeństwa publicznego, ochrony porządku 
publicznego, zdrowia publicznego lub moralności lub ochrona praw i wolności 
innych osób”.

Case study 

Analizując współczesną sytuację muzułmanów w Hiszpanii 
można zestawić dwa skrajne przykłady: El Ejido w Andaluzji i Ta-
layuela w Extremadurze. Z jednej strony pojawia się problem we 
wzajemnych relacjach. Z drugiej strony mamy przykład pokojowej 
kooperacji między chrześcijanami oraz społecznością muzułmańską. 
W gminie Talayuela mieszka ponad 10 000 mieszkańców, prawie 
4 000 obcokrajowców z 24 różnych narodowości, z których 40% 
stanowią Marokańczycy. Praca na plantacjach tytoniu i szparagów 
w latach 90. stała się źródłem zatrudnienia dla cudzoziemców, któ-
rzy poszukiwali lepszej przyszłości. Obecnie imigranci muzułmańscy 
mają dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej i mieszkań. Niektórzy 
z nich nawet prowadzą własne firmy, takie jak sklepy spożywcze 
i stoiska z żywnością halal. Społeczność muzułmańska współistnieje 
z mieszkańcami regionu bez żadnego problemu. W miejscowości 
El Ejido odnotowano, że mniejszość muzułmańska nie miała moż-
liwości zrealizowania swoich obowiązków religijnych w okresie ra-
madanu. Pracodawcy nie zezwolili robotnikom rolnym na krótszy 
czas pracy, mimo obowiązujących przepisów prawnych. Ze względu 
na terminy realizacji produkcji nie pozwolono na skrócenie pracy 
godzinę przed zachodem słońca, mimo iż społeczność muzułmań-
ska (stanowiąca prawie 100% pracowników rolnych) zgodziła się na 
mniejszą stawkę za pracę. Wciąż aktualny jest problem z dostępem 
do lekcji religii w szkołach. Niemniej, w ostatnich latach w Andaluzji 
(m.in. w Torremolinos10) coraz częściej można się spotkać z banera-
mi z życzeniami dla muzułmanów z okazji zakończenia ramadanu. 
Kolejną kwestią problemową jest respektowanie prawa z artykułu 
10 układu z 1992 roku zawartego między Komisją Islamską Hiszpa-
nii a państwem hiszpańskim, w którym zagwarantowano dostęp do 
lekcji religii w szkołach publicznych podstawowych oraz średnich. 
W 2017 roku CIE wypracowała porozumienie z Ministerstwem Edu-
kacji, mające na celu poprawienie dostępu do lekcji m.in. poprzez 
poprawę komunikacji między szkołą a rodzicami. Dotychczasowym 
wymogiem była pisemna prośba rodziców o uruchomienie tego 
typu zajęć. Niedoinformowanie oraz brak efektywnego rejestru po-
wodowało, że nauczanie islamu w publicznych centrach nie było 
respektowane. Kontrakty nauczycielskie mają tylko w Andaluzji, 
Aragonii, na Wyspach Kanaryjskich, Castilla y León, Madrycie, Kraju 
Basków, Ceucie i Melilla. W pozostałych autonomicznych społecz-
nościach nie ma zatrudnionych nauczycieli. Chociaż we wszystkich 
wspólnotach są przygotowane osoby, które spełniają wymagania. 
Wynegocjowano specjalną umowę w Extremadurze, a w La Rioja 
obowiązek kontraktu dla nauczycieli będzie zagwarantowany przez 
dwa prawomocne wyroki sądowe. Galicja i Asturia współpracują, 
celem wypracowania umów. Ministerstwo Edukacji promuje środki, 
które są konieczne, aby umożliwić przekazywanie przedmiotu religii 
islamskiej w andaluzyjskich centrach edukacyjnych (Informe anual 
sobre la situación religiosa en España 2017). Hiszpańska Komisja 
Islamska wyraźnie sformułowała wymagania stawiane nauczycielom 
religii, takie jak posiadanie kwalifikacji akademickich równych z po-
wszechnymi wymaganiami dla edukacji przedszkolnej lub podsta-
wowej, obywatelstwo hiszpańskie bądź pozwolenie na pracę na te-

10 Zob. więcej: https://sevilla.abc.es/andalucia/malaga/sevi-alcalde-torre-
molinos-felicita-ramadan-pero-no-sale-procesiones-201705302256_noticia.
html [7.02.2019].
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pracy wymagają następujące obszary związane z podejmowaniem 
działań, mających na celu unikanie dyskryminacji niektórych kobiet, 
zarówno w miejscu pracy, jak i w szkole, m.in. prawo do noszenia 
hidżabu. Niemniej za pośrednictwem Hiszpańskiej Komisji Islamskiej 
zintensyfikowano działania mające na celu promowanie skutecznych 
sposobów przezwyciężenia trudności związanych z budową i funk-
cjonowaniem meczetów, regulacją pochówków muzułmanów na 
cmentarzach komunalnych czy skuteczne uznanie prawa do wpro-
wadzenia w miejscu pracy i edukacji ogólnych muzułmańskich świąt 
religijnych (zgodnie z zapisem w ustawą z 10 listopada 1992 roku).

Podsumowanie

Ustawodawstwo stanowi ramy prawne, będące swoistego ro-
dzaju barierą dla nadużyć w zakresie naruszenia wolności religijnej. 
Teoretycznie według układu z 1992 roku zagwarantowano swobo-
dę praktyk religijnych i celebracji świąt. Zapewniono również plu-
ralizm w funkcjonowaniu muzułmańskich związków zawodowych 
we Wspólnotach Autonomicznych11. Niemniej jednak pojawiają 
się przypadki braku respektowania praw związane ze zjawiskiem 
islamofobii, będącej odpowiedzią na rosnące zagrożenie terrory-
styczne. Przewiduje się, że w przyszłości liczba społeczności muzuł-
mańskiej w Hiszpanii będzie wzrastać. Będzie to nie tylko efektem 
wzrostu liczby imigrantów (która może być stabilna), ale z powodu 
niższej średniej wieku wśród muzułmanów. Pozytywnym aspektem 
może stać się rozwój produkcji halal. Mimo iż jest ona nieodłącz-
nym elementem wiary muzułmańskiej i wpisuje się się w obowiązki 
religijne, może mieć pozytywny wpływ na caly rynek hiszpański. 
W szczególności rozwój turystyki halal niesie ze sobą wymierne 
efekty ekonomiczne.
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Do hackers need ethics? 
Czy hakerzy potrzebują etyki?

The goal of this article is to present the issue of hackers’ ethical 
code and at least a few examples of its usage in practice. The author, 
as an IT professional and philosopher, wants to answer the question 
stated in the title: do hackers need ethics? At first comes the defini-
tion of hacker and examination of six points of Steven Levy’s Hacker 
Ethics: (1) postulate of unlimited access to computers (2) and free ad-
mittance to information, (3) promotion of decentralization, (4) hackers 
should be judged by their hacking, (5) hacking as computing art, and 
(6) computers can change the life for better. The question is still valid 
- which ethics should hackers follow? They are on the boundaries of 
law, but their work is still needed, and hackers are not expelled from 
society. Hackers’ tools are publicly available (for instance VPN, TOR, 
Kali-Linux), but the moral evaluation depends on chosen ethics. Even 
governments and big corporations ask for hackers’ help in penetration 
tests and looking for security backdoors in applications. The aim of the 
author is to describe the ethical principles important for hackers and 
the assumptions behind them, as well as to make a moral evaluation 
of hacking actions.

Keywords:  hacker, ethics, moral code.

Celem tego artykułu jest przedstawienie problemu kodeksu etycz-
nego hakerów i przynajmniej kilku przykładów jego użycia w praktyce. 
Autor, jako specjalista IT oraz filozof, chciał odpowiedzieć na pytanie 
zawarte w tytule: czy hakerzy potrzebują etyki? Artykuł rozpoczyna 
próba zdefiniowania hakera i badanie sześciu punktów etyki haker-
skiej wg. Stevena Levy’ego: (1) postulat nieograniczonego dostępu do 
komputerów (2) i swobodny dostęp do informacji, (3) promowanie 
decentralizacji, (4) hakerzy sądzeni za ich hakowanie, (5) hakowanie 
jako sztuka komputerowa, (6) komputery mogą zmienić życie na lepsze. 
Pytanie pozostaje aktualne – jaką etykę powinni stosować hakerzy? 
Lokują się na granicy prawa, ale ich praca jest nadal potrzebna i hakerzy 
nie są wydalani ze społeczeństwa. Narzędzia hakerskie są publicznie 
dostępne (np. VPN, TOR, Kali-Linux), ale ocena moralna działania zależy 
od wybranej etyki. Nawet rządy i wielkie korporacje proszą hakerów 
o pomoc w przeprowadzaniu testów penetracyjnych i szukaniu backdo-
orów bezpieczeństwa w aplikacjach. Celem, który stawia sobie autor, 
jest opisanie ważnych dla hakerów zasad etycznych oraz założeń, jakie 
za nimi stoją, a także dokonanie swoistej oceny moralnej czynów.

Słowa kluczowe: haker, etyka, kodeks moralny.
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The history of utopias is no less fascinating 
than the history of metallurgy or of chemical engineering

Leszek Kołakowski (1978: VI)

Hacker ethics have been discussed in many papers on a Europe-
an and global scale. When you type “hackers” into WorldCat network 
library, the search will reveal almost twenty thousand books and ne-
arly ninety thousand scientific articles in various journals. Among 
others, we can list Aase Berg and Johannes Göransson’s Hackers 
(2017), Margaret Haerens and Lynn M. Zott’s Hacking and Hackers 
(2014), Charlie Carter’s History Hackers (2013), Jorge Alberto Lizama 
Mendoza’s Hackers (2012), and Drew Conway and John Myles White’s 
Machine Learning for Hackers (2012). Nevertheless, the most famous 
book related to the hackers’ society is, now a classic, Steven Levy’s 
Hackers: Heroes of the Computer Revolution (1984). It is the most im-
portant source of knowledge about hacker’s ethics in this article, but 
not the only one. The ambition of the author is to show the hackers’ 
concept of ethics, the main rules they follow, the rights which they 
defend and the morality of hacking individuum. 

Who is a hacker? 
Changing the image of cyber-anonymous

Currently, it is difficult to define the term “hacker” and “hac-
king”. Based only on Internet research we can note that a hacker is 
“a person who illegally gains access to and sometimes tampers with 

information in a computer system” (merriam-webster.com 2018) 
or “a person who uses computers to gain unauthorized access to 
data” (oxforddictionaries.com 2018). Those hacker definitions have 
something in common and they are focused on unapproved access 
to someone’s data. The Business Dictionary describes a hacker as 
“skilled computer programmer who breaks (hacks) a password code, 
or otherwise gains remote access to a protected computer system, 
mainly for the thrill of it. Unlike a ‘cracker,’ a hacker may or may not 
also perform a criminal action such as alteration or stealing of data, 
or transfer of funds” (businessdictionary.com 2018). Most commonly 
(and informally), a hacker is known as “an expert at programming and 
solving problems with a computer” (merriam-webster.com 2018). Ac-
cording to this statement, today everyone could be a hacker. Hacking 
is not a professional occupation but rather an opportunity to cross 
the security boundaries. Computer users who want to be a hacker 
can act in several ways – both ethical and non-ethical. The Urban 
Dictionary provides three classifications of hackers: (1) White-hat 
(hacking for the enjoyment of exploration), (2) Black-hat (hacking to 
find exploits and system weaknesses; cracker) and (3) and Grey-hat 
(someone who is a little of both) (urbandictionary.com 2018). Here 
we find the important distinction depending on one’s internal moral 
code, which leads to the motivation and desired result of hacking.Ba-
sed on presented definitions and for the purpose for this article, the 
term “hacker” should be understood as the person who gains access 
to other people’s data (sometimes with the consent or at the request 
of this person) in a non-standard way (by breaking or bypassing the 
security mechanisms).
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Hackers’ Moral Code – is there such a thing?

In a natural way, it seems wrong to combine the words “hacker” 
and “morality” in one sentence. On the one hand, hackers associate 
with immorality, law breaking, the dark sphere of the Internet, etc. 
On the other hand, the difference between “ethics” and “morality” 
seems too blurry and not well distinguished. While the first one is 
generally linked with proper behavior according to law and social or-
der, the second refers to a scientific subdiscipline related to general 
rules of moral behavior. The common understanding of ethics is 
wrong in the sense that it mismatches “ethics” with “morality”. If 
morality is the set of human behaviors, how people act, what they do 
in general, then ethics is the set of moral acts evaluated in the axio-
logical sense in accordance with the adopted criteria. Sometimes 
ethics could be enclosed in ordered code (Kołakowski 2009). Behavio-
ral assessment as “moral” or “immoral” contains an evaluation value 
and cannot be a neutral (Ossowska 1963: 11). However, not every 
behavior is subject to such an assessment, because it can be axiolo-
gically neutral in itself. The context dispels doubts here. For example, 
taking a seat on the bus while traveling to work, as behavior without 
a specific context will be considered as morally neutral. In contrast 
would be the theft of money from a homeless beggar. However, oc-
cupying a seat in a bus in the presence of a standing elderly person 
or a pregnant woman with two small children can already be judged 
negatively in moral terms. The assessment also depends on the rigi-
dity level – form principled to situational ethics (Lazari-Pawłowska 
1992b: 43). As it was mentioned in the beginning of the article, many 
researchers try to describe hackers’ culture and grand rules which are 
important for them, but the most advanced and complex is Steven 
Levy’s approach (2010: 28-31). He points out that the hackers’ ethics 
consist of these six rules: 1/ Access to computers – and anything that 
might teach you something about the way the world works – should 
be unlimited and total. Always yield to the Hands-On Imperative! 
Levy starts his considerations by stating that hackers fight about in-
formation limitation in any sense (cf. 2nd point), but this point refers 
specially to access to computer. In that vision everyone should have 
access to computers1, and should not be limited by the lack of know-
ledge how to use a such device. They resent any person, physical 
barrier or law that tries to keep them from doing this. In this convic-
tion we can find the universal desire for all humankind to make pe-
ople’s lives easier and more convenient. This looks like not only a con-
cern for hackers’ interests (like making computers more popular and 
finding access to crack security boundaries and steal information) but 
it is somehow a fight against social differentiation. In this “utopian” 
vision every human has the ability (knowledge, possibility) to use 
computer devices and make life easier and happier. This part of the 
hackers’ moral code shows concern for everyone, what obviously can 
be used in non-ethical ways because the hackers’ group is not homo-
geneous. 2/ All information should be free. In this point Levy refers to 
unlimited access to all information. This approach raises a number of 
problems. First is privacy. Can people hide some data and decide 

1 According to von Neumann’s architecture, machine (in that sense ‘compu-
ter’) “(...) is a design model for a stored-program digital computer that uses 
a processing unit and a single separate storage structure to hold both instruc-
tions and data” (computinghistory.org.uk 2018). Today a lot of devices fulfill 
those criteria – not only personal computers or laptops, but also cell phones 
(smartphones) which now are super small but really powerful.

what amount and to whom to show them? What about personal 
data, family photos, medical information about diseases – should 
they also be published? Privacy needs seems to be natural and con-
nected with decisions about what, where and when could something 
be made public. Levy does not specify this, but it seems that hackers’ 
preference was not to make public every single piece of life, but 
rather to ensure information transparency. Access to information is 
unlimited, which means that there are no divisions, but everyone has 
the ability to view information. This means limpidity of already pu-
blished information. Users should not have to pay for it. Everyone can 
use data and be aware of them. This refers especially to source code 
of application and prevents “(…) the dreaded, time-wasting ritual of 
reinventing the wheel: instead of everybody writing his own version 
of the same program, the best version would be available to every-
one, and everyone would be free to delve into the code and improve 
on that” (Levy 2010: 29). This vision spread in the open access philo-
sophy. 3/ Mistrust Authority – Promote Decentralization. Levy points 
out that in the hackers’ perspective bureaucracy is not helpful in the 
information spreading process. When developers want to share 
a project code, they expect commitment in reviewing it, fixing bugs, 
and requesting for some changes. This can be done when other users 
are unbounded and free to join the project. The great example of 
such an approach is open source software, which is the software 
where source code can be inspected, modified and enhanced by any-
one (opensource.com 2018). The last thing the user needs is bure-
aucracy present in big corporations, government or educational insti-
tutions, which hides behind arbitrary rules, rigid processes, dehuma-
nized ordinances to which computer users must follow and adjust. In 
place of this hackers’ environment is propose decentralization and 
lack of central authority above themselves. 4/ Hackers should be jud-
ged by their hacking, not bogus criteria such as degrees, age, race, or 
position. In that case hacker’s society wants to be treated as valuable 
and evaluated using substantive criteria. This means that neither so-
cial roots, educational level, years of experience should not be taken 
into consideration, because they are not the point here. The aim of 
accomplishment or bad behavior should be judged per se based only 
on technical, law and ethical criteria. Depending on what was done 
and what were the social consequences, this action should be evalu-
ated somehow. If it harms someone’s interest and breaks the law, 
then this act should be punished according to its evaluation. On the 
other hand, extending a bit Levy’s description, if hacking has got big-
ger positive influence than negative, it should be somehow “rewar-
ded” – even if it is illegal! – but to help humanity in the utilitarian 
manner. This statement may introduce lots of confusion, but on the 
background of each “hacking tools” usage there is a clause that the 
usage is limited to test purposes, like Kali-Linux for security penetra-
tion testing for instance (Halton, Weaver 2016: 16). Under the hood 
there is always a contract. According to Certified Ethical Hacker v9 
guide-book “a contract is essential for another extremely important 
reason as well: proof. Without a contract you have no real proof that 
you have permission from the system owner to perform any tests” 
(Oriyano 2016: 60). 5/ You can create art and beauty on a computer. 
In that sense the beauty of the program code by itself and its open-
ness to be shared with the whole Internet society brings value. Eve-
ryone could adore the beauty of the source code, comment on it and 
improve it. This aesthetic elevation was compared by S. Levy to mu-
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like “anonymity” or “privacy”. People are trying to hide their perso-
nal details (i.e. IP address) somewhere behind a VPN, Proxy Server, 
or TOR but sooner or later their identity comes to light (quora.com 
2018). Sometimes that information could be used to improve security 
by government authorities for public safety reasons, but sometimes 
by non-authorized groups for unknown purposes. Transparency of 
information is on the one hand, one of the general hackers’ basic 
rules, but on the other hand especially hackers cherish their anony-
mity – that’s the hackers’ paradox. This turns to consideration – do 
hackers’ still need some grand rules of moral behavior if they cannot 
meet their own grand rule of unlimited access to information? The 
general answer assumes to be positive, but it still depends on indi-
vidual motivation and being identified as a “white-” or “black hats”. 
The hackers’ society was founded on a few basic principles, that are 
still valuable and worth pursuing. Although it is not possible to meet 
them fully, those ideas are universal and cross-national and could be 
internalized by hackers from all over the world.
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-Cambridge-Farnham-Köln-Sebastopol-Taipei-Tokyo: O’Reilly. 

16. Lockhart A., (2007) Network Security Hacks, 2nd Edition, Sebastopol: 
O’Reilly. 

17. Oriyano S.P., (2016) Certified Ethical Hacker Version 9 Study Guide, In-
dianapolis: Wiley. 

18. Ossowska M., (1963) Podstawy nauki o moralności, Warszawa: PWN.

sic’s beauty, harmony and perfection (in that case of Johann Seba-
stian Bach’s Rest in Peace) (Levy 2010: 34). 6/ Computers can change 
your life for the better. Hackers claims that surely computers are 
changing people’s lives, enriching them and making them more 
adventurous. Everyone could benefit from experiencing this compu-
ter power. Surely everyone could benefit from a world based on the 
Hacker Ethic, where a world opened up by the computer is a limitless 
one (Levy 2010: 34-35). 7/ Levy’s rules are more general than corre-
sponding to specific cases. Described above, the hackers’ moral code 
sounds to be an idealistic vision, but fully compatible with open so-
ftware approach and Linux philosophy (cf. Chmielecki 2014: 197-198). 
Levy’s characteristics could be extended by diversified assessment to 
psychological, social and system manner (Lazari-Pawłowska 1992a: 
99-101). According to this distinction, hackers’ acts could be classified 
as “moral” on each of those layers separately. One should take into 
consideration the wider context of the act, the motives behind it and 
a hacker classification to a particular group. It may be somewhat qu-
estionable to consider motivation for reasons of higher good, which 
would justify a given offense. In some cases, breaking the security 
boundaries of computer software could help lots of people in the 
utilitarian manner – to avoid troubles or wrongly invested money. The 
perfect example is the pen-testing procedure which is common in 
software companies. Testing the security limitations, breaking the 
working application or physically destroying the infrastructure may 
reveal the weaknesses and strengths of tested IT solutions and then 
help to improve it and be prepared for the next potential attack.

Do hackers need and follow ethics?

The answer for this question depends on separate cases. Howe-
ver, the existence of a so-called hackers’ code of ethics does not mean 
that everyone from hackers’ society follows it. This set of principles 
is not an internalized moral code, but rather a few ideas with more 
or less agreement among hackers. Available IT tools can be used in 
a different way and to meet different expectations. Let’s examine the 
before mentioned Kali-Linux. It can be used to prepare penetration 
tests to find out an application’s (or entire software ecosystem’s) se-
curity holes and vulnerabilities during the network attack. In a diffe-
rent scenario, it can be an attempt to steal the personal and sensitive 
data and prepare some unauthorized transactions from a user bank 
account. In this second case, the usage of Kali-Linux software is not 
ethical and is banned by the application vendor. However, this limi-
tation does not block, in any way, the improper usage and breaking 
the law. The factor which decides about the ethical or non-ethical 
usage is personal morality (and existence of rudiments of some code 
of ethics – no matter if written down or only conceptual, personal or 
accepted by wider audience). The hacker’s intention exactly is the 
factor which differentiates “white hat” and “black hat” hackers (Lock-
hart 2007: XV). The third separate approach is security auditing which 
involves comparing a company’s security policies (or compliance 
requirements) to what is actually taking place (Beaver 2016: 12). No 
matter what, users need to be aware that their decisions, acts, and 
responses are nowadays visible to everybody. Everything is transpa-
rent, even if the user decides not to put this content on the Internet. 
Obviously, someone else can do this without the user’s permission. 
That’s the brutal reality. In the 21st century there is no such thing 
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Etyczne i karne podstawy odpowiedzialności zawodowej adwokata

Ethical and criminal basis for the professional liability of a lawyer

The profession of a lawyer is a profession of public trust, which is 
why an advocate should perform his duties conscientiously, honestly, 
in accordance with the law, following the rules of ethics. In the course 
of his professional activity he is obliged to exercise special diligence. 
He is also obliged to keep professional secrets about the facts that 
he learned about when dealing with the case or providing legal assis-
tance. An advocate may be liable to disciplinary or criminal punish-
ment for immoral, improper or unlawful conduct. This article discuss-
es the ethical and criminal basis of the professional liability of a lawyer. 
In particular, the issue related to freedom of practicing the profession 
of advocate, the basis of its activity, professional secrecy and the issue 
of disciplinary liability for behavior incompatible with the principles of 
advocates’ ethics are presented in a special way.

Keywords: ethics, professional liability, freedom.

Zawód adwokata jest zawodem zaufania publicznego, dlatego też 
adwokat swoje obowiązki powinien wykonywać sumiennie, uczciwie, 
zgodnie z przepisami prawa, kierując się zasadami etyki. Przy wyko-
nywaniu działalności zawodowej jest on zobligowany do zachowania 
szczególnej staranności. Obowiązany jest również zachowywać ta-
jemnicę zawodową co do faktów, o których dowiedział się prowadząc 
sprawę lub udzielając pomocy prawnych. Adwokat za niemoralne, nie-
właściwe bądź niezgodne z prawem postępowanie odpowiadać może 
dyscyplinarnie lub karnie. W niniejszym artykule została poruszona 
kwestia etycznych i karnych podstaw odpowiedzialności zawodowej 
adwokata. W sposób szczególny przedstawiono zagadnienia związane 
z wolnością wykonywania zawodu adwokata, podstaw jego działalno-
ści, tajemnicą zawodową oraz kwestią odpowiedzialności dyscyplinar-
nej za niezgodne z zasadami etyki adwokackiej postępowanie.
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Etyka jest nauką o moralności, określa zasady moralnego postę-
powania oraz reguluje postawy jednych ludzi wobec drugich. Etykę 
możemy zdefiniować również jako zbiór zasad i norm postępowania, 
które obowiązują w danym otoczeniu (Składanek 2015). W środo-
wisku adwokackim takim zbiorem zasad moralnych jest zbiór zasad 
etyki adwokackiej i godności zawodu. Obowiązkiem adwokata jest 
przestrzegać norm etycznych oraz strzec godności zawodu adwokac-
kiego (Rynkun-Werner 2011). Regulacje etyki adwokackiej zakładają 
odpowiedzialność adwokata za niemoralne, niewłaściwe bądź nie-
zgodne z prawem postępowanie, w postaci postępowania dyscypli-
narnego, prowadzonego przez powołane do tego organy samorządu 
adwokackiego. Zasady etyki adwokackiej są niewątpliwie najbardziej 
wyspecjalizowanym, spośród innych zawodów prawniczych, wyrazem 
ogólnych zasad etyki prawniczej (Krzemiński 1994). 

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie etycznych i karnych 
podstaw odpowiedzialności zawodowej adwokata. W sposób szcze-
gólny została przedstawiona kwestia wolności wykonywania zawodu 
adwokata oraz podstawy tej działalności. Zostało również poruszone 
zagadnienie tajemnicy adwokackiej, a także odpowiedzialności dyscy-
plinarnej za postępowanie niezgodne z zasadami etyki adwokackiej.

Wolność wykonywania zawodu adwokata.  
Podstawy działalności

Wolność wykonywania zawodu adwokata związana jest nieod-
łącznie z pojęciem wolnego zawodu oraz pojęciem zawodu zaufania 
publicznego. K. Wojtczak wskazuje, że „wolny zawód to osobiste i sys-
tematyczne wykonywanie wewnętrznie spójnego zespołu czynności 

o charakterze intelektualnym, wymagających wysokich kwalifikacji 
(wiedzy i praktyki), systematycznie, w zamian za honorarium bezin-
teresownie ustalone, służące zapewnieniu świadczeń i usług klientom 
oraz ochronie istotnych wartości interesu ogólnego, zgodnie z obo-
wiązującymi normami prawnymi, zasadami etycznymi i deontologicz-
nymi” (Wojtczak 1999: 82-83). A. Krasnowolski uznaje, że „ważnymi 
cechami właściwymi wykonywaniu wolnego zawodu jest misja wyko-
nywania zawodu, przestrzeganie reguł deontologicznych, zapewnienie 
klientom tajemnicy zawodowej i zaufania oraz ponoszenie szczególnej 
odpowiedzialności z racji sposobu wykonania zlecenia” (Krasnowolski 
2013: 3). Definicję wolnego zawodu wskazuje również P. Antkowiak, 
który uznał, że osoby wykonujące wolny zawód powinny posiadać wy-
sokie kwalifikacje i przygotowanie, bowiem działania podejmowane 
przez przedstawicieli tych profesji są nad wyraz złożone. Podkreśla, że 
władza publiczna nie powinna oddziaływać na metody działań, które 
stosuje się w obrębie wolnych zawodów. Co więcej wolne zawody 
powinny być wykonywane samodzielnie i w sposób nieskrępowany 
(Antkowiak 2013). Według P. Sarneckiego, zawód zaufania publicz-
nego, to „zawód polegający na obsłudze osobistych potrzeb ludzkich, 
wiążący się z przyjmowaniem informacji dotyczących życia osobiste-
go i zorganizowany w sposób uzasadniający przekonanie społeczne 
o właściwym dla interesów jednostki wykorzystywaniu tych informacji 
przez świadczących usługi. Wykonywanie zawodu zaufania publiczne-
go określane jest dodatkowo normami etyki zawodowej, szczególną 
treścią ślubowania, tradycją korporacji zawodowej czy szczególnym 
charakterem wykształcenia wyższego i uzyskanej specjalizacji (apli-
kacja)” (Sarnecki 2000: 155). Na podstawie wyżej przytoczonych 
definicji, odnosząc się bezpośrednio do zawodu adwokata, należy 
stwierdzić, że adwokat w ramach świadczonej pomocy prawnej peł-
ni pewnego rodzaju misję społeczną, jak również działa dla dobra 
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z 2009 r. poz. 946; dalej: Konstytucja RP). Przepis ustawy zasadniczej 
posługuje się pojęciem samorządu „zawodu zaufania publicznego”, 
bez wskazywania, że chodzi w nim m.in. o adwokaturę, ale nie bu-
dzi wątpliwości w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, 
Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz sądów 
administracyjnych, że zawód adwokata jest takim właśnie zawodem. 
Na samorządność adwokatury należy patrzeć przez pryzmat dbałości 
nad należytym wykonywaniem zawodu, określonym przez interes pu-
bliczny i dla jego ochrony. Dalsze przepisy Pr.a. konkretyzują zadania 
poszczególnych organów adwokatury oraz organów izb adwokackich, 
które są wykonywane w celu sprawowania pieczy nad należytym wy-
konywaniem zawodu adwokata w granicach interesu publicznego i dla 
jego ochrony. Adwokatura, z mocy art. 17 ust. 1 Konstytucji RP i art. 1 
ust. 1 i 2 pr. adw., wykonuje władztwo publiczne, do którego została 
powołana i które zostało jej powierzone (Kruszyński 2016). Działal-
ność adwokata w obrocie gospodarczym opiera się w głównej mierze 
na swobodzie umów. Każdy obywatel może w dowolny sposób kształ-
tować swój stosunek zobowiązaniowy z dowolnie wybranym przez 
siebie adwokatem w każdej sprawie. Istnieją  jednak ramy ustawowe 
bądź korporacyjne, które ograniczają w demokratyczny sposób całko-
witą swobodę działania adwokata. Przykładem tych ograniczeń jest 
Kodeks etyki adwokackiej (Rynkun-Werner 2011). 

Działalność adwokata, oprócz ustawy Pr.a., reguluje uchwalony 
przez Naczelną Radę Adwokacką (dalej: NRA) dnia 10 października 
1998 roku Kodeks etyki adwokackiej (Uchwała nr 2/XVIII/98 ze zmia-
nami wprowadzonymi uchwałą NRA nr 32/2005 z 19 listopada 2005 
r. oraz uchwałami NRA nr 33/2011-54/2011 z dnia 19 listopada 2011 
r.). Jest to zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu, obowią-
zujący wszystkich adwokatów i aplikantów adwokackich, działających 
zarówno z wyboru, jak i z urzędu.

Tajemnica zawodowa

Tajemnica zawodowa stanowi fundament wykonywania więk-
szości zawodów zaufania publicznego oraz gwarancję praw i wolno-
ści obywatelskich, a przez to wpisuje się w konstytucyjnie chronio-
ną wolność i tajemnicę komunikowania się. Zachowanie tajemnicy 
zawodowej jest elementem prawidłowego funkcjonowania całego 
systemu ochrony prawnej w demokratycznym państwie (Gawryluk 
2012). Stanowi również gwarancję prawidłowego wykonywania wy-
miaru sprawiedliwości oraz prawa do rzetelnego procesu – right to 
fair trail (Swora 2004). Złamanie tajemnicy (jej ujawnienie lub na-
ruszenie) może nastąpić nie tylko przed organem procesowym lub 
przez jej upublicznienie, ale też w każdy inny sposób, polegający na 
tym, że treści objęte tajemnicą dotrą do podmiotów nieuprawnionych 
(Warylewski 2015). 

Adwokat, w świetle art. 6 ust. 1 ustawy Pr.a., obowiązany jest 
zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku 
z udzieleniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemni-
cy adwokackiej nie może być ograniczony w czasie, a adwokata nie 
można zwolnić z zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, 
o których dowiedział się, udzielając pomocy prawnej lub prowadząc 
sprawę (art. 6 ust. 2 i 3). Wyjątek przewidziany został w ust. 4, który 
stanowi, że obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej nie dotyczy 
informacji udostępnianych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 16 
listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finanso-

ogółu poprzez profesjonalne świadczenie usług prawnych, zgodnie 
z obowiązującymi normami prawnymi i zasadami etycznymi. Trybunał 
Konstytucyjny w wyroku z 22 listopada 2004 roku (sygn. akt SK 64/03, 
OTK–A 2004, nr 10, poz. 107), podkreślił, że istotą wykonywania czyn-
ności zawodowych przez adwokata nie jest dążenie do osiągnięcia jak 
najwyższych dochodów, ale jest to działalność zawierająca element 
spełniania funkcji publicznej, jakim jest zapewnienie obywatelom 
fachowej pomocy prawnej oraz zastępstwa procesowego. Zawód 
adwokata jest bowiem zawodem o wielkiej doniosłości społecznej 
i w zamian za przyznanie adwokatowi dużej samodzielności i upraw-
nień w postępowaniu sądowym (zwłaszcza karnym), adwokat musi 
stosować się do podwyższonych standardów zachowania, które mię-
dzy innymi określa Kodeks etyki adwokackiej (Orzeczenie Wyższego 
Sądu Dyscyplinarnego z dnia 1 stycznia 2009 r., sygn. akt WSD 25/09, 
LEX nr 1730609). 

Podstawą działalności zawodu adwokata jest Ustawa z dnia 26 
maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 
r. poz. 730; dalej. Pr.a.). Art. 1 ust. 1 stanowi, że adwokatura powo-
łana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie 
praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu 
prawa. Art. 4 zaś wskazuje, na czym polega zawód adwokata, a jest 
to świadczenie pomocy prawnej, w szczególności udzielanie porad 
prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów 
aktów prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami. Pomoc 
prawna świadczona jest osobom fizycznym, podmiotom gospodar-
czym oraz jednostkom organizacyjnym. 

Zgodnie z art. 65, na listę adwokatów może być wpisany ten, kto 
jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowa-
niem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata, 
korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czyn-
ności prawnych, a także posiada niezbędne wykształcenie i kwalifika-
cje, tj. ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej 
i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane 
w RP, jak również odbył w RP aplikację adwokacką i złożył egzamin 
adwokacki, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. Na 
wniosek egzaminowanego aplikanta adwokackiego właściwa Okrę-
gowa Rada Adwokacka (dalej: ORA), po podjęciu stosowej uchwały 
i złożeniu przez niego ślubowania, dokonuje wpisu na listę adwoka-
tów. ORA podejmuje uchwałę o wpisie w terminie 30 dni od złożenia 
wniosku. Następnie w terminie 30 dni ORA przesyła przedmiotową 
uchwałę wraz z aktami osobowymi Ministrowi Sprawiedliwości, któ-
ry w terminie kolejnych 30 dni może podpisać sprzeciw od uchwały. 
W razie braku sprzeciwu wpis uważa się za dokonany. Po uzyskaniu 
wpisu adwokat, nie później niż 30 dni przed wyznaczeniem, zawiada-
mia właściwą ORA o wyznaczeniu siedziby (Rynkun-Werner 2011). 

Zgodnie z art. 1 ust. 2 i 3 adwokatura zorganizowana jest na za-
sadach samorządu zawodowego, a adwokat podczas wykonywania 
swoich obowiązków zawodowych podlega tylko ustawom. Do zadań 
samorządu należy m.in. tworzenie warunków do wykonywania usta-
wowych zadań adwokatury, reprezentowanie adwokatury i ochrona 
jej praw, sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o wy-
konywaniu zawodu adwokata, doskonalenie zawodowe adwokatów 
i kształcenie aplikantów adwokackich, czy ustalanie i krzewienie za-
sad etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie. Samorząd-
ność zawodowa adwokatury została także zapisana w art. 17 ust. 
1 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz.U. 
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waniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1075), a także 
informacji przekazywanych na podstawie przepisów rozdziału 11a 
działu III Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatko-
wa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 900), w zakresie określonym 
tymi przepisami. 

W sposób bardziej szczegółowy kwestię tajemnicy adwokackiej 
reguluje Kodeks etyki adwokackiej w § 19, który uzupełnia ustawowe 
przepisy o tajemnicy adwokackiej. Do obowiązków adwokata w tym 
zakresie należy: 1/ zachowanie tajemnicy oraz zabezpieczenie przed 
ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystkiego, o czym 
dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych; 
2/ objęcie tajemnicą adwokacką wszelkich materiałów znajdujących 
się w aktach adwokackich, w tym wiadomości, notatki i dokumenty 
dotyczące sprawy uzyskane od klienta oraz innych osób, niezależnie 
od miejsca, w którym się znajdują; 3/ zobowiązanie swoich pracow-
ników i personelu oraz wszystkich osób zatrudnionych przez niego 
podczas wykonywania działalności zawodowej do przestrzegania obo-
wiązku zachowania tajemnicy zawodowej; 4/ zachowanie szczególnej 
ostrożności i uprzedzenie klienta o ryzyku związanym z zachowaniem 
poufności przy przekazywaniu informacji objętych tajemnicą zawo-
dową za pomocą elektronicznych i podobnych środków przekazu; 
5/ w przypadku posługiwania się w pracy zawodowej komputerem 
lub innymi środkami elektronicznego utrwalania danych stosowanie 
oprogramowania i innych środków zabezpieczających dane przed ich 
niepowołanym ujawnieniem; 6/ przestrzeganie tajemnicy adwokac-
kiej bez ograniczenia w czasie; 7/ zakaz zgłaszania dowodu z zeznań 
świadka będącego adwokatem lub radcą prawnym w celu ujawnie-
nia przez niego wiadomości uzyskanych w związku z wykonywaniem 
zawodu. 

W świetle art. 178 pkt 1 kodeksu postępowania karnego (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 679; dalej: k.p.k.) nie wolno przesłu-
chiwać jako świadka obrońcy w sprawach, o których dowiedział się, 
udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę (tzw. tajemnica 
obrończa). Natomiast na podstawie art. 180 § 2 k.p.k. osoba obowią-
zana do zachowania tajemnicy adwokackiej może być przesłuchana, 
co do faktów objętych tą tajemnicą tylko wtedy, gdy jest to niezbędne 
dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być usta-
lona na podstawie innego dowodu. O przesłuchaniu lub zezwoleniu 
na przesłuchanie decyduje sąd, a na postanowienie sądu przysługuje 
zażalenie. 

Treść wyżej wymienionych przepisów zakwestionowała NRA, któ-
ra uchwałą z 27 października 1993 roku, podkreślając bezwzględność 
tajemnicy adwokackiej, stwierdziła, że nikt (ani sąd, ani prokurator) 
nie jest uprawniony zwolnić z niej adwokata. NRA argumentowała, że 
adwokat, będąc zobowiązanym do przestrzegania wskazanych zasad, 
nie ma możliwości odstępstwa od tych reguł – zarówno ustawowych, 
jak i etycznych. Podstawowym obowiązkiem adwokata jest obrona 
klienta, bez patrzenia na wynikające z tego konsekwencje. Istotą 
działania adwokata z zasady jest możliwość pozyskania dyskretnych 
informacji, które klient chce pozostawić w tajemnicy (Rynkun-Werner 
2011). NRA uznała również nadrzędność regulacji wynikającej z art. 6 
Pr.a. nad przepisami procesowymi i wprowadziła zasadę, że tajemnica 
zawodowa jest objęta ochroną bezwzględną i powinna być respekto-
wana przez organy procesowe. 

W sporze tym rację należy przyznać Sądowi Najwyższemu, który 
w uchwale z dnia 16 czerwca 1994 roku (I KZP 5/94, LEX nr 298771), 

stwierdził, że adwokata nie wolno przesłuchiwać jako świadka co 
do faktów, o których dowiedział się jako obrońca, udzielając porady 
prawnej lub prowadząc sprawę. W innych wypadkach adwokat może 
odmówić zeznań, co do okoliczności, na które rozciąga się obowiązek 
tajemnicy określony w art. 6 Pr.a., chyba że sąd lub prokurator zwolni 
go na podstawie art. 163d k.p.k. od obowiązku zachowania tajemni-
cy. Zwolnienie to jednak może nastąpić tylko wtedy, gdy ujawnienie 
okoliczności objętych tajemnicą – w drodze przesłuchania adwoka-
ta jako świadka – jest nieodzowne dla prawidłowego wyrokowania 
w sprawie. Tym samym uznał Sąd Najwyższy, iż tajemnica adwokacka 
jest tajemnicą zawodową o charakterze względnym. Powyższa uchwa-
ła Sądu Najwyższego spotkała się ze stanowczą krytyką adwokatu-
ry i części doktryny. Jednak ostatecznie w orzecznictwie i doktrynie 
prawnej przyjął się pogląd, że art. 180 § 1 k.p.k. stanowi lex specialis 
względem przepisów ustaw, które wprowadzają poszczególne obo-
wiązki zachowania tajemnicy związane z wykonywaniem określonego 
zawodu (Gawryluk 2012).

Tajemnica adwokacka na gruncie przepisów Kodeksu postępo-
wania cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 60; dalej: k.p.c.) 
obowiązuje w nieco odmienny sposób. W świetle art. 261§ 2 k.p.c. 
świadek może odmówić odpowiedzi na pytania, gdy zeznanie mia-
łoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. 
Oznacza to, że w każdym wypadku to adwokat, a nie sąd, samodziel-
nie będzie musiał dokonywać oceny istotności i podejmować decyzje 
w przedmiocie zakresu ewentualnego zeznawania w danej sprawie, 
nie zapominając jednak o dyspozycji art. 6 Prawa o adwokaturze. Do-
datkowo, zgodnie z art. 248§1 k.p.c., każdy zobowiązany jest przed-
stawić zarządzenie sądu w oznaczonym terminie i miejscu dokument 
znajdujący się w jego posiadaniu i stanowiący dowód faktu istotnego 
dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba ze dokument zawiera informacje 
niejawne. Od powyższego obowiązku może uchylić się ten, kto co do 
okoliczności objętych treścią dokumentu mógłby jako świadek odmó-
wić zeznania albo posiada taki dokument w imieniu osoby trzeciej, 
która mogłaby z takich samych przyczyn sprzeciwić się przedstawie-
niu dokumentu (Rynkun-Werner 2011). Należy pamiętać, że regulacje 
procedury cywilnej przewidują możliwość uchylenia się od czynność 
ze względu na obowiązującą tajemnicę zawodową, natomiast art. 6 
Pr.a. oraz § 19 Kodeksu Etyki Adwokackiej bezwzględnie zobowiązują 
adwokata do przestrzegania tajemnicy adwokackiej. Z tego też wzglę-
du adwokat, powołując się na obowiązującą go tajemnicę adwokacką, 
nie uzasadniania przesłanek faktycznych, jakie legły u podstaw odmo-
wy odpowiedzi na pytanie lub przedstawienia stosownego dokumen-
tu (Gawryluk 2012).

Przepisy regulujące funkcjonowanie zawodu zaufania publiczne-
go, jakim jest zawód adwokata, traktują tajemnicę zawodową jako 
obowiązek ciążący na przedstawicielu tego zawodu, nie zaś jako jego 
prawo. Sporne natomiast pozostaje, czy w pewnym zakresie tajem-
nica ta nie ma charakteru kontraktowego, umożliwiającego dyspono-
wanie nią przez klienta.

Odpowiedzialność dyscyplinarna

Obowiązkiem adwokata na podstawie Kodeksu Etyki Adwokac-
kiej jest przestrzeganie norm etycznych oraz ochrona godności zawo-
du adwokackiego. Adwokat powinien wykonywać swoje obowiązki 
według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością, sumiennością 
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w czynnościach zawodowych na czas od trzech miesięcy do pięciu 
lat czy wydalenie z adwokatury. Do skazania za wykroczenie dyscypli-
narne nieodzowne jest istnienie elementów przedmiotowych, a także 
objęcie czynu świadomością oraz wolą sprawcy, przy czym zawinienie 
może zostać popełnione z winy umyślnej i nieumyślnej (Krzemiński 
2003). 

Oskarżycielem w postępowaniu dyscyplinarnym jest rzecznik 
dyscyplinarny. Na podstawie art. 86a Pr.a. Rzecznik dyscyplinarny 
prowadzi postępowanie z urzędu, a rozstrzygnięcia organów pro-
wadzących postępowanie dyscyplinarne opierają się na ustaleniach 
faktycznych. Dowody przeprowadza się na wniosek stron albo z urzę-
du. Tryb postępowania rzeczników dyscyplinarnych określa również 
uchwała NRA nr 9/2008 z 15 marca 2008 roku – Regulamin działa-
nia rzeczników dyscyplinarnych. Rzecznik dyscyplinarny w zakresie 
ścigania przewinień dyscyplinarnych kieruje się przepisami ustawy, 
regulaminu i uchwał Naczelnej Rady Adwokackiej. W sprawach nie-
uregulowanych w ustawie w zakresie postępowania dyscyplinarne-
go stosuje się odpowiednio przepisy k.p.k. Rzecznik dyscyplinarny 
wszczyna dochodzenie na skutek zawiadomienia o popełnieniu prze-
winienia, uchwały Rady Adwokackiej, polecenia Ministra Sprawiedli-
wości, polecenia Rzecznika Dyscyplinarnego NRA. Szczególnym aktem 
oskarżenia w postępowaniu dyscyplinarnym jest wniosek o wszczęcie 
postępowania dyscyplinarnego. Wnosi się go do sądy dyscyplinarnego 
właściwego ze względu na siedzibę obwinionego w chwili wszczęcia 
postępowania dyscyplinarnego (Rynkun-Werner 2011). Warto wspo-
mnieć, że nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, jeżeli 
od czasu popełnienia przewinienia upłynęły trzy lata, a rok w przy-
padkach związanych z wolnością słowa i pisma, na podstawie art. 
8 ust. 2 Pr.a. Jeżeli natomiast czyn zawiera znamiona przestępstwa, 
przedawnienie dyscyplinarne następuje dopiero z upływem okresu 
przedawnienia karalności przestępstwa.

Zasadniczym czynnikiem, zamykającym klamrę definiującą pod-
stawy odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokata, są zasady etyki 
adwokackiej, które wyznaczają ramy, w których adwokat, od którego 
wymaga się należytego oraz ponadprzeciętnego poziomu wiedzy, po-
winien poruszać się przy wykonywaniu i podejmowaniu przez niego 
czynności zawodowych. Najlepszy zaś adwokat, znający doskonale 
przepisy prawa materialnego i przepisy prawa procesowego, świad-
czący pomoc prawną, jeżeli nie będzie w swoim postępowaniu oraz 
czynnościach zawodowych wobec klienta kierował się zasadami etyki 
adwokackiej, będzie adwokatem aroganckim, niespełniającym celu, 
do jakiego została powołana adwokatura, którą każdy adwokat współ-
tworzy i za nią odpowiada (Sikorski 2016).

Podsumowanie

Zawód adwokata to zawód zaufania publicznego, toteż adwo-
kat swoje zadania powinien wykonywać sumiennie, uczciwie, moral-
nie, zgodnie z przepisami prawa. Problematyka etycznych i karnych 
podstaw odpowiedzialności zawodowej adwokata uregulowana jest 
w aktach normatywnych, przede wszystkim w Prawie o adwokatu-
rze oraz zbiorze zasad etyki adwokackiej i godności zawodu, zwanym 
Kodeksem Etyki Adwokackiej. Adwokat wykonuje wolny zawód, cha-
rakteryzujący się przestrzeganiem zasad moralnych, zapewnieniem 
klientom tajemnicy zawodowej i zaufania oraz ponoszeniem szczegól-
nej odpowiedzialności z racji sposobu wykonania zlecenia. W ramach 

i gorliwością. Podstawowym celem jego działalności jest ochrona in-
teresów klienta. Oznacza to, że adwokat musi prowadzić działalność 
zawodową z należytą starannością, polegającą m.in. na znajomości 
obowiązujących przepisów prawa i podejmowaniu takich decyzji, któ-
re służą interesom klienta, a jednocześnie są zgodne z zasadami etyki. 
Adwokat zobligowany jest do obrony interesów klientów w sposób 
odważny, honorowy, przy zachowaniu należytego sądowi i innym or-
ganom szacunku oraz uprzejmości, bez względu na własne korzyści 
osobiste lub innej osoby (Rynkun-Werner 2011). Postępowanie ad-
wokata, które jest niezgodnie z zasadami etyki adwokackiej, a także 
standardami przyjętymi przez orzecznictwo sądów dyscyplinarnych, 
rodzi odpowiedzialność dyscyplinarną, która jest niezależna od pozo-
stałych rodzajów odpowiedzialności, czy to odpowiedzialności karnej, 
czy to odpowiedzialności cywilnej (odszkodowawczej) za nienależyte 
świadczenie pomocy prawnej bądź też błąd w sztuce wykonywania 
pomocy prawnej, ocenianej z punktu widzenia jakości oraz standar-
dów, jakich można oczekiwać od adwokata (Sikorski 2016).

Na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej, uregulowanej 
w Pr.a., nie obowiązuje zasada nullum crimen sine lege. Należy pod-
kreślić, że nie ma zamkniętego katalogu przewinień dyscyplinarnych 
adwokatów i aplikantów adwokackich, bowiem podstawą odpowie-
dzialności są czyny uderzające w godność związaną z wykonywaniem 
zawodu adwokata (Dudek, Kierepka 2000). Pr.a. nie zawiera definicji 
przewinienia dyscyplinarnego adwokata oraz aplikanta adwokackie-
go. Stworzenie takiego katalogu nie byłoby możliwe ze względu na 
użycie przez ustawodawcę przepisów blankietowych bądź klauzul 
generalnych, jak również wielość i różnorodność zachowań, które 
mogą stanowić delikty dyscyplinarne. Powiązanie możliwych naru-
szeń szczegółowych zasad obowiązujących adwokatów oraz aplikan-
tów adwokackich z konkretnymi sankcjami, skutkowałoby bardzo 
rozbudowaną kazuistyką lub manipulacją. Jako sprzeczne z zasadami 
etyki i godnością zawodu adwokata można przykładowo wymienić: 
stwarzanie atmosfery osoby mającej znajomości lub z możliwościa-
mi wpływania na działalność organów wymiaru sprawiedliwości, 
fałszerstwo dokumentów, niedozwolona reklama, stawiennictwo na 
czynności procesowe w stanie nietrzeźwości, świadome działanie na 
niekorzyść klienta, brak taktu i umiaru w wystąpieniach publicznych 
(Kruszyński 2016).

Regulacje etyki adwokackiej przewidują odpowiedzialność ad-
wokata za niemoralne, niewłaściwe lub niezgodne z prawem postę-
powanie, w drodze postępowania dyscyplinarnego, prowadzonego 
przez powołane do tego właściwe organy samorządu adwokackiego 
(Sikorski 2016) W. Kozielewicz podkreśla, że przewinieniem dyscypli-
narnym jest czyn dyscyplinarnie bezprawny, wpływający w większym 
stopniu niż znikomy na dobra chronione przepisami korporacyjnymi 
i zawiniony (Kozielewicz 2012). Odpowiedzialność dyscyplinarna ad-
wokatów uregulowana została w Dziale VIII Pr.a. Zgodnie z art. 80 
Pr.a. członkowie samorządu zawodowego adwokatury podlegają od-
powiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, 
postępowanie sprzeczne z zasadami etyki lub godności zawodu, na-
ruszenie obowiązków zawodowych, niespełnienie obowiązku zawar-
cia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 8a ust. 1, zgodnie 
z przepisami wydanymi na podstawie art. 8b (wyłącznie adwokaci). 

Katalog kar dyscyplinarnych za naruszenie zasad etyki adwokac-
kiej i norm godności zawodu zawarty w art. 81 Pr.a. jest obszerny 
i obejmuje m.in. upomnienie, naganę, karę pieniężną, zawieszenie 
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świadczonej pomocy prawnej pełni pewnego rodzaju misję społecz-
ną, a także działa dla dobra ogółu poprzez profesjonalne świadczenie 
usług prawnych, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i za-
sadami etycznymi. Do prawidłowego wykonywania zawodu adwokata 
nie wystarczy wyłącznie znajomość prawa. Istotna jest również posta-
wa etyczna. Bez etyki i moralności nie można dobrze wykonywać tego 
zawodu. Nawet najlepszy adwokat może okazać się złym prawnikiem, 
jeżeli nie będzie postępował zgodnie z zasadami etyki i nie będzie 
potrafił korzystać z wolności wykonywania swojego zawodu.
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Bezrobocie wśród kobiet – wybór czy przymus?

Unemployment among women – choice or coercion?

The article deals with the issue of freedom of choice in relation to 
life decisions about looking for a job and staying in employment or giv-
ing up paid work and intentional maintenance of the status of the un-
employed. The article is an analysis of the problem of unemployment 
in the context of the so-called forced unemployment and voluntary 
unemployment among women. Based on statistical data, the impact 
of the “Family 500+” program on changes in the labor market was esti-
mated, that was the main goal of the article. This program began to op-
erate from April 2016. In the initial assumption it concerned a second 
and subsequent children and in the case of families with a low-income 
criterion it concerned also the first. The income criterion entitling to 
receive financial support for the first child was met by those families 
whose income per family member did not exceed PLN 800 per month, 
and in the case of a child with a disability PLN 1 200. The article uses 
statistical data of the Central Statistical Office (as of July 1, 2019) and 
scientific literature devoted to the discussed issues of the topic.

Keywords: unemployment, forced unemployment, voluntary unem-
ployment, Keynesian unemployment, Family 500+, work, employment.

W artykule poruszono problematykę wolności wyboru w odniesie-
niu do życiowej decyzji o poszukiwaniu pracy i pozostawaniu w stanie 
zatrudnienia lub rezygnacji z pracy zarobkowej i celowym utrzymywaniu 
statusu bezrobotnego. Artykuł stanowi analizę problemu bezrobocia 
w kontekście tzw. bezrobocia przymusowego oraz bezrobocia dobrowol-
nego wśród kobiet. Na podstawie danych statystycznych oszacowano 
wpływ programu „Rodzina 500+” na zmiany na rynku pracy, co stano-
wiło główny cel artykułu. Program ten zaczął funkcjonować od kwietnia 
2016 roku. W pierwotnym założeniu przysługiwał on na drugie i kolejne 
dziecko, a w przypadku rodzin o niskim kryterium dochodowym także na 
pierwsze. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia 
finansowego na pierwsze dziecko spełniały te rodziny, w których dochód 
na jednego członka rodziny nie przekraczał 800 zł miesięcznie, a w przy-
padku dziecka z niepełnosprawnością – 1 200 zł. W artykule wykorzysta-
no dane statystyczne GUS (stan na 1 lipca 2019 roku) i literaturę naukową 
poświęconą omawianej problematyce tematu.

Słowa kluczowe: bezrobocie, bezrobocie przymusowe, bezrobocie do-
browolne, bezrobocie keynesowskie, Rodzina 500+, praca, zatrudnienie.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autora.
Cytowanie: Czapski G., (2018) Bezrobocie wśród kobiet – wybór czy przymus? „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” nr specjalny (31)/2018, s. 88-91, https://kwar-
talnikrsk.pl/Artykuły/RSK-Specjalny-2018/RSK-Specjalny-2018-Czapski-Bezrobocie-wsrod-kobiet-wybor-czy-przymus.pdf
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Wstęp

Każdy człowiek jest wolny i ma możliwość swobodnego decydo-
wania o swoim życiu. Nie ma przymusu podejmowania pracy zarob-
kowej, choć większość ludzi czuje się do tego niejako przymuszona, 
z powodu środków finansowych koniecznych do życia. Jednak, w sy-
tuacji wysokiej stopy bezrobocia, chęć podjęcia pracy nie wystarczy, by 
zdobyć zatrudnienie. Możliwość wyboru kończy się tam, gdzie kończą 
się możliwości. Z kolei, obserwując ludzi, nieraz zastanawiamy się, czy 
świadczenia pieniężne przyznawane w ramach programów społecz-
nych (np. „Rodzina 500+”) mieszczą się jeszcze w granicach zgodnego 
z ich założeniami wsparcia finansowego, czy stały się już dla niektórych 
sposobem na życie i możliwością uniknięcia konieczności podejmowa-
nia pracy zarobkowej. Pojawia się pytanie, jaki wpływ na rynek pracy 
ma program „Rodzina 500+”? Jak dużo osób podjęło pracę w związ-
ku z tym, że dzięki pobieranemu co miesiąc świadczeniu stać ich na 
opłacenie żłobka czy przedszkola i nie ciąży na nich już konieczność 
samodzielnej opieki nad dzieckiem? Jak wiele osób zrezygnowało z za-
trudnienia, uznając, że wysokość otrzymywanego świadczenia wystar-
czy im, by godnie żyć? Artykuł przedstawia analizę poczynioną przez 
autora w niniejszej tematyce.

Bezrobocie jako zjawisko 
o charakterze przymusowym

Nurtem teoretycznym traktującym bezrobocie w kategoriach 
zjawiska przymusowego jest tzw. nowa ekonomia keynesistowska. 
Rozwinęła się ona w latach 80. i 90. XX wieku (Danecka 2005). Zgod-
nie z tą teorią, przyczyn nierównowagi na rynku siły roboczej oraz 

wysokiej stopy bezrobocia należy upatrywać w niedostatecznym glo-
balnym popycie (inwestycyjnym oraz konsumpcyjnym). Brak tego po-
pytu wiąże się z niewystarczającą liczbą miejsc pracy w odniesieniu do 
szybszego zwiększania się zasobów siły roboczej oraz wzrastającego 
poziomu aktywności zawodowej ludzi (Dach, Szopa 2004). Zdaniem 
Keynesa, to właśnie brak popytu efektywnego stanowi fundamental-
ną przyczynę istnienia i utrwalania się zjawiska bezrobocia przymuso-
wego. Brak popytu z kolei spowodowany jest nadmiernymi oszczęd-
nościami, czyli preferencją płynności, która przekracza faktyczne za-
potrzebowania społeczeństwa wynikłe z motywu ostrożnościowego 
oraz transakcyjnego. Elastyczne dostosowania płac, w teorii klasyków, 
uznawane są za fundamentalny mechanizm, który neutralizuje nad-
wyżki oraz niedobory podaży pracy (Bludnik 2009). Według I. Bludnik 
w literaturze występuje pojęcie bezrobocia keynesowskiego. Używa 
się go w odniesieniu do sytuacji, kiedy ludzie wykazują gotowość do 
podjęcia pracy za proponowane na rynku stawki wynagrodzenia lub 
nawet niższe wynagrodzenie, lecz pomimo tego, nie są w stanie zna-
leźć pracy. Mówi się wówczas o przymusowym charakterze bezro-
bocia. Osoby niezatrudnione znajdują się w dużo gorszym położeniu 
niż osoby posiadające pracę. Zjawisko przymusowego bezrobocia 
w okresach recesji przybierać może znaczne rozmiary, stąd ważne jest 
podejmowanie przez państwo działań mających na celu zapobieganie 
i zwalczanie takim sytuacjom. Działania te określane są jako zwięk-
szanie zagregowanego zatrudnienia i polegają głównie na stymulacji 
popytu globalnego przy wykorzystaniu narzędzi fiskalnych i monetar-
nych (Bludnik 2009). Pojawia się jednak pytanie, dlaczego firmy, w sy-
tuacjach spadku popytu na towary i usługi, wykazują niechęć do ob-
niżania poziomu płac, które przecież zapobiegłoby wówczas szerzeniu 
się zjawiska przymusowego bezrobocia. Przedsiębiorstwa wykazują 
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także rodzice zastępczy oraz rodzinne domy dziecka. Przyjmuje się, 
że program „Rodzina 500+” oddziaływać ma w 3 obszarach: 1/ dziet-
ność – polepszenie współczynnika dzietności; 2/ sytuacja finansowa 
rodzin – ograniczenie zasięgu ubóstwa; 3/ rynek pracy oraz efekt 
popytowy – zmiany w stopie bezrobocia, poziomie popytu krajowe-
go i spożycia ogółem (Gromada 2017). Widać więc, że rynek pracy 
i problematyka bezrobocia zajmują istotne miejsce w założeniach pro-
gramowych „Rodzina 500+”. Warto sprawdzić, jakie skutki przyniosło 
w tym zakresie wprowadzenie wspomnianego programu w 3-letniej 
perspektywie od daty jego wejścia w życie. Przeprowadzona analiza 
danych statystycznych skupiała się na dwóch zasadniczych kwestiach: 
1/ ogólne zmiany sytuacji zatrudnienia Polaków po wprowadzeniu 
programu „Rodzina 500+”; 2/ zmiany sytuacji zatrudnienia wśród ko-
biet po wprowadzeniu programu „Rodzina 500+”. Sytuacja związana 
z aktywnością zawodową kobiet wydaje się warta szczególnej analizy 
ze względu na to, że to kobiety najczęściej rezygnują z podejmowania 
zatrudnienia na rzecz opieki nad dziećmi. Tabela 1 przedstawia pod-
sumowanie ogólnych zmian, jakie zaszły na rynku pracy w kolejnych 
latach po wprowadzeniu programu „Rodzina 500+” oraz – dla porów-
nania – rok wcześniej. Badany zakres został podzielony na kwartały. 
Pogrubioną czcionką zaznaczono II kwartał 2016 roku oraz sąsiadujące 
kwartały dla lepszej widoczności zmian, jakie zaszły na rynku pracy 
bezpośrednio przed i po wprowadzeniu w życie programu „Rodzi-
na 500+”. Według danych z Systemu Wspomagania Analiz i Decyzji 
(SWAiD) ogólna stopa bezrobocia w od I kwartału 2015 roku do III 
kwartału 2018 roku spadała w danym okresie z 8,80% do 3,70% czyli 
odnotowano spadek o 5,10%. Od III kwartału 2018 roku do I kwartału 
2019 roku nastąpiły niewielkie wahania w stopie ogólnej bezrobocia. 
Z analizy danych wynika, że wraz z nadejściem II kwartału 2016 roku, 
czyli daty wprowadzenia w życie programu „Rodzina 500+”, nastąpił 
znaczny spadek stopy bezrobocia ogólnego (o 0,80%) oraz stopy bez-
robocia wśród kobiet (o 1,00%) względem poprzedniego kwartału. 
Wcześniej także występował regularny spadek, ale był on minimalny. 
Stopa bezrobocia regularnie nadal się zmniejszała także po wprowa-
dzeniu programu (wykres 1). Dane z tabeli zostały przedstawione 
także w formie graficznej dla łatwiejszego zobrazowania omawianych 
zmian na rynku pracy. Na podstawie wykresu 1 można zaobserwować 
tendencję spadkową ogólnej stopy bezrobocia, jak również wśród ko-
biet. Dopiero w III kwartale 2018 roku nastąpił wzrost tych stóp. Na 
koniec I kwartału 2019 roku stopa bezrobocia wśród kobiet wyniosła 
4,80% i była porównywalna do stopy z IV kwartał 2017 roku. Również 
współczynnik aktywności zawodowej ogółem i współczynnik aktyw-
ności zawodowej wśród kobiet ma podobne tendencje wzrostowe 
i spadkowe w analizowanym okresie. Nie odnotowano wyraźnej zmia-
ny we współczynniku aktywności zawodowej ogółem oraz aktywności 
zawodowej kobiet. Zarówno przed wprowadzeniem programu „Rodzi-
na 500+”, jak i po jego wprowadzeniu miał on tendencję wzrostową, 
ale w okresie wprowadzenia w życie tego programu wskaźnik ten nie 
uległ radykalnej zmianie. Pozytywne zmiany tuż po wprowadzeniu 
programu „Rodzina 500+” nastąpiły również w kwestii wskaźnika za-
trudnienia ogółem i wskaźnika zatrudnienia kobiet. Różnica wskaźnika 
zatrudnienia ogółem pomiędzy I a II kwartałem 2016 roku wynosi 
0,70%, natomiast pomiędzy I a III kwartałem aż 1,20%. Z kolei różnica 
we wskaźniku zatrudnienia kobiet pomiędzy I a II kwartałem 2016 
roku wyniosła 0,70%. Wpływ na podjęcie zatrudnienia przez kobiety 
mogą wywierać różne czynniki ekonomiczne, które mogą zniechęcić 

ochronę przed krótkookresowymi wahaniami płac, natomiast obo-
jętne są im wahania zatrudnienia. Zdaniem M. Baily, firmy dążą do 
obniżenia ryzyka wahań dochodów pracownika. Płaca miesięczna jest 
ściśle określona i zagwarantowana w kontrakcie. Przypuszcza się, że 
gdyby pracownicy wiedzieli o tym, iż ich płaca może ulegać obniżeniu 
w przypadku trudnej sytuacji rynkowej, to prawdopodobnie dążyliby 
do wynegocjowania znacznie wyższych stawek wynagrodzenia lub 
przechodziliby do przedsiębiorstw, które zagwarantowałyby im więk-
szą stabilność. Stabilność płac jest zatem formą walki konkurencyjnej 
pomiędzy firmami na rynku pracy. Walka ta dotyczy najmowania oraz 
utrzymywania wysoko wykwalifikowanych pracowników (Próchnicki 
2011). Inne wytłumaczenie niechęci do uelastycznienia poziomu płac 
przedstawia A. Okun. Według niego, pracownicy dostrzegają sytuacje, 
kiedy poziom zamówień spada i zdają sobie wówczas sprawę z tego, 
że nieuchronnie wiąże się to ze spadkiem poziomu zatrudnienia. Sko-
ro ten związek przyczynowo-skutkowy jest dla pracowników oczywisty 
to należy tak właśnie postępować. Redukcja płac w takich sytuacjach 
może być odebrana przez pracowników jako chęć odniesienia przez 
firmę większego zysku kosztem ich wynagrodzeń (Próchnicki 2011). 
W wyjaśnieniu omawianego problemu pomoże także zrozumienie po-
jęcia płacy efektywnej. Pojęcie to bazuje na twierdzeniu o istnieniu 
dodatniej zależności między wysokością stawek płac, a wydajnością 
pracy pracowników. W sytuacjach nadwyżki podaży pracy w stosunku 
do popytu na pracę, pracodawcy nie dążą do obniżania stawek płac 
z obawy, że mogłoby to spowodować spadek wydajności zatrudnio-
nych osób, a to z kolei przeważyłoby zyski płynące z obniżki płac, gdyż 
wzrósłby rzeczywisty koszt pracy przypadający wówczas na efektywną 
jednostkę pracy. Skutkiem utrzymywania stawek na niezmiennym po-
ziomie jest zjawisko przymusowego bezrobocia (Golnau 2012). 

Wpływ programu „Rodzina 500+” 
na decyzje Polaków odnośnie do zatrudnienia

Wszelkie świadczenia rodzinne czy programy, takie jak „Rodzina 
500+”, skierowane do uboższych grup społecznych, z jednej strony 
wydają się pożyteczne, z drugiej natomiast budzą wiele kontrowersji, 
co do ich wpływu na inne sfery gospodarki. Jedną z takich sfer jest 
rynek pracy. Pojawia się wątpliwość czy programy takie nie sprawią, 
że ludzie objęci w ich ramach pomocą finansową, zdecydują się na 
rezygnację z zatrudnienia, czyli dobrowolnie wybiorą bycie bezrobot-
nymi (Wiśniewska 2018). Program „Rodzina 500+” został wprowa-
dzony w życie przez polski rząd od 1 kwietnia 2016 roku. Jego charak-
ter jest powszechny oraz długofalowy. Zgodnie z jego założeniami, 
ma on stanowić wsparcie finansowe dla rodziców wychowujących 
dzieci. Wypłacane w ramach programu pieniądze, z zasady powin-
ny zostać przeznaczone na zaspokojenie potrzeb życiowych rodziny 
oraz potrzeb związanych z wychowywaniem dziecka. Świadczenie 
wypłacane jest każdego miesiąca, w kwocie 500 zł na każde dziec-
ko w gospodarstwie domowym, które nie ukończyło 18 roku życia 
(https://www.program500plus.pl/zasady-programu.html 2019). Od 
1 lipca 2019 roku świadczenie przysługuje bez względu na wysokość 
miesięcznych dochodów uzyskiwanych przez rodzinę (https://www.
gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kry-
terium-dochodowego2 2019). W związku tym, z programu może 
skorzystać każda polska rodzina, posiadająca przynajmniej jedno 
dziecko. Na pomoc w ramach programu „Rodzina 500+” mogą liczyć 
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Wykres 3. Porównanie wskaźnika zatrudnienia ogółem oraz wskaźnika za-
trudnienia wśród kobiet w okresie I kwartał 2015 roku – I kwartał 2019 roku

Źródło: www.swaid.stat.gov.pl [26.06.2019].

Podsumowanie

Można przypuszczać, że wprowadzenie programu „Rodzina 
500+” miało wpływ na aktywność zawodową Polaków, a szczególnie 
kobiet. Wpływ ten był zdecydowanie pozytywny, bowiem w okresie 
bezpośrednio po wprowadzeniu programu istotnie zmniejszyła się 
stopa bezrobocia ogółem, a szczególnie stopa bezrobocia wśród ko-
biet. Wzrósł również wskaźnik zatrudnienia. Program „Rodzina 500+” 
umożliwił Polakom pewnego rodzaju wybór. Mogli oni zrezygnować 
z zatrudnienia ze względu na otrzymywane od tej pory w dość wy-
sokiej wysokości świadczenie, które przy posiadaniu większej ilości 
dzieci mogło stanowić źródło utrzymania. Mogli też otrzymywane 
świadczenie pieniężne przeznaczyć na opłacenie żłobków i przed-
szkoli, aby w ten sposób odciążyć się z obowiązku opieki nad dzieć-
mi i móc podjąć pracę zawodową. Wszystko wskazuje na to, że duża 
część osób wybrała drugą opcję, co dobrze świadczy o motywacji Po-
laków do pracy zawodowej oraz o tym, że program „Rodzina 500+” 
spełnia postawione założenia. Wyjątkami mogły być kobiety o niskich 
dochodach, niskim poziomie wykształcenia i z małych miejscowości, 
które ze względu na niską płacę, daleki i długi czas dojazdu do pracy, 
rezygnowały z zatrudnienia. Kolejną kwestią związaną z macierzyń-
stwem i pozostawaniem długotrwale bezrobotnym jest kwestia nie-
wypracowania emerytury. Dlatego też wprowadzony został kolejny 
program wsparcia – dla kobiet – jakim jest „Mama 4 plus”. Polega on 
na przyznaniu świadczeń emerytalnych kobietom, które urodziły oraz 

do jej podjęcia jak np. niskie wynagrodzenie, wysokie koszty związane 
ze opieką nad dziećmi. Czynniki te często decydują o tym, że kobieta 
zostaje w domu, a mężczyzna, jako głowa rodziny, podejmuje zatrud-
nienie. Wynika to między innymi ze zróżnicowania wynagrodzeń ze 
względu na płeć, które mogą skłaniać do pozostania w domu i opieki 
nad dzieckiem (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/
european-semester_thematic-factsheet_labour-force-participation-
-women_pl.pdf 2019). Dlatego też, program „Rodzina 500+” mógł za-
działać aktywizująco na kobiety, które dzięki wsparciu finansowemu 
ze strony państwa mogły pokryć koszty związane z opieką nad dziec-
kiem, a same zaczęły szukać pracy (https://serwisy.gazetaprawna.pl/
praca-i-kariera/artykuly/1390577,wywiad-z-irena-kotowska-o-kobie-
tach-na-rynku-pracy.html 2019).

Wykres 1. Porównanie stopy bezrobocia ogółem oraz wśród kobiet w okre-
sie I kwartał 2015 roku – I kwartał 2019 roku

Źródło: www.swaid.stat.gov.pl [26.06.2019].

Wykres 2. Porównanie współczynnika aktywności zawodowej ogółem oraz 
wśród kobiet w okresie I kwartał 2015 roku – I kwartał 2019 roku

Źródło: www.swaid.stat.gov.pl [26.06.2019].

Tabela 1. Zmiany wybranych parametrów dotyczących rynku pracy w Polsce w okresie I kwartał 2015 roku – I kwartał 2019 roku

Okres
Stopa bezrobocia [%] Współczynnik aktywności zawodowej [%] Wskaźnik zatrudnienia  [%]

ogółem wśród kobiet ogółem kobiet ogółem kobiet
I kwartał 2015 8,8 9,1 74,3 70,2 67,7 63,8
II kwartał 2015 7,6 7,7 74,0 69,6 68,4 64,5
III kwartał 2015 7,2 7,7 74,7 70,3 69,3 64,9
IV kwartał 2015 7,1 7,3 74,8 70,3 69,5 65,1
I kwartał 2016 7,1 7,2 74,9 70,7 69,6 65,6
II kwartał 2016 6,3 6,2 75,0 70,7 70,3 66,3
III kwartał 2016 6,1 6,4 75,4 70,8 70,8 66,2
IV kwartał 2016 5,7 5,9 75,3 70,6 71,0 66,4
I kwartał 2017 5,5 5,6 75,5 71,1 71,3 67,1
II kwartał 2017 5,1 4,9 76,0 71,6 72,1 68,0
III kwartał 2017 4,9 5,2 76,1 71,1 72,4 67,4
IV kwartał 2017 4,6 4,8 75,9 71,1 72,4 67,7
I kwartał 2018 4,3 4,4 75,9 71,6 72,7 68,5
II kwartał 2018 3,7 3,6 76,6 72,4 73,8 69,7
III kwartał 2018 4,0 3,9 77,3 73,1 74,3 70,2
IV kwartał 2018 3,9 4,2 76,6 72,0 73,6 69,0
I kwartał 2019 4,1 4,8 76,4 72,2 73,3 68,7

Źródło: www.swaid.stat.gov.pl [26.06.2019].
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wychowały przynajmniej 4 dzieci. Emerytura dla matek została wpro-
wadzona od 1 marca 2019 roku. W odrębnych przypadkach może 
ona być przyznana również mężczyznom. Program ten ma zapewnić 
godną starość osobom, które poświeciły swoje życie zawodowe na 
wychowywanie dzieci. Stosunkowo krótki czas trwania rządowych 
programów na rzecz rodziny nie pozwala jednoznacznie określić, jaki 
wpływ mają one na aktualną sytuację na rynku pracy. Wydaje się, iż 
trudno jest w jednoznaczny sposób określić, czy programy rządowe 
jednoznacznie miały wpływ na rezygnację z pracy wśród kobiet. Różne 
dane statystyczne w tym zakresie przedstawiają różne dane liczbowe, 
w zależności, jakie wskaźniki weźmiemy pod uwagę przy analizie. Za-
tem potrzeba więcej czasu, by wyciągnąć wnioski końcowe odnośnie 
do wpływu programów m.in. „Program 500+” na rynek pracy kobiet. 
Na pewno programy prorodzinne miały wpływ na poprawę sytuacji fi-
nansowych polskich rodzin szczególnie tych najuboższych i wielodziet-
nych i pozwoliły na wolność wyboru w kwestii podjęcia zatrudnienia.
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Elementy rytów przejścia (rites de passege) w sytuacjach granicznych 
i okołośmiertnych jako doświadczenie społeczne i medyczne

Elements of passage rites (rites de passege) in borderline 
and death-related situations as a social and medical experience

There has been a discussion for years - whether the structural 
formula of the rite of passage (in French rites de passage) in socio-
logical and cultural research can be extrapolated to other contextual 
areas not directly related to magical and religious thinking, namely: 
modern models of social behavior sanctioned by law or good practice 
codes such as medical procedures. The authors of the text are trying 
to decode old cultural behaviors that were aimed at amortization of 
border crossing experiences in the case of human birth and death in 
the modern medical and hospital law. Moreover, both modern anthro-
pology and human mentality have to „deal” with such new post-mor-
tem phenomena as organ transplantation, cerebral spinal death, coma, 
cremations, etc., and in the case of birth – very early births (premature 
babies). As the once-retreat mentality still strongly immersed in myth-
ical and religious imagination had to face the development of civiliza-
tion, so today, in turn, the secularized and highly rationalized human 
imagination sometimes implicitly recalls the old structures of anthro-
pological behavior covering them with contemporary strongly ration-
alized legal or medical discourse. And let us remember, the passage of 
borders and thresholds is always accompanied by rituals and the same 
applies to the transition from one social status to another. Analyzing 
the functioning of modern societies, one can easily see the active role 
of rituals, especially in transition situations related to human life and 
his death. It can be concluded that they are still a factor that positively 
reduces the level of fear of participants in a given situation.

Keywords: ritual, border situation, life, death, medicine, law.

Od lat toczy się dyskusja – czy klasyczną w badaniach socjologiczno-
-kulturowych strukturalną formułę rytów przejścia (fr. rites de passage) 
można ekstrapolować badawczo na inne kontekstualnie obszary nie-
związane bezpośrednio z myśleniem magiczno-religijnym: współczesne 
modele zachowań społecznych, usankcjonowane przez prawo czy kody 
dobrych praktyk np. procedury medyczne. Autorzy tekstu próbują zde-
kodować we współczesnym prawie i procedurach medyczno-szpitalnych 
dawne zachowania kulturowe, które miały za cel amortyzację granicz-
nych doświadczeń przejścia w przypadku narodzin i śmierci człowieka. 
Zarówno współczesna antropologia i ludzka mentalność muszą sobie 
„poradzić” z tak nowymi zjawiskami okołośmiertnymi jak transplantacja 
organów, obumarcie rdzenia mózgowego, stan śpiączki, kremacje itp., 
a w przypadku narodzin – bardzo wczesne narodziny (wcześniacy). Jak 
kiedyś ponowożytna mentalność musiała stawić czoła rozwojowi cywi-
lizacyjnemu, tak dzisiaj zeświecczona i silnie zracjonalizowana ludzka 
wyobraźnia czasami implicite przywołuje dawne struktury antropologicz-
nych zachowań przykrywając je współczesnym silnie zracjonalizowanym 
dyskursem prawnym czy medycznym. Pamiętajmy, że przechodzeniu 
granic i progów zawsze człowiekowi towarzyszą obrzędy i to samo doty-
czy przechodzenia z jednego statusu społecznego do innego. Analizując 
funkcjonowanie współczesnych społeczeństw bez trudu dostrzec można 
aktywną rolę rytuałów, zwłaszcza w sytuacjach przejścia związanych z ży-
ciem człowieka oraz jego śmiercią i wciąż stanowią czynnik, który w spo-
sób pozytywny obniża poziom lęku uczestników danej sytuacji.

Słowa kluczowe: rytuał, sytuacja graniczna, życie, śmierć, medycyna, prawo.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorów.
Cytowanie: Kawa M., Kmieciak B., (2018) Elementy rytów przejścia (rites de passege) w sytuacjach granicznych i okołośmiertnych jako doświadczenie społeczne 
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Wstęp

Każda zmiana w kulturze tradycyjnej wymagała przejścia przez 
rite de passage. Zmiana bowiem narusza ład, wytrąca z dotychcza-
sowego status quo, wprowadza do wspólnoty chaos i dezintegrację, 
stąd ochrona przed niebezpieczeństwami czyhającymi na człowieka 
w chwilach przełomu wymagała kontrolowanego przez tradycję i ob-
rzędowość postępowania zgodnego z mityczną matrycą1. Skuteczność 
i swojego rodzaju amortyzację przewidywanych skutków ubocznych 
takich przekształceń zapewniał na przykład mit w odniesieniu do 
tabu2 czy zjawisko kozła ofiarnego3 przełożony na język działań ob-

1 Literatura przedmiotu na temat „oswajania” zmiany za pomocą rytów przej-
ścia, inicjacji, obrzędowości zarówno w sferze kultury tradycyjnej, jak i po-
wszechnej jest bardzo obszerna, wspomnijmy choćby: w sposób systematycz-
ny przejawy procedur rite de passages opisywali Kowalski 1998; Burszta 1998; 
Buchowski 1987; Leach, Greimas 1989; Churska-Nowak 2009; Douglas 2007; 
Van Gennep 2006; Turner 2010; Zimoń 1997 i wiele innych prac i opracowań.
2 Fenomen tabu jest szeroko opisany w antropologii przez np.: J.G. Frazera, R.R. Ma-
retta, Z. Freuda, A.R. Radcliff-Browna, F.B. Steinera, E. Leacha, M. Douglas, C. Lévi-
-Straussa, M. Fortesa, a na polskim obszarze J.S. Wasilewskiego czy M. Buchowskiego.
3 W tym przypadku koncepcji marginalizacji, przemocy ofiary w ramach społecz-
nych transformacji i „oczyszczenia” najtrafniej argumentuje R. Girard 1987. 

rzędowych, rytualnych. Rytuał przeprowadzał bezpiecznie przez ten 
trudny, niepewny, marginalny okres i przestrzeń, stąd uczestnik, aktor 
tego procesu musiał być niezmiernie skrupulatny i wierny wymaganej 
formule czy procedurze. W czasoprzestrzeni obrzędu człowiek wyko-
nywał gesty, przestrzegał ustalonych rytualnie zachowań, wypowiadał 
formuły, literalnie zachowując sakralizowaną formę; w rytuale niemoż-
liwe było jej naruszenie, gdyż nawet najmniejsze odstępstwo groziło 
konsekwencjami. Tę charakterystyczną skrupulatność oddają znamie-
nicie ustrukturalizowane rytuały ofiarnicze w Starym Testamencie, 
zwłaszcza w Księdze Kapłańskiej, które zebrali i opisali choćby E. Leach  
i A. J. Greimas (1989: 82-97): „Biblijna opowieść o wyświęceniu Aarona 
na wysokiego rangą kapłana, pojawiająca się w dwóch bardzo podob-
nych wersjach w Księdze Wyjścia i w Księdze Kapłańskiej, dostarcza 
szczegółowego opisu działań sakralnych w rodzaju tych, jakie można 
jeszcze dziś obserwować wprost na wszelkiego typu kontekstach etno-
graficznych na całym świecie”. Jak wskazują od dawna antropolodzy – 
przechodzeniu granic i progów towarzyszą obrzędy i to samo dotyczy 
przechodzenia z jednego statusu społecznego do innego. Analizując 
funkcjonowanie współczesnych społeczeństw bez trudu dostrzec moż-
na aktywną rolę rytuałów, zwłaszcza w sytuacjach przejścia związanych 
z życiem człowieka oraz jego śmiercią. Dojść można do przekonania, 
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śnie bezpieczne doświadczenie transformacji. Należy również pamię-
tać, że w wielu kulturach przestrzenny charakter przejścia – brama, 
wrota, drzwi, granica, próg są koherentnymi elementami sfery sacrum 
i w związku z tym nie można go sobie tak po prostu przekraczać bez 
należytego przygotowania, a nawet kulturowo-obrzędowej instruk-
cji5. Choćby w naszym stuleciu milenijne przejście chrześcijaństwa 
z XX do XXI wieku wygenerowało w Kościele Katolickim odpowiedni 
rok przygotowań i miało jakże antropologiczny – nie tylko konfesyjny 
– wydźwięk: zarówno otwierający milenijne drzwi rzymskiej bazyliki 
Jan Paweł II, a za jego przykładem kolejne hierarchiczne wspólnoty 
Kościoła Katolickiego czy przekraczająca symboliczną bramę w Lednicy 
młodzież w bardziej świadomy lub symboliczny sposób (np. w różnych 
kulturach należy dane miejsce przejścia ucałować, spryskać olejkiem 
lub krwią) wykonywali oczekiwane gesty lub fragmenty rytuału. Ta 
trójfazowa struktura rytualno-obrzędowej zmiany w oparciu o rites 
de passage, opisana w najbardziej spopularyzowany sposób przez 
A. van Gennepa, przedstawia się w największym skrócie: 1/ Obrzę-
dy preliminalne, obrzędy wyłączenia. Są one związane z wyłączeniem 
jednostki z jej dotychczasowego statusu, jej separacji od tego, kim jest 
przed zmianą np. zwyczaj oczepin, postrzyżyn młodzieńców, obrzeza-
nia, a przed przekroczeniem sfery sacrum – choćby zdjęcie odzienia czy 
nakrycia głowy; 2/ Obrzędy liminalne lub transliminalne dotyczą okre-
su przejściowego, kiedy jednostka już nie jest „tym” a jeszcze nie jest 
„tamtym”. W tym okresie jednostka jest pozbawiona statusu, np. we 
współczesnym świecie polityki postępowanie choćby z prezydentem 
elektem, a na płaszczyźnie bardziej tradycyjnej – obrzędy liminalne 
wyłączają jednostkę ze wspólnoty i ją ukrywają (np. koszary, klasztor, 
szkoła, miejsce odosobnienia). Dla bezpiecznego przechodzenia przez 
sferę międzygraniczną wykonuje się różne apotropeiczne gesty – prze-
chodząc nie można nadepnąć progu, a nawet trzeba go pocałować, 
zrobić jakiś znak, spryskać krwią lub olejkiem; 3/ Obrzędy postlimi-
nalne, obrzędy włączenia jednostki do nowej grupy, przysposobienie 
sobie przez nią nowego statusu, np. koronacje, święcenia diakonów, 
zakonników, nakładanie nowych szat, mundurów, odznaczenia6. Dla 
lepszego zobrazowania trójfazowej struktury popatrzmy na tradycyj-
ne w kulturze przeprowadzenie przez obrzędy włączenia młodzieńców 
i chłopców do wspólnoty mężczyzn. W zależności od kultury zaczyna 
się to zwykle obrzędami preliminalnymi (wyprowadzenie z pomiesz-
czeń kobiecych, w których chłopiec przebywał, rytualny płacz kobiet, 
pożegnanie, obcięcie włosów itp.) poprzez okres przejściowy, gdzie 
młodzieńca przygotowuje się do rozmaitych prób inicjacyjnych, któ-
rym towarzyszą rozmaite obrzędy, a po pomyślnej inicjacji odbywa-
ją się rytuały postliminalne, wprowadzające go do świata mężczyzn, 
związane ze zmianą pomieszczeń, ucztą, otrzymaniem pewnych przed-
miotów itp. Próby empirycznej identyfikacji obrzędu dokonał G. Lewis, 
pisząc o kryteriach, jakie muszą zostać spełnione, by można było mó-

5 Na ten temat transgranicznego przekraczania przestrzeni występuje ob-
szerna literatura – ograniczając się choćby do tylko krajowej literatury 
przedmiotu, warto wskazać: Yi-Fu Tuan 1987; Czarnowski 1980. Bardziej 
szczegółowe rozważania i obszerną bibliografię znaleźć można [w:] Kowalski 
1994a; 1994b; 1996: 7-20; Eliade 2004.
6 (Por. Teodorczyk 2016). Można by rzec, że nadzwyczaj późno, bo dopiero 
w 1909 roku francuski etnolog A. van Gennep wydał studium pt. „Obrzędy 
przejścia”, gdzie przedstawił powszechnie akceptowalne do dziś trójfazowe 
podejście do tematu zmiany. Jest zadziwiające, że wówczas ten trzydziestokil-
kuletni uczony zaproponował dość prostą koncepcję, która wydaje się dziś aż 
nazbyt oczywista. To zastanawiające, iż wcześniejsza antropologia kulturowa 
radziła sobie bez tego paradygmatycznego mechanizmu rozumienia zmiany.

iż stanowią one czynnik, który w sposób pozytywny obniża poziom 
lęku uczestników danej sytuacji lub oswaja perspektywę nieunik-
nionego. Bez trudu w przypadku m.in. narodzin człowieka oraz jego 
śmierci zdefiniować możemy odgórnie ustalone procedury, które de 
facto mają w swej wymowie rytualny charakter4. Ich naruszenie wią-
zać się może nie tylko z odpowiedzialnością prawną, ale również ze 
społecznym naznaczeniem. W dziejach ludzkości określone działania 
dotyczące sytuacji granicznych – w tym momentów „przejścia” – od-
grywały doniosłą rolę. Czy dominujące znaczenie miała tutaj swoista 
walka z lękiem danej jednostki lub grupy osób? Być może kluczowe 
były względy społeczne bądź też utarte schematy działania? Z całą 
pewnością znaczenie rytuałów przejścia jest trudne do przecenienia 
także w czasach obecnych; ich analizy i czasami zbyt pochopna eks-
trapolacja formuły rytów przejścia na zjawiska kultury masowej (np. 
postrzeganie w tym badawczym kontekście partycypacji w konkursach 
miss universe czy innych kontekstów, teleturniejów, show) czy na zja-
wiska polityczne (np. przewroty stanów, zrytualizowane przekazania 
władzy) stały się już dość powszechne i z łatwością podejmowane. Po-
niższe rozważania kierować się będą w stronę naszkicowanych powyżej 
problemów. Z jednej zatem strony ich celem będzie zwrócenie uwagi 
na historyczno-antropologiczne konteksty rytów przejścia w sytuacjach 
granicznych, w tym zwłaszcza w momentach dotyczących życia czło-
wieka. Z drugiej natomiast perspektywy zwrócona zostanie uwaga 
na współczesne, zwłaszcza medyczne sytuacje graniczne, w których 
to pojawiają się specyficzne rytuały oparte m.in. na zapisach prawa 
pozytywnego. 

Przejście

Każde społeczeństwo składa się z mniejszych społeczności, a jed-
nostki w trakcie swojego życia przemieszczają się pomiędzy nimi. 
Zmiana statusu podobnie jak narodziny czy śmierć dotyczy każdej 
dziedziny ludzkiego życia. Może odnosić się do statusu społecznego 
w sensie wieku, zawodu, stanu cywilnego, macierzyństwa, ojcostwa 
i wielu innych wymiarów, może być związana z przechodzeniem ze sfe-
ry profanum do sacrum, a także dotyczyć fizycznego przemieszczania 
się jednostek pomiędzy różnymi miejscami. Każda większa zmiana 
o charakterze bardziej inwazyjnym będzie zawsze wejściem w mniej 
znany, nieoswojony obszar doświadczeń. Z tym właśnie lękiem trzeba 
sobie jakoś poradzić, bo inaczej może on zdestabilizować jednostkę, 
a za jej pośrednictwem również zdezintegrować wspólnotę (w rozu-
mieniu F. Tönniesa jako Gessellshaft). W dawnych kulturach, gdzie 
związki jednostki ze społeczeństwem były znacząco silniejsze aniżeli 
obecnie, zagadnienie to było szczególnie istotne. Społeczeństwa do-
brze o tym wiedziały i aby te nieustanne przemieszczanie się jednostek 
między mniejszymi społecznościami nie przynosiło całemu systemowi 
istotnych trudności, wypracowały powtarzalne reguły i obrzędy, które 
w pewien symboliczny sposób „komentują” tę zmianę; stwarzają jej 
społeczną ramę, a jednostce dają poczucie bezpieczeństwa. W ten 
sposób powstał stabilny i powtarzalny, wedle szkoły strukturalistycz-
nej, identyczny w swojej bazowej konstrukcji, cykl obrzędów, które 
mają umożliwić członkowi społeczności pełne, głębokie, a jednocze-
4 „We wszystkich społeczeństwach ludzkich zdecydowaną większość uroczy-
stości stanowią <<obrzędy przejścia>>, które zaznaczają przekroczenie gra-
nic między dwoma kategoriami społecznymi: ceremonie dojrzałości, wese-
la, pogrzeby i wszelkiego rodzaju ryty inicjacyjne, są najbardziej oczywistymi 
przykładami” (Leach, Greimas 1989: 48).
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symbolicznym regulatorem, osią, wokół której powstawały i skupiały 
się najważniejsze znaczenia antropologiczne, jedną z podstawowych 
bazowych kultury, gdyż w myśl klasyczno-tomistycznej filozofii człowiek 
tylko poprzez kulturę transcenduje śmierć. Dowodem na to jest choćby 
dynamicznie rozwijająca się subdyscyplina antropologii – tanatologia7 
i obszerny rozmiar jej badań. Śmierć jako jedna z podstawowych ka-
tegorii antropologicznych postrzegana była tradycyjnie z perspektywy 
trzech antropologicznych sfer doświadczeń. Porządek przyrody, biologii 
i ciała, następnie – świadomości społecznej i zorganizowania stosunków 
społecznych (V. Turner, E. Durkheim – rytuały oczyszczały i scalały spo-
łeczności8) oraz porządek religijny – wiara w życie pozagrobowe. Stąd 
też mówiąc o śmierci, czy to w sposób realny, czy symboliczny trudno 
jest zbagatelizować ryty przejścia jako formuły oswajania wspomnianej 
śmierci. Odwołując się do fundamentalnej teorii Gennepa należy za-
uważyć, że cała egzystencja ludzka polega na sui generis permanentnej 
śmierci tj. ciągłym rozpadaniu się i powstawaniu na nowo, po prostu 
– na zmianie formy. Życie jest niekończącym się łańcuchem różnych 
jakościowo ogniw, przy czym przejście z jednego ogniwa (stanu) do 
drugiego musi być usankcjonowane przez obrzęd. Każdy obrzęd po-
siada swój scenariusz i stałe elementy (Por. Szewczyk 2002). Integracja 
grupy, dla której obrzęd jest istotny w sposób pośredni, może być rów-
nież rozumiana jako rezultat stosowania reguł wyraźnie racjonalnych, 
porządkujących, co ma też sens dalece praktyczny. Pojawia się w tym 
miejscu również określona symbolika. Przykładem mogą być m.in. rytu-
ały związane ze śmiercią u Dogonów w Mali. Po śmierci wyprowadzenie 
zwłok dokonuje się prawie natychmiast, ciało jest transportowane wy-
soko do specjalnych grot w górach, obrzędy wyłączenia związane są też 
z niszczeniem przedmiotów zawodowych przynależnych niegdyś jesz-
cze do zmarłego. Podobne praktyki dostrzec można również w czasach, 
gdy zmarł we Francji M. Griaule, człowiek, który zrobił bardzo wiele dla 
Dogonów, rytualnie złamano jego ołówki odnosząc się do prelogicznej 
zasady pars pro toto (Por. Szewczyk 2002) ukazując metonimiczną lo-
gikę kultury pierwotnej w postrzeganiu śmierci. Z kolei jeszcze do dziś 
na Kurpiach przy wystawieniu zwłok w domu przewraca się krzesła. 
Niewątpliwie większość tradycyjnych rytów przejścia i ich inwariantów 
towarzyszy i asystuje, oporządza czasoprzestrzeń między profanum 
a sacrum. Przykładów jest bardzo wiele i można je omawiać i opisywać 
sięgając do różnych kultur i tradycji, ale trójdzielna sekwencja towarzy-
sząca kulturowym procesom zmiany wydaje się pozostawać stale ta 
sama. Ostatnie przykłady trójfazowości odnosiły się właśnie do bardzo 
wdzięcznych w antropologii obrzędowości śmierci, ale na drugim bie-
gunie warto też spojrzeć na momenty przejść towarzyszącym nowym 
narodzinom, otwieraniu nowych etapów życia. Otóż również tradycyjny 
obrzęd weselny rozgrywał się w zaświatowym obszarze śmierci9. Śmierć 
w tradycyjnym weselu i w innych obrzędach obecna była przez spe-
cyficzne gesty, rekwizyty, symbole, słowa czy formuły pojawiające się 
także w sytuacjach funeralnych nieco na zasadzie drewnianej kołyski 
binarnie odnoszonej do drewnianej trumny. 

7 Taką próbą całościowego, bo tanatologicznego omówienia śmierci była w Pol-
sce inicjatywa kilkuletnich interdyscyplinarnych naukowych konferencji tanato-
logicznych pn. „Tanatos” zapoczątkowanych przez prof. J. Kolbuszewskiego oraz 
drugie już wydanie Księgi żałoby i śmierci (2009) Warszawa: Wydawnictwo Rytm 
przez opolskich tanatologów. Naturalnie tanatologia francuska, zwłaszcza bada-
nia Ph. Ariesa, były jakże pionierskie i dalece wczesne.
8 Kontynuatorami myśli Gennepa był właśnie V. Turner, który początkowo 
więcej czerpał ze szkoły Durkheimowskiej – zob. Turner 2010.
9 O tej koniunkcji odnaleźć możemy wiele w pozycjach etnograficznych: Łeń-
ska-Bąk 1999: 104; Zadrożynska  1988.

wić o jego zaistnieniu. Wymienił on (Buchowski 1993: 99-100): – cha-
rakter danych zachowań, który określony jest przez ich arbitralność 
(narzucanie) i konwencjonalność (tradycyjność); publiczna formalność 
danego zespołu zachowań; jednostki muszą przestrzegać pewnych 
norm zachowania w społecznie zdefiniowanych sytuacjach; – specy-
ficzny system komunikowania; – formalizację; obrzęd jest przeciwstaw-
ny zachowaniu powszechnemu, bo pojawia się przy wyjątkowych oka-
zjach. Warto w tym miejscu odnieść się do spojrzenia promowanego 
przez Van Gennepa. Rytuał przejścia, zwany też inicjacją, to obrzędy, 
które zaznaczają przejście osoby przez cykl życiowy, z jednego stopnia 
do następnego na osi czaso-życia; z jednej roli lub pozycji do drugiej 
(np. chłopiec – młodzieniec – mężczyzna // zuch – harcerz – żołnierz 
// ministrant – diakon - ksiądz), integrujące przy tym doświadczenie 
ludzkie i kulturowe z przeznaczeniem biologicznym: reprodukcją lub 
śmiercią, o dane działanie społeczne, którego celem nadrzędnym po-
zostaje dokonanie zmiany statusu jednostek [...] jeśli w myśl przeko-
nań wykonujących je grup ma miejsce transformacja tych jednostek 
(Buchowski 1993: 133). W obrzędzie przejścia można wyróżnić trzy 
kolejno po sobie następujące etapy (fazy) (Buchowski 1993: 133): 1/ 
wyłączenie (separacja) (fr. rites de separation) – faza preliminarna; 2/ 
marginalizacja (fr. marge) – faza laminarna; 3/ włączenie (agregacja) 
(fr. agrégation) – faza postliminarna.

Rysunek 1. Przeniesienie koncepcji na język graficzny

Źródło: Buchowski 1993: 133.

Rytuał i śmierć

Odwzorowywanie i powielanie rytuału – jakie choćby odczytujemy 
na przykładzie starotestamentowej Księgi Kapłańskiej przywoływanej 
przez E. Leacha (1989: 91-97) – pozwalało na oswajanie dziejących 
się wypadków (np. kontakt z sacrum, przekazanie władzy, intronizacja 
– detronizacja, składanie ofiar, obrzędy pogrzebowe, weselne, naro-
dzin), dawało pewność, co do dalszych losów uczestników wspólnoty, 
stwarzało symboliczną i realną ochronę. Każdorazowe przejście między 
sekwencjami czasu (np. w obrzędach dorocznych) czy etapami życia 
(obrzędy rodzinne) realizowało schemat wyłączania, przebywania w fa-
zie marginalnej (rytualnej śmierci) oraz włączenia do wspólnoty (Leach, 
Greimas 1989: 91-97). W rycie przejścia kandydat przechodził śmierć ry-
tualną bądź rzeczywistą, na zasadzie antropologicznego paradygmatu: 
śmierć – unicestwienie zawsze generuje jakieś „nowe” życie, nową for-
mę („umrzeć aby narodzić się na nowo”), dlatego też w obrzędach po-
grzebowych są obecne podobne atrybuty śmierci symbolicznej – zmar-
ły uczestniczy w kolejnym rycie przejścia jako symbolicznej drodze do 
„nowego” statusu. W kulturze tradycyjnej śmierć była podstawowym 
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podania witaminy K oraz realizacji pierwszych szczepień ochronnych.
Już na podobnym, opisowym etapie, dostrzegamy ukazane przez Le-
wisa trzy obszary obrzędu mającego charakter medyczny. Po pierwsze 
mamy tutaj narzucone przez społeczeństwo normy, nakazujące pod-
daniu się zaleceniom medyków mierzących, badających oraz kontro-
lujących stan noworodka. Po drugie widzimy szczególną formę komu-
nikacji między ekspertami. Jako przykład można podać tutaj ocenę 
stanu dziecka w skali Apgar, będącą coraz bardziej rozpoznawalnym 
społecznie kodem językowym, pod którym kryje się jakaś unikalna in-
formacja wskazując na stan zdrowia „nowego” członka. Mamy także 
trzeci obszar. Jest nim unikalny charakter opisanych tutaj interwencji, 
które dedykowane są de facto szczególnej sytuacji medycznej jaką jest 
poród. Narodziny człowieka to także medyczna forma przejścia, w któ-
rej zlokalizować można trzy fazy: 1/ wyłączenie (separacja) (rites de 
separation) – faza preliminarna: moment porodu naturalnego bądź 
cesarskiego ciecia, przecięcie pępowiny jako zjawisko wręcz symbolicz-
ne odcięcia od starego porządku i statusu; 2/ marginalizacja (marge) 
– faza laminarna; – podjęcie działań medycznych wobec noworodka, 
jest ono nieświadomym uczestnikiem analizy jego stanu dokonywanej 
przez ekspertów. Tutaj następuje de facto marginalizacja działań doko-
nywanych przez rodziców. Matka, z racji stanu jest wyłączona z udzia-
łu w badaniu; Ojciec dziecka z jednej strony skupiony może być na 
żonie/partnerce, a z drugiej na dziecku. Stąd też ciężar działań przenie-
siony jest w tej fazie na medyków; 3/ włączenie (agregacja) (agréga-
tion) – faza postliminarna: na tym etapie będzie to oznakowanie dziec-
ka pozwalające na jego identyfikację, ale również upodmiotowienie: 
posiada już ono imię, które go identyfikuje na oddziale, jak i stosowne 
odniesienie w systemie medyczno-szpitalnym.Bez trudu spostrzec 
można w czasach dzisiejszych, jakie pojawiają się konsekwencje w mo-
mencie, gdy wskazane medyczno-organizacyjne rytuały zostaną naru-
szone. Doskonale taką diagnozę odejścia od trajektorii procedur odda-
je tzw. „Sprawa z Białogardu”. We wrześniu 2017 roku polskie środki 
społecznego przekazu zwróciły uwagę na sytuację noworodka urodzo-
nego w szpitalu w przywołanym Białogardzie. Jak zaznaczono w kolej-
nych materiałach jego rodzice, tuż po porodzie, nie wyrazili zgody na 
podjęcie wobec niego jakichkolwiek działań medycznych tj. ratujących 
zdrowie i życie. Przedstawiciele szpitala wskazywali, iż brak zgody do-
tyczył działań polegających na „osuszeniu dziecka, ogrzaniu pod napro-
miennikiem ciepła, wytarciu z mazi płodowej, kąpieli dziecka w oddzia-
le, podaży witaminy K domięśniowo lub doustnie, szczepieniom 
ochronnym, ewentualnemu dokarmianiu dziecka, gdyby tego wyma-
gało, wykonaniu badań przesiewowych, profilaktyce zakażenia przed-
niego odcinka oka (inaczej zabieg Credego)” (Zob. Rodzice porwali 
noworodka ze szpitala... 2017). Szpital w opisanej sytuacji powiadomił 
sąd opiekuńczy, który nakazał, by podobne działania zostały podjęte. 
Rodzice nie zdecydowali się jednak na powyższe i zabrali dziecko ze 
szpitala w nieznane nikomu miejsce. Podjęta została w Polsce akcja 
poszukiwania, wszczęto również postępowanie prokuratorskie. Rodzi-
ce tłumaczyli jednakże w upublicznionych materiałach, iż zdecydowa-
li się na podjecie wobec dziecka działań, jakie uznali dla niego za naj-
lepsze, wskazując, iż jego stan zdrowia jest dobry (Konsultant ds. neo-
natologii o noworodku z Białogardu… 2017). W sprawie pojawiło się 
kilka interesujących wątków, kluczowych dla refleksji dotyczącej rytu-
ału. Niespodziewane oraz nagłe zachowanie rodziców zakazujących 
interwencji pielęgniarskich i profilaktycznych wywołało natychmiasto-
wą represyjną reakcję ze strony personelu medycznego, który zasko-

Narodziny: rytuał i procedura

Perspektywa przyjścia na świat człowieka oraz jego wiecznego 
odejścia stanowi również interesującą przestrzeń dla współczesnej 
refleksji prawno-medycznej. Sytuacje jakimi są narodziny oraz stwier-
dzenie zgonu odsyła nas do unikalnej relacji, jaka w sposób szczegóło-
wy opisana została w zwyczajach oraz standardach, realizowanych 
przez medycznych ekspertów. Zarówno jednak w sytuacji witania, jak 
i żegnania na świecie drugiego człowieka, spostrzec można kulturowe 
uwarunkowania wpływające na konstrukcję określonych formalnych 
rytuałów. By zobrazować to zjawisko warto odnieść się do konkretnych 
przykładów szczególnie doniosłych dla polskiej rzeczywistości. 
W pierwszym rzędzie skupiając się na temacie przejścia dziecka do 
życia na świecie napotykamy na dokument zatytułowany: „Standardy 
organizacyjne opieki okołoporodowej”, jest to Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie standardu organiza-
cyjnego opieki okołoporodowej (Dz.U. 2018 poz. 1756) (dalej: „Stan-
dardy”). Weszło ono w życie na początku 2019 roku i odnosi się do 
unikalnej relacji, jaka profesjonalistów medycznych (lekarzy i położne) 
łączy z rodzącymi pacjentkami oraz dziećmi. Na tym etapie refleksji 
warto podkreślić, że w polskim prawie zarówno kobieta w ciąży, jak i ko-
bieta rodząca oraz znajdująca się w fazie połogu posiada szczelne pra-
wo do troski ze strony państwa.10 Wspomniane standardy ukazują 
praktyczne zobowiązania, jakie pojawiają się ze strony medyków 
w momencie, który spotyka się ze szczególnym społecznym zaintere-
sowaniem. Wynika ono również z licznych uchybień, jakie właśnie 
przez lata diagnozowane były w trakcie przyjmowania porodu. Mowa 
tutaj o: braku wsparcia dla kobiety rodzącej, braku rzetelnej opieki 
w chwili poronienia, braku szacunku dla intymności pacjentki.11 Także 
perspektywa niemowlaka wydaje się kluczowa. Bazuje ona przede 
wszystkim na szczególnej trosce o człowieka, który dopiero rozpoczyna 
swoją obecność na świecie, gdzie z racji biologicznych nie jest w stanie 
samodzielnie funkcjonować. W rozdziale XI i XIII wyżej wspomnianych 
„Standardów” dostrzec można rozdział poświęcony opiece nad nowo-
rodkiem. To w nim dostrzegamy szczególne zobowiązania, jakie ciążą 
na personelu oraz szpitalu (Por. „Standardy”): – konieczne jest specja-
listyczne wyposażenie sali porodowej; – położna zobowiązana jest do 
„okazania noworodka matce, poinformowania o jego płci i godzinie 
porodu; – położna zobowiązana jest do „założenia noworodkowi opa-
sek identyfikacyjnych, przed jego odpępnieniem, po wcześniejszym 
odczytaniu i potwierdzeniu przez matkę zawartych na nich danych” 
oraz „przecięcia pępowiny jałowymi narzędziami”, oceny jego stanu 
zdrowia oraz osuszenia; – położna ma następnie za zadanie obserwo-
wanie kontaktu „skóra do skóry” matki i dziecka, jej zadaniem jest 
również wsparcie w czasie pierwszego karmienia dziecka; – specjalist-
ka ta ma równie obowiązek podjęcia działań profilaktycznych, w tym 
10 Zob. w tym kontekście w sposób szczególny zapisy ustawy: art. 68 ust. 3 
Konstytucji RP, który stanowi, że „Władze publiczne są obowiązane do zapew-
nienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom 
niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.” Także ustawa o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wypowiada się we wskazanym temacie 
w art. 34. „1. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. 2. Przez 
dodatkową opiekę pielęgnacyjną, o której mowa w ust. 1, rozumie się opiekę, 
która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę 
sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.”. Por. Usta-
wa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 78, 
poz. 483 ze zm.) oraz Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. nr 111, poz. 535 ze zm.). 
11 Szerzej w tym kontekście zob. Karkowska 2006. 
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się możliwości transplantacji takich organów jak ludzkie serce wymo-
gła konieczność opracowania dokładnych procedur, których spełnienie 
uprawnia lekarza do przeniesienia sprawnego organu zmarłego dawcy 
do ciała biorcy (Wójcik 2006: 554-560; Terlikowski 2009: 203-206). Ten 
kontekst szeroko zaprezentowany został w ostatnich latach w kulturze 
masowej. Mowa w tym miejscu m.in. o produkcji filmowej pt. „Bogo-
wie”. Wskazany tutaj obraz pokazuje życie prof. Z. Religi, kardiochirur-
ga, który jako pierwszy Polak dokonał skutecznej transplantacji serca. 
Jak się jednak okazuje jego działanie spotykało się z krytyką współcze-
snych mu lekarzy. Uznawano, iż przeszczep wskazanego organu sta-
nowi przykład działań wzbudzających szczególny, naukowy niepokój 
(Kmieciak 2018). Wiązał się on z całą pewnością ze wspomnianą po-
wyżej koniecznością dokładnego zbadania, czy osoba, która np. pod-
trzymywana jest przy życiu za pomocą aparatury medycznej, może być 
de facto uznana za zmarłą. Ponownie w tym kontekście pojawiały się 
w sposób naturalny lęki związane z niezamierzonym uśmierceniem 
pacjenta przez lekarza (Muszala, Mazur 2015: 84-85; Morciniec 2006: 
116-117; Przewodnik bioetyka dla młodych 2015: 69). Także ze strony 
pacjentów oraz ich rodzin dostrzec można obawy przed transplantolo-
gicznym działaniem prof. Religii. Obrazuje to jedna ze scen wspomnia-
nego filmu, w której żona pacjenta stwierdza, że bardzo boi się, że jej 
mąż, mając serce innego człowieka, przestanie ją kochać. Serce zatem, 
jeszcze w nieodległych czasach uznawane było za organ, w którym 
nie tylko „znajduje się” ludzkie życie, ale również uczucia człowieka. 
Obserwując dzisiejsze działania związane ze stwierdzeniem ludzkiej 
śmierci dostrzec można istotne elementy, które ponownie określić 
można mianem obrzędów przejścia w sytuacji granicznej. Bazują one 
na ministerialnym obwieszczeniu, które krok po kroku informuje le-
karzy, jakie działania oraz w jakim czasie są zobowiązani podejmować 
w celu ostatecznego potwierdzenia lub wykluczenia ludzkiej śmierci 
(Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie 
kryteriów i sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania 
czynności mózgu – M.P. z dnia 31 lipca 2007 roku). Wpierw warto 
wskazać w tym kontekście obrzędy preliminarne: dotykają one przede 
wszystkim pacjentów, u których podejrzewa się przede wszystkim 
śmierć mózgu. Są to badania z mocy prawa świadczeniodawcy usług 
medycznych. Badanie mające na celu stwierdzenie lub wykluczenie 
śmierci mózgu może być podjęte jedynie zgodnie z przepisami usta-
wy, która pozwala, by podobne czynności wykonywali jedynie lekarze 
posiadający określone specjalizacje (Karkowska, Nowak, Kulpa 2013: 
3). Kolejne działania, a więc procedury liminalne lub transliminalne do-
tyczą okresu przejściowego, kiedy jednostka już nie jest „tym” a jeszcze 
nie jest „tamtym”. Na tym etapie pojawia się zatem kluczowe pytanie: 
Czy mamy do czynienia z jeszcze z pacjentem? (Kmieciak 2017d: 488-
489). To tutaj podejmowane są działania dokładnie opisane w ww. 
ministerialnym obwieszczeniu, które wprowadziło metodykę stwier-
dzania ludzkiej śmierci. Jest to dokument dokładnie opisujący, w ja-
kim czasie podobne działanie winno mieć miejsce. Lekarz podejmujący 
podobne czynności winien, krok po kroku analizować stan pacjenta, 
jego reakcje oraz odruchy, które w sposób ostateczny potwierdzają 
lub wykluczają ustanie pracy ludzkiego organizmu (Kaniewska-Gajos 
2018). Stwierdzenie powyższego pozwala transplantologom do pod-
jęcia działań z zakresu przeszczepów ex mortus. W tym też kontekście 
dochodzimy do trzeciego etapu działań obrzędowych o charakterze 
postliminalnym. Personel medyczny ma tu do czynienia już nie tyle 
z pacjentem, któremu udziela świadczeń zdrowotnych, ale z ludzkimi 

czony sytuacją powiadomił sąd (Kmieciak 2017a: 17). Podłożem tej 
decyzji z całą pewnością był lęk o życie dziecka, a także o własną sytu-
ację zawodową związaną z odpowiedzialnością za noworodka. Można 
dojść do wniosku, iż rodzice swoim zakazującym działaniem naruszyli 
rytualne reguły, zapisane w prawie, które właśnie służą swoistemu 
bezpieczeństwu społecznemu wszelakich przejść czy doświadczania faz 
graniczności. Wprowadzili w ten sposób istotną destabilizację w od-
dziale. Jak się jednak okazało, zarówno przedstawiciel ministerstwa 
zdrowia, jak i sąd odwoławczy podzielili zdanie rodziców, wskazując, iż 
ich odmowa działań wobec dziecka nie stanowiła dla niego zagrożenia. 
Personel miał bowiem podjąć działania profilaktyczne, a nie lecznicze, 
np. ratujące jego życie (Kmieciak 2017c: 47). Konkludując to zdarzenie, 
można wysnuć tezę, że czynności lekarzy i położnych po porodzie 
dziecka poza oczywistym względami medycznymi są również istotnym 
rytuałem, którego realizacja zdejmuje obawę o odpowiedzialność, a jed-
nocześnie potwierdza szczególną wagę działań „na początku życia 
człowieka”. Tzw. Sprawa z Białogardu w sposób doniosły pokazała, że 
opisane w prawie procedury łączą się z silnymi emocjami nakazujący-
mi ich realizację, zwłaszcza w unikalnym momencie życia człowieka, 
jakim jest jego poród. Odejście od podobnych procedur wprowadzić 
może do sytuacji, w której naruszone zostaje tabu, prowadzące w spo-
sób automatyczny do pojawienia się lęku.12 

Śmierć (jeszcze) człowieka

Wskazana powyżej perspektywa medyczna związana ze zjawi-
skiem rytuału oraz obrzędu nieuchronnie kieruje nas w stronę pro-
blematyki ludzkiej śmierci. Poruszany już powyżej wątek warto uka-
zać z zaproponowanej perspektywy medycznej oraz prawnej (Kubiak 
2010: 476-478). Dyskusja dotycząca stwierdzenia zgonu człowieka 
posiada szczególne znaczenie. Odnosi się ona do trudnych do bagate-
lizacji momentów w życiu jednostki, w którym konieczne jest ostatecz-
ne pożegnanie się z drugą osobą. Od kilku dekad obowiązuje w me-
dycynie podział na tzw. śmierć krążeniowo-oddechową oraz śmierć 
mózgu. Ostateczne i niebudzące wątpliwości stwierdzenie zgonu jest 
istotne z kilku powodów. Po pierwsze ważne jest potwierdzenie czy 
śmierć w przypadku danej jednostki nastąpiła. Pomyłka w tym zakresie 
mogłaby doprowadzić do tragicznego w skutkach uśmiercenia żywego 
człowieka: podobne sytuacje w przeszłości miały miejsce, świadczyły 
o tym m.in. pozycje ekshumowanych ludzkich zwłok, wskazujące, iż 
dana osoba po pogrzebie odzyskała przytomność. Podłożem dokład-
nych działań diagnostycznych jest zatem w sposób nieunikniony lęk 
i obawa, że pomyłka prowadzić może do trudnych do wyobrażenia, 
negatywnych konsekwencji, które wiązać się mogą dla lekarza z od-
powiedzialnością karną (Kubiak 2010: 476-478). Od kilku dekad ko-
nieczność precyzyjnego stwierdzenia śmierci człowieka znalazła swoje 
uzasadnienie również w dostrzeganym rozwoju medycyny. Pojawienie 

12 Podobne sytuacje związane z opieką, zdrowiem oraz życiem noworodków 
lub niemowlaków wzbudzają emocje nie tylko społeczne, ale przede wszyst-
kim indywidualne. Doświadczają ich w sposób szczególny rodzice oraz profe-
sjonaliści, którzy opiekują się nowonarodzonym dzieckiem. Niezwykle łatwo 
w podobnych kontekstach i sytuacjach o konflikt na linii: rodzina – medycy-
na. Dojść trzeba do przekonania, że wprost powiązany jest on z naruszeniem 
nie tylko zasad formalnych, ale również kulturowo uwarunkowanych norm, 
które w celach zwiększenia poziomu bezpieczeństwa wprowadziły standar-
dy, będące de facto rytuałem. To w jego ramach zawiadomiony może być 
sąd rodzinny, który ma prawo ograniczyć nieodpowiedzialną – jego zdaniem 
– władzę rodzicielską. Zob. szerzej Kmieciak 2017b: 104-110.
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o przełomowych analizach R. Barthesa “Mythologies” po eseje U. Eco. 
Naturalnie nie chodzi o naiwną i powierzchowną ekstrapolację, ale 
głębokie wejrzenie w nasze nieuświadomione ustrukturyzowane przez 
prawo, czy społeczne dobre praktyki, zachowania i ostatecznie ich być 
może taksonomię. Do pewnego stopnia można zgodzić się z opinią, że 
tak szeroka recepcja i popularność interpretacyjna rites de passages 
skutkuje obniżoną jakością takich prób interpretacyjnych. Jak zaznacza 
K. Łeńska-Bąk: „Chodzi zwłaszcza o refleksję na temat koncepcji rytów 
przejścia, która płacąc za swoją atrakcyjność, znalazła zbyt szerokie 
zastosowania (np. do opisu wszelkiego rodzaju „świeckiego” nawet 
świętowania czy detali z życia codziennego; w końcu nawet matu-
rę, studencki egzamin, polityczny ceremoniał można sprowadzać do 
schematu <<przejścia>>” (Łeńska-Bąk 1999: 104). Zgoda, iż nadużycia 
zdarzają się często w pracach etnografów, socjologów czy semiolo-
gów kultury popularnej z łatwością sięgających po intrygującą struk-
turę zapominając jednak o pierwotnym umieszczaniu rytów przejścia 
w kontekstach stricte wierzeniowo-religijnych15 i zapominają dodać, że 
dziś mamy już raczej do czynienia z wyabstrahowaną strukturą takiego 
schematu całkowicie niemal wyzutą z otoczenia myślenia magiczne-
go. Dlatego też nie ukrywamy, iż w naszej próbie interpretacyjnego 
opisu jakiejś wewnętrznej struktury łączącej zachowania i procedury 
medyczno-prawne związane z granicznym doświadczaniem narodzin 
i śmierci człowieka lub oswajaniem tej graniczności, przywołujemy 
raczej elementy czy strukturalną imitację dawnych rites de passa-
ge. Zgodnie zresztą z badawczą konkluzją (Buchowski 1985: 69-70): 
„Występują one zatem jedynie w kontekście kultur reprezentujących 
magiczny lub religijny typ świadomości społecznej. Mówić zasadnie 
o nich można w sytuacji, gdy z pełniącymi swą integrującą-różnicującą 
i organizacyjną funkcję społeczną obrzędom towarzyszącym zmianie 
statusu społecznego jednostek idą w parze odpowiednie przekonania 
światopoglądowe, utożsamiające te symboliczne akty z ich uchwyt-
nymi praktycznie implikacjami, z ich odniesieniami przedmiotowymi”.  
Wydaje się nieunikniony zanik faktycznych obrzędów przejścia w jak-
że zsekularyzowanym i zglobalizowanym elektronicznie postrzeganiu 
świata; co więcej, sama obrzędowość mająca oswajać i oporządzać 
przełomowe i traumatyczne momenty cyklu życia ludzkiego – narodzi-
ny i śmierć – niemalże zanikła lub utraciła swój rytualny i religijny cha-
rakter. Stąd opisując współcześnie medyczno-prawną proceduralność 
narodzin i zgonu w Polsce niejako pozostaliśmy na poziomie dyskursu 
profanum szukając w nich właśnie ukrytych jeszcze trajektorii obrzę-
dów i rytuałów. Nie deifikujemy ani nie absolutyzujemy tych procedur 
za pomocą schematu i kodu rytów przejścia, ale chcemy się zbliżyć do 
powtarzalności i ustrukturyzowania ludzkiego myślenia nawet w ta-
kich obszarach jak prawo, czy medycyna. Nie ulega wątpliwości, że 
współcześnie rytuał nie jest „definiowany wprost”. Procedury prawne 
dotyczące kluczowych w ludzkiej egzystencji momentów przejścia, 
w sposób niebudzący wątpliwości odnoszą się do rzeczywistości uni-
kalnej, delikatnej i tajemniczej. Z natury swej wywoływać może ona lęk 
u człowieka. Niewiadomą jest bowiem sytuacja dziecka, które się rodzi, 
jak i człowieka, który umiera. Pewne pytania mogą wywoływać obawy. 
Rytuał pozwala człowiekowi na kontrolę emocji, na wejście w obszar 

15 Warto zaznaczyć, iż z podstawowej pracy van Gennepa, która miała istotne 
znaczenie dla rozwoju myśli nie tylko antropologicznej w Polsce, przedrukowano 
tylko fragmenty (por. Obrzędy przejścia 1969). Z pewnością zagrożenia i pokusy 
w posługiwaniu się tą teorią w odniesieniu do współczesności wskazywała już  
Z. Sokolewicz (1967) w pracy o zwyczajach rolniczych. Teoria rytów przejścia do-
czekała się obszernej literatury krytycznej – por. Czerwińska-Burszta 1986. 

zwłokami, które – co ważne – również podlegają ochronie prawnej.13 
Z perspektywy formalnej lekarze nie podejmują tutaj żadnych działań 
leczniczych. W standardowej sytuacji medycznej, stwierdzenie zgonu 
człowieka powoduje „anulowanie” stanu, w jakim znajduje się pacjent 
ergo, wobec organizmu nie są podejmowane świadczenia zdrowot-
ne. Procedura transplantacyjna ma jednak w sobie pewien unikalny 
element, który wywoływać może obawy i lęk z racji braku spełnienia 
wszystkich kryteriów owego ostatecznego przejścia. Personel biorą-
cy udział w procedurze transplantacji zmuszony jest ową sytuacją do 
podtrzymywania funkcji życiowych części lidzkich organów. To dzięki 
temu zachowują one „żywotność” konieczną do udanego przeszczepu. 
Z jednej zatem strony dla lekarzy dana osoba przestaje być pacjentem, 
przeszła do statusu zmarłego po ogłoszeniu jej zgonu. Dla rodziny jed-
nak to nadal ktoś, kogo funkcje w pewnym zakresie są zachowywa-
ne, a więc jest żywy. Interesujące jest w tym kontekście zwrócenie 
uwagi na istotny obszar refleksji związanych z krytycznym momentem 
przejścia z życia do śmierci. Jak zaznaczono, moment śmierci musi być 
dokładnie wskazany także z racji obaw w gronie lekarzy, niejednokrot-
nie w ostatnich latach wskazywanych, jako „nowocześni kanibale”, de 
facto uśmiercający żywych pacjentów. To miedzy innymi obawy doty-
czące podobnych podejrzeń sprawiły, że w Polsce nastąpiła w ostatnich 
latach zmiana przepisów dotyczących stwierdzenia śmierci człowieka, 
w tym śmierci mózgowej. Z tzw. ustawy transplantacyjnej, przepisy 
te przeniesione zostały do ustawy o zawodach lekarza i lekarza den-
tysty. Chciano w tym kontekście uniknąć sytuacji, w której to lekarz 
podejmujący podobne działania byłby kojarzony jako jedynie badacz 
chcący uzyskać ciało do transplantacji poszczególnych organów.14 Jego 
działania, opisane w poszczególnych procedurach posiadają w sposób 
nieunikniony charakter pewnego rytuału, obrzędu. Konkretny zespół 
kilku uprawnionych lekarzy-specjalistów, bazując na opisanych dokład-
nie procedurach oraz specyficznym języku (a nawet postawach), ma 
ostatecznie potwierdzić lub wykluczyć śmierć człowieka. Tylko na tej 
podstawie, z całą pewnością oddalającej obawy o potencjalne oskar-
żenie, można przystąpić do konkretnych działań chirurgicznych ratują-
cych życie innego człowieka. 

Podsumowanie

Formuła rytów przejścia jest bardzo pojemna, sama zresztą mo-
dyfikowana przez choćby Turnera, Gluckamann, Leacha, czy na pol-
skim gruncie Stommę poszerzającego teorię rytów przejścia o tzw. 
magię Alkmenny (Por. Stomma 1981). Jej elementy mogą przywoływać 
nie tylko procedury obrzędowe, ale również niektóre świeckie proce-
dury życia codziennego. Do dziś toczy się dyskusja, czy przenoszenie 
kodu rytualnych i obrzędowych rites de passage do sfery świeckich 
lub odmitologizowanych „rytuałów” jest uprawomocnione. Literatu-
ra dekodująca ukryte struktury życia codziennego, kultury popularnej 
czy nawet odsłaniająca kody zdemitologizowanych rytuałów różnych 
okresów ludzkiego życia ma się dość dobrze: wystarczy wspomnieć 

13 Zob. w tym kontekście art. 262. § 1. Kto znieważa zwłoki, prochy ludzkie 
lub miejsce spoczynku zmarłego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wol-
ności albo pozbawienia wolności do lat 2.”, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 
r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. nr 88 poz. 553).
14 Por. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 
oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tka-
nek i narządów, druk sejmowy 1212, źródło: https://mojepanstwo.pl/dane/
instytucje/3214,sejm/druki/2210373 [12.02.2019].
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komfortu. Pozwala ponadto na zachowanie podniosłego charakteru 
pewnych sytuacji granicznych, które bez względu na rozwój techniki, 
zawsze pozostaną dla człowieka w pewnym stopniu tajemnicą. 
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do zajmowanego stanowiska. Obecnie dress code jest stosowany co-
raz powszechniej i dotyczy głównie zawodów, w których istotny jest 
kontakt z klientem lub kontrahentem. Stosowny wygląd zewnętrzny 
pracownika, w tym jego strój, pomaga wówczas budować wizerunek 
instytucji i wzmacniać jego profesjonalizm (Miernicka 2017: 56). Po-
nadto, ubiór pracownika powinien być dostosowany do wytycznych 
panujących w organizacji, wymogów przełożonego, ale i zajmowane-
go stanowiska. Należy pamiętać, że wygląd pracownika ma ogromny 
wpływ nie tylko na postrzeganie danej instytucji przez petenta, ale tak-
że poprawia jej wizerunek zewnętrzny (Maruszewska 2018: 122). Istot-
ne jest również zwrócenie uwagi, że dress code stanowią wewnętrzne 
przepisy i regulacje, które mają wyznaczać zasady stosownego ubioru 
pracownika. Reguły te powinny być precyzyjnie określone i skierowane 
do wszystkich pracowników. W celu uniknięcia nieporozumień, moż-
na wyznaczyć jasne zasady dotyczące ubioru, kolorów oraz dodatków, 
które są dopuszczalne w miejscu pracy.

Czy ubiór ma znaczenie?

Jak wspomniano, w dyskursie publicznym kwestie związane 
z ubiorem pracowników budzą skrajne emocje. Przeciwnicy wprowa-
dzania kodeksu ubioru zwracają uwagę, że największe znaczenie mają 
wiedza, kompetencje i doświadczenie pracownika, a ubiór jest jedy-
nie dodatkiem. Podkreśla się, że obecnie dress code ewoluuje wraz ze 
zmianą sytuacji na rynku pracy oraz pojawiającymi się trendami, a brak 
wymogu noszenia stroju biznesowego każdego dnia jest cenny dla 
wielu profesjonalistów, a co za tym idzie – może wpłynąć na decyzję 
o wyborze nowego miejsca zatrudnienia, szczególnie przez przedsta-
wicieli najmłodszych pokoleń (Dress code... 2019). Warto podkreślić, 
że to, jak powinien wyglądać strój do pracy uwarunkowane jest przez 
wiele czynników, m.in. kulturę organizacyjną, specyfikę organizacji, ale 
również przez stanowisko, które pracownik zajmuje. Z kolei zwolennicy 
dress code’u zwracają uwagę, że wizerunek pracownika (bez wzglę-
du na sektor, w którym pracuje) wpływa na postrzeganie instytucji. 
Jednak nadal pojawia się kluczowe dla artykułu pytanie, czy ubiór 
pracownika ma znaczenie? Można zastanawiać się i tworzyć hipote-
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Kwestie związane z wizerunkiem pracowników są częstym przed-
miotem dyskursu publicznego, ale i naukowego. Wiele uwagi poświę-
ca się zagadnieniom dotyczącymi dress code’u, ale większość publi-
kacji i wytycznych dotyczy sektora prywatnego. Pojawia się zatem 
refleksja dotycząca sytuacji w jednostkach samorządu terytorialnego. 
Propozycja wprowadzenia dress code’u do sektora publicznego nadal 
budzi wiele kontrowersji. Celem artykułu jest próba zastanowienia 
się, czy wprowadzenie dress code’u w jednostkach samorządu teryto-
rialnego jest potrzebne. Zwrócono również uwagę, jak urzędnik samo-
rządowy powinien ubierać się do pracy oraz czego powinien unikać.

Dress code, czyli jak to się zaczęło?

Obecnie popularne określenie dress code, pojawiło się w Polsce 
w latach 90. XX wieku i w uproszczeniu oznacza kodeks ubierania się 
(Maruszewska 2018). Inna definicja określa dress code jako zbiór reguł 
dotyczących zasad doboru garderoby do okoliczności w określonym 
miejscu i czasie (Co to jest dress code… 2019). Uwarunkowania prawne 
i normy społeczne narzucają różne standardy ubioru, które są zależne 
od tradycji i kultury. Pojawiają się jednak ograniczenia w dowolnym 
doborze stroju, które mogą wynikać m.in. z konieczności uszanowa-
nia religii oraz odmiennych tradycji (np. właściwy ubiór w kościele), 
ze zwyczajów w danym kręgu kulturowym (np. stroje okolicznościowe 
do opery), czy też z reguł sformułowanych na potrzeby danego miej-
sca, grupy społecznej lub zawodowej (np. zasady dotyczące ubioru 
w miejscu pracy). Współcześnie można zaobserwować coraz bardziej 
ukształtowane zasady dotyczące formalnego stroju. Najbardziej sfor-
malizowane branże to instytucje finansowe, banki, firmy konsultin-
gowe i podatkowe oraz kancelarie prawnicze (Co to jest dress code… 
2019). Ze względu na dynamiczny rozwój zagranicznych korporacji na 
polskim rynku, zasady dotyczące ubioru w miejscu pracy z czasem zy-
skały na popularności i stały się coraz bardziej restrykcyjne. Wymaga 
się od pracownika, aby ubiór był nie tylko schludny, ale i adekwatny 
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który ma znaczenie dla budowania wizerunku firmy (Liszcz 2007: 13). 
Istotne jest dopełnienie wszelkich formalności, aby pracodawca rze-
czywiście mógł wymagać od pracownika respektowania określonych 
zasad dotyczących ubioru. Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem 
jest określenie zasad w formie pisemnej w regulaminie pracy, który 
jest dokumentem wewnętrznym określającym szczegółowe zasady 
w danym miejscu pracy. Warto tu zastanowić się, jakie mogą być 
konsekwencje jego nieprzestrzegania? Jeśli pracownik nie stosuje się 
do postanowień zawartych w regulaminie pracy, w umowie o pracę 
lub poleceń pracodawcy dotyczących ubioru, to taką sytuację można 
uznać jako podstawę jego odpowiedzialności porządkowej. Zgodnie 
z art. 108 § 1 k.p., nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej orga-
nizacji i porządku w procesie pracy może prowadzić do nałożenia na 
niego kary upomnienia lub nagany (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 
1495). Jednak eksperci i obserwatorzy zajmujący się zmianami i no-
wymi trendami na rynku pracy zauważają, że obecnie młodzi pracow-
nicy nie są zwolennikami sztywnie obowiązujących kodeksów ubioru. 
Podkreślają, że oczekują oni standardów, które umożliwią im wybór 
swobodnego stroju do pracy, który będzie stosowny podczas wyko-
nywania obowiązków służbowych, ale jednocześnie będzie oddawał 
ich indywidualny styl i preferencje. Według milenialsów komfort pracy 
gwarantuje strój, który nie jest przebraniem, lecz bardziej biznesowym 
wariantem ubrań noszonych na co dzień (Dress code... 2019).

Dress code urzędnika samorządowego

W jednostkach samorządu terytorialnego regulacje wewnętrz-
ne, które dotyczą kwestii związanych z dress codem dla urzędników, 
najczęściej zawarte są w kodeksach etyki. Dokumenty te zawierają 
również informację na temat wizerunku urzędnika i są podstawowym 
źródłem informacji o tym, jak odpowiednio i nienagannie ubrać się 
do pracy, aby dobrze reprezentować instytucję, w której się pracuje. 
W Polsce zasady dotyczące doboru ubioru nadal nie są zbyt popular-
ne w jednostkach samorządu terytorialnego. W przypadku wyższych 
szczebli administracji publicznej (w tym rządowej) oraz w dyplomacji, 
kwestie związane z etykietą ubioru są ściśle określone. Ubiór odgrywa 
pewnego rodzaju rolę społeczną – zawiera w sobie wiele informacji 
dotyczących przynależności do określonej grupy społecznej lub za-
wodowej, pochodzenia etnicznego czy danej grupy religijnej (Maru-
szewska 2018: 124). Właściwie dobrany strój może wpływać na prze-
konania o kompetencjach. Ponadto, zgodnie z teorią zwaną enclothed 
cognition, ubiór mając symboliczne znaczenie sprawia, że osoba, która 
go nosi, podświadomie wczuwa się w rolę jaką strój ten narzuca (Krót-
ka historia... 2019). Z pewnością strój urzędnika powinien być eleganc-
ki. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego, elegancja 
oznacza dobry smak w ubiorze i wytworność w sposobie bycia (Słow-
nik Języka Polskiego 2019). W innej definicji zwrócono uwagę, że wy-
znacznikiem elegancji jest umiar i prostota oraz staranność w ubiorze 
(Maruszewska 2018: 125). W Serwisie Samorządowym PAP przepro-
wadzono badania wśród czytelników, dotyczące ubioru urzędników. 
Ponad 90% badanych stwierdziła, że ubiór urzędnika jest dla nich waż-
ny (Elegancja i wygoda 2019). W pracy urzędnika strój nie powinien 
być ekstrawagancki ani szokujący. W tym znaczeniu elegancja oznacza 
dobry smak, wygodę, ale uwzględnia też pewien indywidualizm wyni-
kający z gustu i osobowości. Co ważne, ubiór powinien być również od-
powiednio dobrany kolorystycznie – dominować powinny kolory ciem-

tyczne sytuacje, prezentować argumenty za i przeciw oraz dyskutować 
o szeroko rozumianej wolności pracowników. Bez względu na to, który 
pogląd jest bardziej wiarygodny, należy zastanowić się, jaki może być 
cel wprowadzenia kodeksu ubioru w sektorze publicznym. Zwolennicy 
podkreślają, że etykieta ubioru może reprezentować wartości, jakie 
instytucja wyznaje, ponadto może przyczyniać się także do rozwoju 
kultury organizacyjnej oraz zapewniać poczucie spełnienia standardów 
jakości w kontakcie z petentem. Z kolei wewnątrz instytucji dress code 
może być czynnikiem motywującym pracowników, poprzez poczucie 
przynależności do danej grupy zawodowej. Dodatkowo, pozwala na 
uniknięcie dowolności i różnorodności w ubiorze, co może pozytywnie 
wpływać na większą dyscyplinę pracy. Warunkiem skuteczności jest 
przede wszystkim umiejętne wprowadzenie zasad dress code’u i zaak-
ceptowanie ich przez pracowników. Zauważyć należy, że nadal jednost-
ki samorządu terytorialnego nieczęsto wprowadzają kodeksy etyczne 
i rzadziej tworzą przepisy zawierające powszechnie obowiązujące za-
sady ubioru (Łoszewski 2012: 194). Zasady dotyczące obowiązującego 
dress code’u można również sformułować w regulaminie wewnętrz-
nym albo w umowie o pracę. Istotne jest jednak, aby pracownik po-
znał i zaakceptował reguły przed podpisaniem umowy.  Pracodawca 
ustalając zasady ubioru w danej instytucji musi pamiętać o poszano-
waniu godności i innych dóbr osobistych swoich pracowników (Art. 
11, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku, Kodeks pracy, Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1040, 1043, 1495, dalej: k.p.). Przeciwnicy kodeksów ubioru coraz 
częściej zarzucają pracodawcom zbyt dużą ingerencję w indywidualizm 
w sposobie ubierania się pracowników stwierdzając, że tym samym 
narusza się ich wolność. W związku z tym, w niektórych instytucjach 
istnieją pewne odstępstwa od przyjętych reguł, które dotyczą jednego 
dnia w tygodniu (najczęściej piątku). Wówczas stosuje się zasady ubio-
ru zbliżone do stroju weekendowego, które znane są pod nazwą casual 
Friday. Zazwyczaj oznacza to przyzwolenie na brak krawatów w przy-
padku mężczyzn i możliwość założenia casualowych żakietów i spód-
nic oraz płaskich butów przez kobiety. Reguły dotyczące casual Friday 
różnią się w zależności od specyfiki firmy i zajmowanego stanowiska. 
Dodatkowo, wyjątek ten nie dotyczy osób, które mają bezpośredni 
kontakt z klientem (Co to jest dress code… 2019). Obecnie, możliwe są 
dwie sytuacje – pracodawca może zobowiązać pracownika do nosze-
nia odzieży służbowej lub jedynie wyznaczać kanony, jakim powinien 
odpowiadać strój pracowników. Noszenie ubioru służbowego może 
być konieczne, ze względu na zapewnienie zasad bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. Może być również jedynie decyzją pracodawcy, związaną 
z kwestiami wizerunkowymi (Wujczyk 2012: 277-278). Zdarzają się 
również instytucje, w których sztywne zasady dress code’u dotyczą 
jedynie pracowników mających kontakt z klientem. Istnieją zatem dwa 
rozwiązania w zakresie wprowadzania zasad ubioru służbowego (Co 
to jest dress code… 2019): 1/ bardziej restrykcyjne (często również 
ujednolicone) stroje służbowe dla pracowników biur obsługi klienta 
lub tzw. front office; 2/ ogólne reguły doboru garderoby służbowej, 
zgodne z obowiązującym w danej firmie standardem wizerunku dla 
pracowników tzw. back office. W dyskursie dotyczącym wprowadzania 
i przestrzegania zasad ubioru, warto przypomnieć, że jedną z podsta-
wowych cech stosunku pracy jest podporządkowanie pracownika, któ-
re realizowane jest głównie poprzez wykonywanie poleceń pracodaw-
cy. Polecenia dotyczące pracy nie powinny być rozumiane tylko jako 
dotyczące wykonywania czynności składających się na rodzaj pracy, 
ale mogą odnosić się również do wyglądu zewnętrznego pracownika, 
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nie są akceptowane (Dress code... 2019). Problematyka związana z wi-
zerunkiem w miejscu pracy jest przedmiotem wielu opracowań i dys-
kusji. Zwolennicy dress code’u zwracają uwagę, że ubiór pracownika 
wpływa na wizerunek instytucji, w której pracuje. Przeciwnicy podkre-
ślają, że liczą się wiedza i kompetencje, a z góry przyjęte normy doty-
czące ubioru, mogą ograniczać indywidualizm i wolność pracowników. 
Próbą połączenia tych dwóch (wydawałoby się) skrajnych poglądów, 
może być przyjęcie ogólnych norm dotyczących ubioru pracowników, 
z zachowaniem umiaru i profesjonalizmu. Należy pamiętać, że nawet 
najlepiej dobrany ubiór nie zastąpi kompetencji i wiedzy pracow-
nika, ale na pewno może pomóc w wielu zawodowych sytuacjach. 
Z pewnością problematyka omawiana w niniejszym artykule wymaga 
szerszego przeanalizowania, szczególnie w kontekście pokolenia mile-
nialsów, które wchodzi na rynek pracy. 
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ne. Warto zauważyć, że poza bielą, granatem i odcieniami błękitu pre-
ferowane są także: kolor szary i beż. Jeśli urzędnik nie chce dominować 
nad petentem powinien wybierać ubrania właśnie w kolorze szarym 
i jego różnych nasyceniach (Maruszewska 2018: 125-126). Klasyczny 
dress code, w przypadku mężczyzn, opiera się na ciemnym garniturze 
(granatowy, grafitowy, szary) i krawacie, jasnej koszuli (najczęściej biała 
i błękitna) oraz klasycznych półbutach. Jednak coraz więcej instytucji 
pozwala na mniej elegancki strój (tzw. business casual) i w tym przy-
padku podstawowymi elementami ubioru będą: nieformalna marynar-
ka, bawełniane lub wełniane spodnie w innym kolorze niż marynarka, 
koszula mniej elegancka. Kobiety jako strój do pracy mogą wybierać 
klasyczną spódnicę i elegancką bluzkę, kostium, spodnie i koszulę, 
sukienkę. Zasady te dotyczą również dodatków, biżuterii i makijażu, 
które nie powinny być krzykliwe, a biżuteria zbyt widoczna. Warto 
stosować zasadę: im mniej, tym lepiej. Bardzo ważne są również buty 
– przede wszystkim powinny być czyste i zadbane (Co to jest dress code 
2019). W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę, że w jednostkach 
samorządu terytorialnego powinien dominować właśnie strój mniej 
elegancki, określany również jako nieformalny (ang. business dress, 
informal wears) (Maruszewska 2018: 126). Ubrania urzędnika powinny 
charakteryzować się prostotą, ponadczasowością, ale powinny też być 
neutralne. Zasady klasycznego dress code’u sprawdzą się w większości 
sytuacji zawodowych, a przestrzeganie ich z pewnością pomoże unik-
nąć popełnienia błędu i założenia ubrań nieodpowiednich do sytuacji. 
Wybierając strój do pracy, urzędnik powinien mieć na uwadze, że ubiór 
jest pewnego rodzaju wizytówką – nie tylko jego, ale również instytu-
cji, którą reprezentuje. Dbałość o estetyczny, schludny i profesjonalny 
wygląd może świadczyć o podejściu pracownika do wykonywanego 
zawodu. Istnieją ogólne zasady, do których należy się stosować, aby 
uniknąć popełniania błędów w doborze ubioru do pracy. Mężczyź-
ni powinni zwracać uwagę na długość spodni, marynarki, krawata 
i skarpetek. Ważne jest kolorystyczne dopasowanie do reszty stroju 
– wzór i kolor musi współgrać z koszulą i marynarką (Etykieta... 2019). 
W przypadku kobiet należy pamiętać o długości spódnic, fasonie blu-
zek i koszul. Dodatkowo, do urzędu, kobiety powinny zakładać rajstopy 
w kolorze cielistym, popielatym lub szarym. Należy unikać bluzek na 
ramiączkach, z odkrytymi plecami, wykonanych z przezroczystych ma-
teriałów. W stroju urzędnika nie powinny się znaleźć również sandały, 
obuwie sportowe i kozaki. W okresie letnim należy chodzić w zakry-
tych butach (Etykieta... 2019). Podkreśla się, że: w urzędzie nie wypada 
zakładać przezroczystych elementów garderoby oraz odkrywać ramion 
i nóg. Warto pamiętać, że bez względu na to, czy instytucja posiada 
wewnętrzny regulamin dotyczący dress code’u, są pewne elementy 
garderoby, których bezwzględnie nie powinniśmy zakładać do pracy. 
Należą do nich: klapki i sandały, t-shirty, koszule z krótkim rękawem, 
krótkie spodenki, polary, bluzy z kapturem, sportowe kurtki. Oczywi-
stym jest również nieeksponowanie partii ciała, których odkrywanie 
mogłoby wskazywać na brak profesjonalizmu (Strój urzędowy… 2019).

Podsumowanie

Wiele instytucji liberalizuje kwestie regulujące zasady ubioru, 
polegając przede wszystkim na rozsądku pracowników. Zdarza się, że 
akceptowane są odstępstwa od wytycznych, jeśli strój jest schludny, 
stonowany i nie budzi kontrowersji. Pojawiają się jedynie wytyczne, 
zawierające minimum wymagań lub określenie zasad ubioru, które 
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Suficka droga do wolności a rytualizm 
The Sufi Path to Freedom and the ritualism

In this article, the author analyzes the issues related to the im-
pleMasters of Sufism seek ways to help other people free themselves 
from their constraining conditions and achieve perfection. One of the 
conditions that should be exceeded is the tendency of ritualism, or 
automatic thinking and acting. Therefore, Sufi practices should be 
designed to allow release from various limitations. The appearance 
of a permanent ritual may suggest that the Sufi teachings have been 
distorted and the school that presents them has turned into an institu-
tion. Therefore, the Sufi criticize ritualism as a superficial activity and 
they point out that the rituals without proper understanding and ex-
perience do not lead to freedom from limitations, but only hide them 
under the learned external form. The article analyzes the dispute over 
the essence of religious practices that take place between Sufi teach-
ers and representatives of the orthodox approach. The position of 
modern thinker Idries Shah is taken up in detail.

Keywords: sufism, Idries Shah, condition, ritual, freedom.

Mistrzowie sufizmu poszukują sposobów, by pomóc innym lu-
dziom uwolnić się od ograniczających ich uwarunkowań i osiągnąć 
doskonałość. Jednym z uwarunkowań, które powinno być przekroczo-
ne jest skłonność rytualizmu, czyli automatycznego myślenia i działa-
nia. W związku z tym praktyki sufickie powinny być tak opracowane, 
by umożliwiać uwalnianie się od różnych ograniczeń. Pojawianie się 
trwałego rytuału może sugerować, że nauki sufickie zostały wypaczo-
ne, a szkoła, która je prezentuje, zmieniła się w instytucję. W związku 
z tym Sufi krytykują rytualizm jako powierzchowną działalność i zwra-
cają uwagę, że rytuały bez odpowiedniego zrozumienia i doświadcze-
nia nie uwalnianiają od ograniczeń, a jedynie je ukrywają pod wyuczo-
ną zewnętrzną formą. W artykule przeanalizowano spór dotyczący 
istoty praktyk religijnych toczący się między nauczycielami sufickimi 
a przedstawicielami podejścia ortodoksyjnego. Szczegółowo uwzględ-
niono stanowisko współczesnego myśliciela Idriesa Shaha.

Słowa kluczowe: sufizm, Idries Shah, uwarunkowanie, rytuał, wolność.

Typ artykułu: badawczy z zakresu filozofii.
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Idris Ibn al-Aszraf powiedział: „Ktoś pyta, co to jest sufizm. Ty 
odpowiadasz, że sufizm to samodoskonalenie. Ale on dopasuje to 
sobie do swojego pojęcia o samodoskonaleniu. Odpowiesz w ta-
kim razie, również zgodnie z prawdą, że sufizm to niewysłowione 
bogactwo, ale chciwiec lub ignorant może to sobie zinterpretować 
dosłownie. Nie sądź jednak, że jeśli ubierzesz swoją odpowiedź 
w kategorie religijne lub filozoficzne, to uniemożliwisz fałszywą, 
materialistyczną interpretację” (Shah 2009: 237), a Idries Shah 
(2009: 28) dodaje, że naśladowcy Sufich „z reguły tylko ich kopiu-
ją i dostosowują swoje dzieło do własnego poziomu rozumienia”. 
W przytoczonych fragmentach podkreślony jest między innymi 
fakt, że choć nauczanie mistrzów sufickiej drogi ma prowadzić do 
uczynienia człowieka doskonałym, to stosowane przez nich metody 
mogą zostać wypaczone z powodu błędnej interpretacji ich zasad-
niczego znaczenia. Celem artykułu jest analiza sporu dotyczącego 
istoty praktyk religijnych toczącego się między nauczycielami su-
fickimi a przedstawicielami podejścia ortodoksyjnego, jak również 
omówienie potrzeby uwalniania się od ogólnoludzkiej skłonności 
do rytualizmu ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska współ-
czesnego myśliciela sufickiego Idriesa Shaha.

Praktyki w islamie i sufizmie

Na początek należy zwrócić uwagę na to, że sufizm jest jed-
ną z możliwości realizowania się islamu, w związku z czym metoda 
suficka powinna uwzględniać te elementy praktyki, które są wspól-
ne wszystkim odłamom religii Mahometa. Wszystkie nurty, szkoły 
i bractwa muzułmańskie i sufickie łączy pięć filarów islamu, pięć 
obowiązków muzułmanina, czyli: wyznanie wiary (szahada), modli-
twa (salat), jałmużna (zakat), post (saum), pielgrzymka (hadżdż). 

Mimo że dżihad nie należy do fundamentalnych zasad islamu – jest 
obowiązkową praktyką szyitów, ale nie sunnitów – często wyjaśnia 
się jego znaczenie w kontekście omawiania filarów islamu (np. 
Maududi 1990). Należy także zaznaczyć, że niektóre nurty sufizmu 
zachodniego tak daleko odeszły od islamu, że ciężko je klasyfiko-
wać jako mające związek z tą religią, a być może nie należałoby ich 
w ogóle nazywać sufickimi, a – za Z. Landowskim (2010) – parasu-
fickimi czy okołosufickimi. Dla niektórych badaczy sufizmu i części 
ortodoksyjnych muzułmanów istotnymi rozważaniami dotyczącymi 
praktyki będą tematy dotyczące wymaganej częstotliwości rytuałów, 
ich poprawnego formalnie sposobu wykonania oraz wyjaśnień, kogo 
dana praktyka bezwzględnie obowiązuje, a kto może być z niej zwol-
niony. Dla innej części istotną kwestią będzie także wewnętrzne 
nastawienie podczas spełniania rytuału, co bywa interpretowane 
jako domena sufizmu (tasawwuf). Wskazuje na to wypowiedź szy-
ickiego teologa Sayyida Abula A’la Maududiego, który – tłumacząc 
obowiązki muzułmanina – podkreśla, że: „Fiqh bada tylko zewnętrz-
ny, możliwy do zaobserwowania obraz naszego postępowania […]. 
Natomiast stan duszy w czasie spełniania tych powinności określany 
jest przez tasawwuf” (Maududi 1990: 93). Spór przebiega na linii 
rozumienia tego, co oznacza: oddawać cześć Bogu poprzez praktykę 
religijną i czy wystarczająca jest jej formalna część, czy też koniecz-
na jest także praca wewnętrzna. Rozpoznanie istoty praktyki będzie 
wskazywać na to, do czego ma ona zmierzać i jak w związku z nią 
człowiek powinien się zmieniać, zbliżając się do Boga. Sufi wska-
zują, że na ścieżce ku doskonałości konieczne jest podjęcie pracy 
z własnymi destrukcyjnymi tendencjami, w związku z czym zadają 
uczniom odpowiednie praktyki, które mają prowadzić do uwolnienia 
od nieświadomego przymusu działania na ich podstawie. Zwracają 
także uwagę na sposób wykonywania nakazów religijnych. Mimo 
różnic w rozumieniu dogmatów i praktyk religijnych, większość odła-
mów islamu uznaje klasyczny sufizm za zgodny z fundamentalnymi 
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włączone są w metodę danej szkoły, gdyż bez metody nie posiadają 
one samodzielnego, niezależnego sensu. Ostatecznie o ich sensow-
ności decyduje cel sufickiej ścieżki, a pośrednio metoda wyznaczona 
przez ten cel (Nord 2017). Nie wydaje się właściwa interpretacja, że 
celem sufizmu jest odkrycie głębszego senesu wcześniej istniejących 
i kultywowanych praktyk, gdyż to praktyka ma być dopasowana do 
potrzeb konkretnej jednostki czy grupy. Wydaje się, że pierwszeń-
stwo celu względem wtórnej wobec niego praktyki powinno być 
jasno przedstawione, by na poziomie definicji nie istniała możliwość 
pomylenia celu z narzędziem, które do niego prowadzi.

Praktyka jako funkcjonalne narzędzie

Idries Shah wielokrotnie podkreśla, że nauczanie sufickie po-
winno być dostosowane do czasu, miejsca, języka i kultury, w obrę-
bie których się ono odbywa, jak również do indywidualnych potrzeb 
grupy i jednostki (np. Shah 2000, 2009). W podobny sposób wy-
powiadał się Ibn al-Arabi, mówiąc: „Sufi musi postępować i mówić 
z uwzględnieniem możliwości umysłowych, ograniczeń i uprzedzeń 
swoich słuchaczy” (Shah 2009: 34). Opracowując więc odpowiednie 
praktyki dla uczniów, mistrz suficki powinien z jednej strony wyrażać 
się w sposób dający szansę na bycie zrozumianym, a z drugiej strony 
wskazania muszą pomagać uwalniać się od destrukcyjnych tendencji 
i prowadzić do stania się człowiekiem doskonałym. Powinny prowa-
dzić do uzyskania konkretnego doświadczenia. Zgodnie z naukowy-
mi badaniami zostały przeanalizowane typowe dla sufizmu praktyki. 
Landowski jako najbardziej popularne podaje medytacje, modlitwę 
i śpiewy mantryczne. Najczęściej spotykaną formą modlitwy jest 
zikr, czyli rozmyślanie czy też wspominanie o Bogu. Celem tej prak-
tyki jest utrzymanie przez dłuższy czas w świadomości jego istnienia. 
Praktyka to może przybrać różne formy zewnętrzne, między innymi 
omawianie fragmentów Koranu czy powtarzanie boskich imion (Lan-
dowski 2010). Jednak ciężko jest badać istotny wymiar praktyk sufic-
kich, gdyż dotyczy on wewnętrznego, a nie zewnętrznego znaczenia, 
zawartości, a nie formy. Krytyczne podejście do traktowania sufizmu 
jako dających się zaobserwować zewnętrznych praktyk prezentuje 
między innymi Sayyid Abul A’la Maududi. Wskazuje on, że istotą po-
szukiwań sufickich jest szczerość serca, czysta intencja i wewnętrzna 
postawa człowieka, które decydują o tym, czy wypełniane praktyki 
religijne przyniosą pozytywne rezultaty na płaszczyźnie: moralność 
i zachowania (Maududi 1990). Z tego punktu widzenia wyodręb-
nianie zewnętrznych praktyk kultowych i określanie ich mianem 
sufickich wskazuje na nierozróżnianie aktów zewnętrznych od we-
wnętrznych albo na ignorowanie istotnego znaczenia nauczania su-
fickiego, które Shah wyraża słowami: „Sufizm jest działaniem, a nie 
instytucją” (Shah 2009: 30). W związku z tym Sufi nieufnie wyrażają 
się o badaniach praktyk sufickich przeprowadzanych przez osoby 
niezaangażowane w doskonalenie siebie samych. Jest to związane 
z dużym prawdopodobieństwem błędnej oceny tego, czy dana szko-
ła lub ruch proponuje skuteczne i funkcjonalne praktyki, czy też je-
dynie naśladowanie rytuałów. Jak pisze Shah (1994: 2): „Zewnętrzni 
obserwatorzy nie są zdolni do tego, by komentować sufizm inaczej 
niż opierając się na pozorach. Brakuje im zarówno doświadczenia, 
jak i zdolności rozróżniania pomiędzy rzeczywistością a zwyrodniały-
mi formami”. Podobną uwagę na temat błędów w rozpoznaniu isto-
ty zjawiska poprzez przykładanie zbyt dużej wagi do zewnętrznych 

naukami islamu, a nawet za najważniejszy jego wymiar. Bywają jed-
nak stanowiska skrajnie odmienne, gdyż dla niektórych interpretacja 
istoty pięciu filarów islamu dokonana przez mistrzów sufickich jest 
nie do przyjęcia. Na przykład przedstawiciele ruchów wahhabickich 
uznają sufizm islamski za herezję, nie wspominając już o ruchach 
podkreślających uniwersalność sufickiego przekazu, co ma miejsce 
w przypadku sufizmu zachodniego. O współczesnej tendencji wśród 
niektórych muzułmanów, by traktować nurt suficki za odstępstwo 
od wiary, pisze między innymi reporterka S. Shah (2005: 23-24), cór-
ka Shaha: „Sufizm, bliski moim przodkom filozoficzno-religijny nurt 
w islamie, został zepchnięty do podziemia. Talibowie potępiali jeden 
z jego filarów – pogląd głoszący, że zasady duchowe są ważniejsze 
od praktyk. Moi przodkowie uważali, że Koran został objawiony 
w siedmiu odsłonach. Zewnętrzne mają znaczenie dosłowne, we-
wnętrzne niosą wartości mistyczne. Sugestia, że obok szariatu, pra-
wa religijnego objawionego wszystkim wiernym, prorok ukazał we-
wnętrznemu kręgowi uczniów ezoteryczną ścieżkę, jest teraz uzna-
wana za zwyczajną herezję”. Przez ortodoksyjne czy też raczej ultra-
fundamentalne ruchy w islamie sufizm może być uznawany za here-
zję także z powodu zalecania uczniom różnorodnych praktyk, które 
są nieobecne w oficjalnym nurcie islamu. Należy mieć na uwadze, że 
– jak podaje Wnuk-Lisowska (2015) – różnego rodzaju nowinki1 były 
piętnowane, a nawet uznawane za przestępstwo i grzech, a podob-
nych praktyk-nowinek można wskazać wiele w nauczaniu sufickim. 
Zatem nauczycielom sufickim ultrafundamentaliści zarzucają błędną 
interpretację istoty doktryny i rytuałów oraz włączanie heretyckich 
praktyk, przez co klasyfikują ich jako niewiernych. Natomiast wśród 
Sufich zdarzała się krytyka mechanicznego wykonywania aktów 
religijnych i zważania jedynie na ich widzialny wymiar zewnętrzny, 
bez kształtowania odpowiedniej postawy wewnętrznej, która mo-
głaby stać się podstawą do przejawiania się Boga. Na problem ten 
wskazywał przykładowo Dżalaluddin z Tabrizu, mówiąc: „Podczas 
gdy autorytety religijne odmawiają modlitwy w kierunku Mekki, Sufi 
modlą się jedynie wówczas, gdy widzą Tron Boga” (Hanif 2000: 381). 
Natomiast Al-Ghazali w swoim piśmie O ożywieniu nauk religijnych 
krytykował bezrozumne praktyki czynione podczas pielgrzymki do 
Mekki: „Pielgrzymka to rzecz najbardziej nieracjonalna w islamie. 
W jej trakcie wykonujemy gesty i ryty absolutnie nierozumne. Dla-
tego podczas pielgrzymki lepiej niż w innych okolicznościach można 
ukazać swoją wiarę, rozum bowiem nic z tego nie pojmuje – jedy-
nie wiara nakazuje wykonywać te czynności. Ślepe posłuszeństwo 
Bogu to najlepsza próba naszego islamu”  (Khalil Samir, Paolucci, Eid 
2004: 118). Rafał Markowski (2009: 263) omawiając istotę sufizmu 
wyjaśnia, że jego: „zasadniczym celem było pogłębienie wiary i od-
krycie głębszego sensu praktyk religijnych, a tym samym osiągnięcie 
intuicyjnego poznania Boga i zjednoczenia z Nim poprzez ekstazę 
i miłość” (Markowski . W podanej definicji nie jest jednak wyraźnie 
zaznaczona hierarchia istotności podejmowanych działań w odnie-
sieniu do praktyk religijnych. Z podanego wyjaśnienia można wy-
snuć wniosek o pierwszeństwie praktyk względem celu sufickiej 
ścieżki; można je odczytać jako konieczność znalezienia głębszego 
sensu w praktykach, które już istnieją i – być może – zostały sformu-
łowane z powodu jakiejś konkretnej potrzeby, a nie jako uniwersal-
ne rytuały. Warto podkreślić, że przez nauczycieli sufickich praktyki 

1 Termin bid’a oznacza także herezję.
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go” (Nurbakhsh 1981: 36; Shah 2000: 219). Podobnie wypowiada 
się Ar-Risala al-Qusajrijja: „Wolność polega na tym, iż sługa nie jest 
w niewoli stworzeń i nie sprawują nad nim władzy byty stworzone” 
(Qušairī, Nosowski 1997: 224) czy Nasafi: „Wolność dotyczy oso-
by, która nie jest w żadnej niewoli, do niczego nie przynależy ani 
nie ma bożka” (Bakhtyar 2014: 38). Cel i metoda sufickiej ścieżki 
są ściśle związane z ideałem wolności i niepodleganiem wpływom, 
które człowieka ograniczają. Jedną z destrukcyjnych ludzkich ten-
dencji, od której człowiek powinien się uwolnić, jest skłonność do 
rytualizmu. Shah (2000) wskazuje kilka przyczyn, które utrzymują 
tę tendencję. Jedną z nich jest świadome lub nieświadome pragnie-
nie pewności, związane z potrzebą powtarzania. Dlaczego pewność 
i powtarzalność są ze sobą związane? Prawdopodobnie dlatego, że 
powtarzalność daje stabilność, a to stwarza pozór niezmienności. 
Jeśli zaś coś nie ulega zmianie, powstaje poczucie pewności połą-
czone z odczuciami swoistego spokoju i braku nieprzyjemnych wąt-
pliwości. Jeśli dana osoba nie jest wystarczająco silna, by skonfron-
tować się z nieznanym, by porzucić pragnienie pewności na rzecz 
pragnienia poznania prawdy, to jest bardzo prawdopodobne, że nie 
będzie w stanie uświadomić sobie własnej tendencji do rytualizmu, 
a zewnętrzne spełnianie rytuałów uzna za wystarczające działanie 
w kierunku wyrażania swojej religijności i dążenia do spełnienia.
Inną przyczyną braku pracy z rytualizmem wskazywaną przez Shaha 
jest to, że łatwiej jest zarządzać i manipulować grupą, niż prowadzić 
ją ku doskonałości. Jeśli zatem intencje prowadzącego daną grupę 
nie będą właściwe lub jeśli poszukuje się grupy towarzyskiej a nie 
wiedzy, wysiłek przekroczenia rytualizmu nie będzie konieczny, 
a nawet może okazać się niewskazany, bo może ujawnić pustotę 
i bezsensowność praktyk. Poszukiwanie indywidualnej ścieżki i sku-
tecznej metody pomagającej danej jednostce stawać się wolną od 
ograniczeń własnych i tych nałożonych przez społeczeństwo może 
wymagać konfrontacji ze strachem wyłonienia się z tłumu jako od-
rębna indywidualność, co pociąga za sobą specyficznego rodzaju sa-
motność. Jeśli bowiem większość osób w grupie nie będzie świado-
ma, że praktyki nie zmierzają we właściwym kierunku, to jest duże 
prawdopodobieństwo, że ktoś, kto będzie próbował uświadomić im 
ten stan rzeczy, zostanie z grupy wykluczony. Żyjący w podobnym 
czasie do Shaha psycholog i filozof E. Fromm (1970: 179) pisał: „jeśli 
jestem taki sam jak wszyscy inni, jeśli nie mam uczuć czy myśli, które 
mnie od nich od odróżniają, jeśli w zwyczajnym stroju i wyobraże-
niach dostosowuję się do poziomu grupy, wówczas jestem urato-
wany przed przerażającym doświadczeniem samotności”. Jedynie 
prawidłowo stosowana metoda suficka, a nie powielane praktyki, 
może doprowadzić jednostkę do uwolnienia się od strachu przed 
własną odrębnością i indywidualnością. Rytualizm, zdaniem Shaha, 
może być także zasłoną innych pragnień, które albo mogłyby być 
zaspokojone w inny sposób, a nie poprzez aktywność religijno-roz-
wojową – jak potrzeba rozrywki, albo powinny być ograniczane 
z powodu niekorzystnych skutków, jakie przynoszą – jak pragnienie 
stymulacji. Ciągle uaktualnianie nauk, stosowanie nowinek kryty-
kowanych przez ortodoksyjnych przedstawicieli islamu, zmienianie 
zewnętrznego wyrazu nauczania ma chronić szkołę przed jej de-
generacją i zapewniać uczniom dostęp do metody, która w realny 
sposób może pomóc stać się jednostką wolną od ograniczających ją 
destrukcyjnych tendencji. Zdaniem Shaha (2000: 209): „prawdziwy 
rytuał jest funkcjonalny, podczas kiedy rytualistyczne jednostki, bez 

przejawów czyni Al-Ghazali: „Przez metaforę albo analogię (matal) 
rozumiemy nadanie znaczeniu zewnętrznej formy (surah). Jeśli ktoś 
dostrzega wewnętrzny sens znaczenia, to uznaje je za prawdziwe. 
Jeśli jednak widzi jedynie zewnętrzną formę, to [powinien uznać] ją 
za fałszywą. […] Aby wyjaśnić śpiącemu [właściwe] znaczenie, ko-
nieczne jest używanie metafor… Ludzie pojmują jedynie to, co jaw-
ne. Dzieje się tak dlatego, że są ignorantami w interpretacji tego, co 
można nazwać interpretacją metaforyczną (ta’wil) oraz właściwym 
odczytaniem symboli ukrytych w snach (ta’bir)” (Wnuk-Lisowska 
2015: 35-36).

Z mistycznego punktu widzenia trudno scharakteryzować su-
fizm przez jakiekolwiek praktyki czy rytuały, gdyż jak wskazuje Shah 
(1994: 19): „Sufi nie zajmuje się powielaniem i imitacją praktyk; 
to należy do tradycjonalistów, religionistów i ceremonialistów”, 
czyli tych, którzy z metody chcą uczynić rytuał, a ze szkoły insty-
tucję. Shah (2000: 60) wielokrotnie podkreśla, że szkoła powinna 
prezentować nauki żywe, dostosowane do danej grupy uczniów, 
natomiast tworzenie powtarzalnych rytuałów może być oznaką wy-
paczenia ścieżki sufickiej: „Chronologiczne powtarzanie, spotykanie 
się i studia, działania i ćwiczenia wykonywane zgodnie z ustalonym 
programem bywają prawie zawsze znakiem degenerującej się tra-
dycji. Prawdziwa Szkoła zmienia własne działania i ruchy zgodnie 
ze specjalnym wzorcem, ów wzorzec jest niepowtarzalny”. Znacznie 
ostrzejszymi słowami posłużył się Mohammad ibn Ali-Aqssab, który 
krytykował naśladowców pozbawionych odpowiedniego rozumienia 
i doświadczenia, a przez to – myśląc, że zachowują tradycję i myśl 
suficką – prowadzą do jej wypaczenia i degeneracji: „Początkowo 
sufizm oznaczał duchowy stan; potem stał się słowem; następnie 
oba – stan i słowo – przepadły, a w ich miejsce weszła szarlataneria” 
(Nurbakhsh 1981: 21). Można stwierdzić, że głównym celem metody 
sufickiej jest doprowadzenie do określonego stanu wewnętrznego, 
co może wymagać indywidulnego planu praktyk dla danej jednostki 
lub grupy. Jeśli ten cel nie jest realizowany, to metoda suficka zmie-
nia się w praktyki o nieprzewidywalnych lub niewłaściwych skut-
kach, czyli w szarlatanerię. Shah (1994, 2009) twierdził, że metoda 
suficka przypomina receptę napisaną przez lekarza. Aby lekarstwo 
wypisane na recepcie przyniosło korzyści dla organizmu pacjenta, 
musi być wcześniej rozpoznana choroba, dlatego nauczyciel suficki 
powinien znać wiele metod, wiele antidotów na ludzkie pomiesza-
nia, by wybrać to, które w określonym przypadku będzie najbar-
dziej skuteczne. Ludzie różnią się między sobą, więc różnić się też 
muszą stosowane metody. Natomiast kiedy lekarstwo spełni swoje 
zadanie, to jego dalsze stosowanie nie jest już potrzebne, a nawet 
może być szkodliwe. Takie podejście wymaga od nauczyciela indy-
widualnego postrzegania każdego ucznia, rozumienia go i zważania 
na jego potrzeby i potencjał. Shah (2000) podkreśla, że zamienianie 
narzędzia w automatyczne rytualne działanie sprawia, że ludzie są 
tresowani jak zwierzęta, co czyni z nich jednostki uwarunkowane, 
zależne i mechaniczne, wbrew wolnościowym ideałom sufickim.

Wolność od rytualizmu

Właściwie stosowana metoda suficka prowadzi do osiągnięcia 
stanu człowieka doskonałego, który jest wolny od różnych destruk-
cyjnych wpływów zewnętrznych i wewnętrznych. Nuri wskazuje, że: 
„Sufi nie jest z niczym związany i nic nie jest przywiązane do nie-
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względu na to, co sobie wyobrażają, żyją w rzeczywistości dla formy, 
a nie dla treści. […] Większym zadaniem prawdziwego uczenia się 
jest zrozumienie, że »bałwochwalcze« procesy, są wrogiem prawdzi-
wego rozwoju człowieka, nawet jeśli są uświęcone przez »tradycję« 
(powtarzanie)”. Rytuał jest przydatny, a nawet potrzebny wtedy, kie-
dy określi się rozwojową, wewnętrzną funkcję, którą ma on spełniać 
w procesie rozwoju człowieka. Jeśli rytuał zwiększa zakres wolności, 
to można powiedzieć, że spełnia swoje funkcje.

Podsumowanie

Mistrzowie sufizmu poszukują sposobów, by pomóc innym lu-
dziom uwolnić się od ograniczających ich uwarunkowań i osiągnąć 
doskonałość. W związku z tym opracowują praktyki, które mają 
spełniać określone funkcje i wywołać u adepta przewidywalny efekt. 
Kiedy efekt zostaje osiągnięty, dalsza praktyka nie jest potrzebna 
lub konieczne są dalsze wyjaśnienia, które nadadzą jej nowe zna-
czenie. Oznacza to, że mistrzowie suficcy nie krytykowali rytuałów 
jako takich, lecz wskazywali na konieczność ich użytecznego cha-
rakteru. Ujawniali również destrukcyjne ludzkie tendencje – np. 
skłonność do rytualizmu i automatyzmu, które obierają praktykom 
religijnym ich transformacyjne znaczenie, a czynią z nich sposób 
na zaspokajanie osobistych pragnień. Ścieżka suficka ma pomagać 
uwalniać się od mechanicznego i uwarunkowanego myślenia i dzia-
łania, więc praktyki muszą być ułożone w taki sposób, by ujawniać 
i pomóc przekraczać własne ograniczenia, co wymaga nauczyciela 
o odpowiednim poziomie rozumienia i doświadczenia, a nie jedynie 
zewnętrznie przedstawionych rytuałów.
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Analysis of unemployment in the Szydłowiec poviat in 2014-2018

The article debates on the topic of the unemployment in the 
area of Szydłowiec poviat between 2014 and 2018. The definition 
of unemployment and its types are also presented. The focus is put 
on the falling unemployment rate in the analysed period according 
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Wstęp

Bezrobocie stanowi zjawisko społeczne polegające na trudności 
oraz niemożności podjęcia zatrudnienia przez osoby, które są zdolne 
do pracy oraz deklarują chęć jej podjęcia. Jest więc wynikiem nie-
dostosowania popytu oraz podaży na rynku pracy. Poziom bezrobo-
cia, a także przeciwdziałanie jego występowaniu, stanowią ogromny 
problem dzisiejszych czasów. Na przełomie XX i XXI wieku problem 
bezrobocia stanowił rozważania socjologów, ekonomistów, a tak-
że polityków. Wynika to przede wszystkim ze skutków bezrobocia, 
które są odczuwalne zarówno przez osoby bezrobotne, jak i przez 
całe społeczeństwo. Polityka państwa stale stawia sobie za cel zła-
godzenie skutków bezrobocia oraz tworzenia programów mających 
za zadanie zmniejszenie jego skali.

Pojęcie i rodzaje bezrobocia

Bezrobocie jako zjawisko, które powszechnie występuje w go-
spodarce, nie jest łatwe do zdefiniowania. Powodem tego jest fakt, 
że czynnik ludzki jest trudny do zbadania (Socha 2000). Literatura 
przedmiotu zawiera bardzo wiele definicji bezrobocia. Trudności wy-
nikające ze zdefiniowania tego pojęcia wiążą się przede wszystkim 
z faktem wielowymiarowości, jak również z jego złożoności. Bez-
robocie w ujęciu makrospołecznym można rozpatrywać w ujęciu 
podmiotowym, jak również w ujęciu przedmiotowym. Podmioto-
we ujęcie problemu bezrobocia określa się jako stan bezczynności 
zawodowej osób zdolnych, które są gotowe i chętne do podjęcia 
pracy. Ujęcie przedmiotowe zaś obrazuje bezrobocie jako niezreali-
zowaną podaż pracy. Jest ona rezultatem nierównowagi na rynku 
pracy, występującą pomiędzy podażą siły roboczej, czyli zasobów 
ludzkich, a popytem na pracę, który z kolei odnosi się do chłonności 
zatrudnieniowej gospodarki. Bezrobocie więc można rozumieć jako 
brak zatrudnienia dla osób, które są zdolne do podjęcia pracy, a tak-
że jej poszukujących (Arendt i inni 2012). Ustawa z dnia 20 kwietnia 
2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy defi-

niuje pojęcie „bezrobotny”. Odnosi się ono zarówno do obywateli 
polskich poszukujących oraz podejmujących zatrudnienie lub inną 
pracę zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także 
zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawców 
zagranicznych, jak i cudzoziemców, którzy zamierzają wykonywać 
lub wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl 
ustawy oznacza ono osobę zdolną oraz gotową do podjęcia pracy 
w ramach stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, pozo-
stającą bez pracy, a także nie uczącą sie w szkole, z wyjątkiem szkół 
wieczorowych oraz zaocznych, która jest zarejestrowana we właści-
wym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym 
urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarob-
kowej (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001).

Bezrobocie jest zjawiskiem wieloaspektowym, które przedsta-
wia się w różnorakich wymiarach. Dlatego w literaturze dotyczącej 
problemu bezrobocia możemy znaleźć bardzo dużo klasyfikacji bez-
robocia, z których wyróżnia się wiele jego typów. J. J. Hughes oraz 
R. Perlman prezentują w swojej pracy kilkadziesiąt sposobów skla-
syfikowania bezrobocia (Kubiak 2005). Wiąże się to w głównej mie-
rze z różnymi punktami analitycznymi do omawianego zagadnienia. 
W niniejszym artykule zostaną przedstawione najistotniejsze z nich. 
Do podstawowego podziału bezrobocia należy zaliczyć klasyfikacje 
wyszczególniającą bezrobocie jawne oraz utajone (Organiściak-Krzy-
kowska 2005):

• bezrobocie jawne – to takie, które rejestrowane jest w urzę-
dach pracy bądź mierzone jest przy użyciu badania aktyw-
ności ekonomicznej ludności;

• bezrobocie utajone – oznacza niepełnowymiarowe zatrud-
nienie siły roboczej, czyli zatrudnienie ludzi niepełne, którzy 
są chętni do pracy, lecz są jej pozbawieni. 

Ten typ bezrobocia odnosi się do osób, którzy nie są ujęci w staty-
stykach bezrobocia oraz nie rejestrują się. Przede wszystkim można 
je odnaleźć: w rolnictwie, a także w dużych zakładach pracy; jako 
wcześniejsze emerytury czy renty, będące skutkiem niemożności 
zatrudnienia ludzi w wieku przedemerytalnym podczas wysokiego 
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ter. Jego likwidacja bowiem wymaga zmiany branży zawo-
dowej, wykształcenia, a nawet miejsca zamieszkania. Bez-
robocie strukturalne może trwać wiele lat, przy czym może 
wywołać ogrom szkód społecznych, a także ekonomicznych 
(Kotlorz, Zagóra-Jonszta 1998);

• frykcyjne – określane także jako bezrobocie przejściowe 
bądź fluktuacyjne. Uważane jest za nieuchronne, a także 
naturalne dla gospodarki państwa, w której rozkład siły 
roboczej i liczba oferowanych wolnych miejsc pracy stale 
się zmieniają. Obejmuje w głównej mierze tę grupę osób, 
która ze względu na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne, ma 
problem ze znalezieniem odpowiedniego zatrudnienia (Na-
siłkowski 1995). Bezrobocie frykcyjne związane jest z pier-
wotnym procesem przemieszczania się osób na rynku pracy. 
W gospodarce dynamicznie rozwijającej się, bardzo często 
pojawiają się niedostosowania między poszukującymi a wol-
nymi miejscami pracy. Jest to wynikiem stale zachodzących 
procesów tworzenia oraz likwidacji miejsc pracy. Wynika 
również z napływu oraz odpływu osób pracujących z rynku 
pracy, a także zmiany zatrudnienia przez pracowników. Re-
zultatem tych procesów jest występowanie pewnej liczby 
wolnych miejsc pracy oraz osób bezrobotnych, ponieważ in-
formacje posiadane zarówno przez pracodawców, jak i pra-
cowników są niedoskonałe. Bezrobocie frykcyjne zaliczane 
jest do charakteru dobrowolnego. Decyzje dotyczące zwol-
nienia się z pracy, w związku ze znalezieniem innego zajęcia 
podejmują same osoby pracujące. Czas poszukiwania no-
wej pracy jest stosunkowo krótki, zazwyczaj nie przekracza 
trzech miesięcy. Bezrobocie frykcyjne jest wynikiem normal-
nego funkcjonowania rynku pracy, gdyż stanowi część dyna-
micznie rozwijającej się gospodarki (Sadowski, Wach 2003). 
Uważa się, że umiarkowany stan bezrobocia frykcyjnego jest 
potrzebny dla zachowania elastyczności rynku pracy, a tak-
że hamowania nadmiernego wzrostu płac oraz umacniania 
dyscypliny pracy (Gazon 2008);

• sezonowe – najczęściej wiąże się ze zmianami pór roku. 
Zmiany te są mocno widoczne w zgłaszanym zapotrzebo-
waniu na pracę w takich rodzajach gospodarki jak budow-
nictwo czy turystyka. Jednym z głównych czynników wzro-
stu bezrobocia sezonowego po stronie podaży jest napływ 
uczniów, studentów oraz absolwentów szkół na rynek pracy 
w okresie wakacyjnym. Na rozmiar tego rodzaju bezrobocia 
ma wpływ również zależność znalezienia pracy po zakończe-
niu poprzedniej (Kaźmierczak 2000).

Bardzo ważną cechą bezrobocia, która jest wyznacznikiem 
charakteru tego zjawiska, a także stanowi ocenę szans zaintereso-
wanych podjęciem pracy, jest okres bezczynności zawodowej. Roz-
patrując ten warunek, na rynku pracy wyróżnia się na następujące 
typy bezrobocia (Mlonek 1999): 1/ pierwszym z nich jest bezrobocie 
krótkookresowe, trwające nie dłużej niż kwartał. Kolejnym rodzajem 
jest bezrobocie średniookresowe, trwające do pół roku; 2/ bezrobo-
cie długookresowe jest następnym rodzajem bezrobocia zależnego 
od czasu pozostawania bez pracy, dotyczy ono osób, które pozostają 
bez pracy od pół do roku czasu. Bezrobocie długookresowe może 
się zamienić w bezrobocie długotrwałe, ponieważ im dłuższy okres 
w bez pracy, tym maleje szansa na jej ponowne znalezienie. Zwięk-

stopnia bezrobocia; w zatrudnieniu w niepełnym wymiarze czasu, 
będącym wynikiem braku zatrudnienia na pełnym etacie; pośród 
osób niezatrudnionych, u których występuje zniechęcenie nieefek-
tywnym poszukiwaniem pracy (Glikman, Kabaj, Muszkiet 1997). 
Konsekwencją występowania bezrobocia utajonego jest to, iż obni-
ża ono wskaźnik bezrobocia jawnego, ponieważ jest ono niższe niż 
wynika to ze statystyk. W celu uzyskania całościowego obrazu sytu-
acji przedstawionej na rynku pracy, należy również przeanalizować 
formy oraz rozmiary bezrobocia tego typu.

W literaturze przedmiotu odnaleźć można również klasyfikację, 
która prezentuje bezrobocie dobrowolne oraz przymusowe:

• bezrobocie dobrowolne – występuje wtedy, gdy część pra-
cowników, którzy poszukują pracy nie przyjmuje poziomu 
płacy realnej. Skłonni są pracować przy wyższej stawce, zaś 
zatrudniający gotowi są im zaoferować pracę za stawkę po-
niżej płacy realnej;

• bezrobocie przymusowe – występuje wtedy, gdy bezro-
botnym nie udaje się znaleźć pracy za wynagrodzenie obo-
wiązujące na rynku. Jest to rodzaj bezrobocia niemający 
odzwierciedlenia w zachowaniu bezrobotnych. Na wystę-
powanie zjawiska bezrobocia przymusowego wpływa wiele 
czynników. Najistotniejsze z nich to wiek, posiadany staż 
pracy czy kwalifikacje (Czarny i inni 1998).

Według tradycyjnego podziału klasyfikuje się bezrobocie jako: 
koniunkturalne, strukturalne, frykcyjne oraz sezonowe:

• koniunkturalne – jest spowodowane okresowymi oraz przej-
ściowymi spadkami koniunktury gospodarczej, które wystę-
pują w wyniku nagłego spadku popytu na dobra i usługi. 
Powoduje to problem ze sprzedażą dóbr, co z kolei skutkuje 
zmniejszeniem się produkcji, a w konsekwencji zwolnieniem 
i wzrostem bezrobocia. Bezrobocie cykliczne związane jest 
z okresowym osłabieniem ogólnej aktywności gospodar-
czej. Ten rodzaj bezrobocia może mieć również charakter 
sezonowy, przejściowy (Kmiecik-Baran 2009). Może również 
dotyczyć np. rolnictwa, turystyki czy budownictwa (zależnie 
od pory roku) (Cabana 2001);

• strukturalne – jest związane z procesem przemian struk-
turalnych zachodzących w gospodarce. Wynika ono z nie-
dopasowania rozmiarów oraz struktury zapotrzebowania 
na pracowników w odniesieniu do rozmiarów gospodarki, 
a także struktury jej podaży (Kwiatkowski 2009). Nierówno-
waga, która zachodzi pomiędzy ofertami pracy, a zaintere-
sowaniem nimi, może odnosić się do określonych zawodów, 
regionów bądź gałęzi przemysłu. Jedną z przyczyn wystę-
powania bezrobocia strukturalnego jest niedopasowanie 
rozmiarów oraz struktury kształcenia kadr do potrzeb go-
spodarki, jak i kultury narodowej. Kolejnym czynnikiem jest 
„obumieranie” niekonkurencyjnych oraz nierentownych 
gałęzi produkcji. Bezrobocie strukturalne wiąże się z postę-
pem technologicznym, może wynikać również z procesów 
demograficznych, takich jak wyż demograficzny czy migra-
cje, które skutkują zmianą w podaży zasobów ludzkich. Ko-
lejnym podłożem tego rodzaju bezrobocia może być ogólny 
problem gospodarczy oraz brak możliwości stworzenia nie-
zbędnej ilości miejsc pracy. Jest to groźny rodzaj bezrobocia 
ze względu na jego masowy, a także długookresowy charak-
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polityka rynku pracy. Sytuacja rynku pracy powiatu szydłowieckiego 
uwarunkowana jest wieloma czynnikami, m.in. demograficznymi, 
społecznymi, czy też ekonomicznymi. Powiat szydłowiecki jest miej-
scem, w którym wskaźnik stopy bezrobocia, pomimo zauważalnej 
tendencji spadkowej, wciąż jest wysoki. Wynika to w głównej mierze 
z ilości miejsc pracy w regionie, ilości przedsiębiorstw, a także chęci 
bezrobotnych do podjęcia pracy. Dokładny obraz skali bezrobocia 
w powiecie szydłowieckim w latach 2014-2018 prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w powiecie szydłowieckim 
w latach 2014-2018

Wyszczególnienie
Liczba 

bezrobotnych 
ogółem

Stopa bezrobocia 
w powiecie szydłowieckim

Grudzień 2014 r. 5 219 34,7%

Grudzień 2015 r. 4 617 31,5%

Grudzień 2016 r. 4 248 28,8%

Grudzień 2017 r. 3 766 25,8%

Grudzień 2018 r. 3 541 24,3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z działalności PUP 
w Szydłowcu za okres 2014-2018.

Według danych ze Sprawozdań z Działalności PUP w Szydłowcu 
za okres 2014-2018 stopa bezrobocia w powiecie szydłowieckim od 
grudnia 2014 roku do grudnia 2018 roku spadała z 34,7% do 24,3% 
czyli odnotowano spadek o 10,4%. W grudniu 2014 roku w powiecie 
szydłowieckim było 5 219 osób bezrobotnych, a w grudniu 2018 
roku liczba ta spadła do 3 541 osób, czyli w przeciągu 5 lat liczba 
osób pozostających bez pracy zmniejszyła się o 1 678 bezrobotnych. 
Na wykresie 1 został przedstawiony wskaźnik stopy bezrobocia 
w powiecie szydłowieckim w latach 2014-2018.

Wykres 1. Wskaźnik stopy bezrobocia w powiecie szydłowieckim (w %) w la-
tach 2014-2018

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z działalności PUP 
w Szydłowcu za okres 2014-2018.

Na podstawie wykresu 1 należy zauważyć, że poziom stopy bez-
robocia w powiecie szydłowieckim w latach 2014-2018 ma tenden-
cję spadkową. Widoczny jest rokroczny spadek stopy bezrobocia, 
tendencja spadkowa utrzymuje się w całym analizowanym okresie. 
Może to być wynikiem stałych działań podejmowanych przez Po-
wiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu w walce z bezrobociem. PUP 
w Szydłowcu w działalności na rzecz przeciwdziałania bezrobociu 
wykorzystuje następujące usługi i instrumenty rynku pracy: dodat-
ki aktywizacyjne, formy aktywizacji osób do 30. roku życia, formy 
aktywizacji osób po 50. roku życia, dofinansowanie wynagrodzenia 
osób po 50 roku życia, jednorazowe środki finansowe dla bezrobot-
nych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pomoc w aktywnym 
poszukiwaniu pracy, poradnictwo zawodowe i informacja zawo-

szające się wymagania pracodawców, którzy chcą zatrudniać pra-
cowników wykwalifikowanych oraz doświadczonych, wprowadzanie 
zmian w technikach oraz organizacji pracy, czy nawet konieczność 
przekwalifikowania się, nie wpływają pozytywnie na skrócenie czasu 
bezczynności zawodowej. Im dłuższy jest okres pozostawania bez 
zatrudnienia, tym mniej atrakcyjny staje się bezrobotny dla ewen-
tualnych pracodawców, ponieważ jego wiedza oraz kwalifikacje 
nie są aktualne. W związku z tym niezbędne jest stosowanie ak-
tywnych form przeciwdziałania bezrobociu, a także ich planowanie 
przez urzędy pracy dla osób pozostających długotrwale bez pracy; 3/ 
ostatnim rodzajem bezrobocia jest bezrobocie długotrwałe, z reguły 
trwające dłużej niż 12 miesięcy. Wynika ono z przyczyn podobnych 
do bezrobocia długookresowego. Bardzo często zdarza się, iż niesie 
za sobą problemy psychospołeczne. Wiąże się z izolacją społeczną, 
a także zmianami w psychice u osób pozostających bez zatrudnie-
nia. Wpływa na powstawanie zagrożeń patologiami społecznymi, 
obniża szanse na znalezienie nowego miejsca zatrudnienia. Wiąże 
się to z ograniczeniem możliwości bezrobotnego, a także jego ro-
dziny, w związku z wydostaniem się z trudnego położenia material-
nego oraz społecznego. Długotrwale bezrobotni korzystają często 
ze świadczeń opieki społecznej, co dodatkowo powoduje poczucie 
upadku społecznej i pogorszenia sytuacji materialnej (Auleytner, 
Głąbicka 2001).

Biorąc pod uwagę kryteria demograficzne, czyli płeć, wiek 
i społeczno-zawodowe, takie jak posiadane wykształcenie bądź wy-
uczony i nabyty zawód, typuje się bezrobocie w ramach różnorod-
nych kategorii społecznych, a mianowicie (Pisz 1999):

• bezrobocie kobiet, a także mężczyzn;
• bezrobocie młodzieży, m.in. absolwentów;
• bezrobocie robotników wykwalifikowanych oraz niewykwa-

lifikowanych;
• bezrobocie poszczególnych kategorii zawodowych (ekono-

mistów, nauczycieli, kucharzy, rolników , sprzedawców, itp.).
Literatura przedmiotu przedstawia kilka klasyfikacji bezrobocia. 

Stanowi ono bardzo duży problem gospodarczy. W praktyce jednak, 
podczas jego opisu konieczna jest każdorazowo wnikliwa analiza 
oraz ocena jego charakteru.

Bezrobocie w powiecie szydłowieckim

Powiat szydłowiecki umiejscowiony jest w południowej części 
województwa mazowieckiego, w bliskim sąsiedztwie wojewódz-
twa świętokrzyskiego. W jego skład wchodzi 5 gmin, tj. Chlewiska, 
Jastrząb, Mirów, Orońsko i Szydłowiec oraz 88 sołectw. Stolicą 
tego powiatu jest miasto Szydłowiec (http://szydlowiecpowiat.pl/
cms/18320/o_powiecie 2019). Powiat ten zajmuje powierzchnię 
452 km2, zaś liczba ludności wynosiła 39 938 osób według stanu 
na dzień 31 grudnia 2017 roku. W powiecie szydłowieckim funk-
cjonowało na koniec 2017 roku 3 168 przedsiębiorstw, z czego 2 
527 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 
Analizując dane pod kątem liczby osób zatrudnionych można zaob-
serwować, że najwięcej, bo 3 050 przedsiębiorstw jest mikro-przed-
siębiorstwami, czyli zatrudniających od 0 do 9 pracowników (http://
www.polskawliczbach.pl/powiat_szydlowiecki 2019). Bezrobocie od 
wielu lat stanowi zasadniczy problem społeczny w powiecie szydło-
wieckim. Na jego rozwiązanie wpływa między innymi prawidłowa 
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dowa, pośrednictwo pracy, prace interwencyjne, prace społecznie 
użyteczne, refundacja podmiotowi prowadzącemu działalność go-
spodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, 
roboty publiczne, staż u pracodawcy, szkolenia i przekwalifikowania 
bezrobotnych. Instrumenty te opierają się na częściowym lub cał-
kowitym subsydiowaniu przez środki publiczne pracodawców albo 
bezrobotnych (Sprawozdanie z działalności PUP... 2019). Podejmo-
wane działania przez dany PUP na pewno miały wpływ na znaczący 
spadek stopy bezrobocia. W przeciągu 5 lat liczba osób bezrobot-
nych zarejestrowanych na danym terenie zmalała blisko trzykrotnie.

Podsumowanie

Powiat szydłowiecki jest regionem rozwijającym się. Na terenie 
powiatu funkcjonuje wiele przedsiębiorstw, które dają stałe miejsca 
pracy i zatrudnienia. Dużo osób znajduje zatrudnienie szczególnie 
w małych przedsiębiorstwach. Ponadto osoby bezrobotne korzystają 
z wielu atrakcyjnych form wsparcia oferowanych przez PUP. Trudnią 
się wykonując m.in. prace interwencyjne czy uczęszczając na staże. 
Mimo to na koniec grudnia 2018 roku stopa bezrobocia w danym 
powiecie wyniosła 24,3%. Była ona najniższa w analizowanym okre-
sie, ale nadal kilkukrotnie wyższa niż stopa województwa mazo-
wieckiego i Polski. Dlatego też Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu 
próbuje złagodzić skutki bezrobocia oraz aktywizować zawodowo 
bezrobotnych. Dany PUP w ostatnich latach zauważył dość znaczny 
wzrost napływu ofert pracy szczególnie dla pracowników wykonu-
jących prace fizyczne.
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do ceny zakup obrazu za półtora miliona złotych przez wrocławskie-
go przedsiębiorcę, współwłaściciela firmy Kruk, do swojej kolekcji. 
To wszystko są działania skuteczne rynkowo. Natomiast jeżeli rząd 
próbuje ingerować w obszary, które do tej pory były polem indy-
widualnej aktywności, poprzez własne starania o zakup tej sztuki, 
to dokonuje częściowej nacjonalizacji tego rynku. W konsekwencji 
doprowadzamy do sytuacji, w której artysta staje się elementem 
aparatu państwa. Wtedy aktualnie rządzący decydują o tym, co jest 
sztuką, a co nie, kierując pieniądze podatników na te dzieła, które są 
jakoś użyteczne dla aktualnie sprawujących władzę. 

Mieliśmy okres socrealizmu, władza zamawiała słuszne ideowo 
obrazy, typu ikona tamtego okresu „Podaj cegłę”, to malarstwo 
akurat się nieźle broni, ale było malowane na zasadzie narzuconej 
konwencji i na zamówienie władzy. 

Jeśli zaś mówimy o wolności w sztuce, to jest wolność tworze-
nia, która jest związana z brakiem uzależnienia politycznego. Jeśli 
mówię o wolności, to nie mogę nie uwzględniać faktu, że jeżeli pró-
buję skryć się w skrzydła aparatu politycznego, to aparat ten będzie 
decydował co jest ode mnie kupowane i na jakich zasadach. Ten 
kto ma pieniądze decyduje. Rynek prywatny jest na tyle zróżnico-
wany, że nie jeden rząd, ale rozproszona grupa odbiorców o róż-
nych gustach i zapatrywaniach estetyczno-politycznych, które jest 
na tym rynku na tyle aktywna, że prawem serii, każdy artysta może 
odszukać nabywcę. Z tym, że najpierw musi być stworzony obraz, by 
potem mógł znaleźć się nabywca na rynku sztuki. 

Natomiast rząd doprowadził do tego, że to on wytwarza popyt, 
sterując sztucznie strumieniem zamówień do tych artystów, którzy 
dla danego rządu są akurat wygodni i są gotowi współpracować 
oraz przyjąć zamówienie. 

P.T.: Nie ma wyjątków od tej reguły? Na przykład „Dama z ła-
sicą”?

A.S.: Ale to była praca namalowana kiedyś na prywatne potrze-
by, w wyniku różnych rewolucji politycznych zostało to upaństwo-
wione, ale popatrzmy na inne zbiory takiej klasy dzieł sztuki, które 
są udostępniane publicznie, lecz pozostają w rękach prywatnych.

P.T.: Innymi słowy rząd nie powinien był wykupować tego ob-
razu z rąk Czartoryskich?

A.S.: Przy tych mechanizmach dzisiejszych podatkowych oraz 
bardzo szkodliwych przepisach dotyczących fundacji, rząd doprowa-
dził do sytuacji, w której fundatorzy, czyli rodzina, nie bardzo mogli 
w innej formule dalej utrzymywać i prowadzić taką cenną kolekcję. 
Czyli de facto w tych warunkach, jakie są w Polsce, sprzedaż kolekcji 
była umożliwieniem jej dalszego funkcjonowania.

P.T.: Proszę mnie poprawić, jeśli cokolwiek błędnie powiem, 
w trakcie poprzedniej kadencji rządowej, otwarte były programy do-
finansowywania instytucji prywatnych, na przykład teatrów. W tych 
środkach partycypowały teatry pana Tomasza Karolaka, pani Kry-
styny Jandy. Z mediów rozumiem tyle, że zmienił się rząd i te środki 
zostały odcięte. Można działalność poprzedniego rządu rozumieć 
jako próbę „prywatyzowania” przestrzeni sztuki? Czyli: „zakładajcie 
sobie teatry, my wam będziemy dopłacać, i może pójdziecie jakoś na 
swoje”, czyli docelowo ma się to stać w pełni prywatnym teatrem? 
Czy podchodzić raczej do takiego przedsięwzięcia, w myśl domnie-
manej intencji rządu, że i tak wiele z takich teatrów nie utrzymałoby 
się bez dotacji rządowych?

A.S.: W Warszawie przed wojną było bodajże sześćset teatrów. 

WYWIAD

Interwencyjny skup sztuki 

Z Andrzejem Sadowskim, 
Prezydentem Centrum im. Adama Smitha, 

rozmawia Paulina Tendera

3 października 2018 Centrum im. Adama Smitha 

Paulina Tendera: Zajmujemy się sztuką w Polsce, ale także tą 
tworzoną na całym świecie, sztuka polska jest z pewnym opóźnie-
niem odzwierciedleniem tego, co działo się na całym świecie. Za-
łóżmy to roboczo. Bardzo popularnym w latach osiemdziesiątych, 
dziewięćdziesiątych stało się pojęcie wolności w sztuce. Takie zało-
żenie, że sztuka musi być wolna. I pojęcie to, które ja wykorzystuję 
często choćby w trakcie zajęć ze studentami, ono w obszarze sztuki 
ma dramatycznie inne znaczenie niż to, którym my się posługujemy 
w analizie spraw gospodarczych czy w ekonomii. Wolność w sztuce 
oznacza tyle, że artysta nie może być cenzurowany, ani sztuka nie 
może być cenzurowana, że artysta ma prawo do wypowiedzi wszel-
kiego rodzaju. Dalej oznacza to, że jeśli państwo albo rząd odma-
wiają środków na utrzymywanie każdego rodzaju sztuki, z jakichkol-
wiek powodów (religijnych, światopoglądowych, ekonomicznych czy 
prawnych), to jest to napaść na sztukę, ograniczenie jej „wolności 
słowa”. Do tego wszystkiego dochodzi dzisiaj bardzo powszechne 
rugowanie odbiorców z tak zwanego „świata sztuki”, którzy do tej 
pory stanowili ważny, krytyczny głos w tym świecie. Rugowanie to 
polega na tym, że za takimi krytykami sztuki, jak na przykład Anda 
Rottenberg, powtarza się hasło: „artysta decyduje co jest sztuką”.

W konsekwencji świat sztuki generuje sobie swoje własne poję-
cie wolności, które jest sprzeczne z pojęciem gospodarczej wolności. 

Pytanie jest następujące: czy w ogóle, w jakimkolwiek stopniu, 
państwo powinno wspierać działalność artystyczną w kraju?

Andrzej Sadowski: Tak, ale tylko w jednym przypadku, miano-
wicie tylko w utrzymaniu zasobów historycznych sztuki.

P.T.: Innymi słowy, nie kupujemy nic nowego, a funkcję pań-
stwa ograniczamy do archiwizacji.

A.S.: W normalnym, zamożnym społeczeństwie sztuka jest ele-
mentem takiej samej konsumpcji, jak wszystkie inne towary. W ten 
sposób nie ma żadnego problemu, jak popatrzymy na imponujące 
zasoby sztuki współczesnej znajdujące się w rękach prywatnych. To 
pokazuje, że sztuka współczesna została zdominowana przez kolek-
cje prywatne, a nie publiczne. Stąd widzimy, że takie wielkie kolekcje 
faktycznie się tworzą, w Polsce zresztą też mamy kilka ważnych, du-
żych kolekcji dzieł sztuki. W zeszłym roku miał miejsce rekordowy co 
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P.T.: Prywatnych?
A.S.: Prywatnych. Także, jeśli popatrzymy ile było tych teatrów 

w II Rzeczpospolitej w Warszawie, to zauważymy mizerię tego syste-
mu, w którym rząd wybrał sobie kolejnych obszar, w którym uznał, 
że jego ingerencja będzie miała korzystny wpływ. 

Ale skoro rząd ingeruje w jakiś obszar, to też dyktuje warunki 
nie tylko formalne, ale też – jak widać – co do repertuaru, i w do-
datku artysta chcący otrzymywać takie środki musi uwzględniać 
preferencje estetyczne akurat tych, którzy dają pieniądze.

Nie ma pieniędzy rządowych, które nie uzależniają. To uzależ-
nia tak, jak branie narkotyków i jest pytanie, jak się zmienia kadra 
rządząca, jak grać dalej? Bo jest to jednak gra znaczonymi kartami. 
Oczywiście są państwa, w których jest to bardziej neutralnie potrak-
towane. Tego typu rozdawnictwo jest niemal wszędzie. Ale pamię-
tajmy, że mówimy tu przecież o wolności, o świadomości tego, że 
ma być ona i twórcza, i gospodarcza jednocześnie. 

Każdy ma prawo zaryzykować własne pieniądze, wystawić 
spektakl i zyskać albo zbankrutować. Nie jest tak, że w takiej du-
żej aglomeracji jak Warszawa nie mogą funkcjonować teatry. Czym 
innym jest oczywiście kwestia coraz bardziej krępujących przepi-
sów dotyczących zatrudnienia, wyznaczania minimalnych stawek 
godzinowych, rodzaju umów prawnych, jakie można zawierać, które 
powodują, że mamy do czynienia z powszechnymi, zauważalnymi 
konsekwencjami przyjęcia anty-narodowościowej polityki wysokie-
go opodatkowania pracy, czyli tego dobra deficytowego, które teraz 
jest potraktowane podatkami akcyzowymi. Akcyzowymi w tym ro-
zumieniu, co akcyza na papierosy i benzynę, chodzi mi o wysokość 
tego podatku a nie nazewnictwo. Opodatkowanie na etacie wynosi 
przecież ponad 60% z tego, co dostaje pracownik. I to do dzisiaj, jak 
podnoszą się protesty w Polsce, dotyczy to i na przykład górników, 
i tych, którzy chcieliby zabrać im przysłowiowe „etaty”, system jest 
tak antyspołecznie skonstruowany, że nie ma gwarancji, że dzisiej-
sza demokracja (a w gruncie rzeczy jest to przecież demokracja so-
cjalna), każdy ma prawo do emerytury (jak w Nowej Zelandii, nieza-
leżnie od tego gdzie i jak pracuje, każdy nabywa prawo do minimum 
emerytalnego)… stąd też dążenie artystów do poszerzenia dotacji, 
bo to daje dostęp do usług medycznych, dostęp do emerytury. To 
jednocześnie powoduje, że koszty prowadzenia działalności gospo-
darczej, pracy (także artystycznej), już na samym starcie są tak wy-
sokie, że część pracy trzeba nadal wykonywać w tzw. szarej strefie. 

P.T.: Jest taka tendencja, być może powszechne przekonanie, 
dotyczące etatów mówiące, że sukces odnoszą w Polsce artyści 
zatrudnienii w Akademiach. Wielu ludzi kończy corocznie akade-
mie sztuk pięknych, w szczególności chodzi tu o ludzi kończących 
kierunki tak zwanej sztuki czystej: rzeźbę, malarstwo, instalacje. 
Akademie wprowadzają też teraz kierunki bardziej praktyczne ryn-
kowo, zawodowo: projektowanie, design, materiałoznawstwo. To 
jest przełamywanie oporu przed wejściem artystów na rynek pracy. 
Ja mam wrażenie, że wiele osób, które kończą kierunki tej sztuki 
czystej nie bardzo potrafią poradzić sobie na rynku pracy dlatego, 
że mają wewnętrze przekonanie, które ma poparcie w kulturze, że 
sztuka jest czymś innym niż zwyczajny zawód, zwyczajne zajęcie. Że 
ludzie nie rozumieją tego, czym oni się zajmują. Musi być więc ktoś, 
kto ochroni ich przed sprawami dnia codziennego…

A.S.: Tak, zapewne chodzi tu o tworzenie kategorii osób spe-
cjalnej troski.

P.T.: Tak, ale czy nie było tak zawsze?
A.S.: A tak… niech pojawią się jeszcze informacje, że artyści 

podobnie jak rolnicy domagają się interwencyjnego skupu obrazów. 
Można przecież potraktować to co do zasady, że malarz, podobnie 
jak rolnik, ma prawo do interwencyjnego skupu obrazów.

P.T.: Czy takie same zasady wolnego rynku i ekonomii odniósł-
by Pan także do sfery religijnej? Postulat utrzymywania się społecz-
ności religijnych z własnych środków bez ingerencji państwa?

A.S. Skoro państwo daje pieniądze, to ma prawo do ingerencji. 
Każdy, kto daje pieniądze ma prawo do ingerencji. Taka jest zasada. 

P.T.: Pytam, ponieważ istnieją – uzasadnione historią – prze-
konania, że sztuka jest dziedziną bliską religii. Dalej ma do życia 
codziennego, jest taka szczególna…

A.S.: Cóż, ale nie może być to jednostronna korzyść polega-
jąca na tym, że bez kontroli i nadzoru… Albo chce się być twórcą 
w prawdziwym tego słowa znaczeniu, albo chce się być de facto 
urzędnikiem wykonującym sztukę. To są zupełnie inne kategorie 
funkcjonowania na rynku. Nie można czerpać korzyści z dotacji 
i przedstawiać się jako niezależny, wolny twórca, który kieruje się 
tylko sztuką, a nie tym, co dzisiaj szczególnie widać – że to władza 
jednak decyduje o kierunkach sztuki i o być albo nie być sławnym 
artystą.

P.T.: Ponad rok temu rozmawiałam ze studentami na zajęciach 
o premierze sztuki teatralnej pt. „Klątwa” – to był ten czas, gdy wie-
lu o niej mówiło i komentowało. Do tego doszły protesty, rękoczyny 
pod teatrem, niektóre grupy społeczne wyrażały dezaprobatę, że 
w sztuce tej pokazywany jest seks oralny z papieżem. Powiedziałam 
wtedy studentom, że ci ludzie pod teatrem mają rację, bo mają pra-
wo decydować co jest wystawiane w teatrze, jeśli płacą podatki na 
sztukę. Ale podejście takie nie zdobywa szerszego poparcia w spo-
łeczeństwie, moje poglądy mogły być odczytane jako zamknięte na 
dialog, zamknięte na to, co nie podoba mi się w sztuce, że są to 
katolickie przekonania. Tymczasem ja stale powtarzam, że nie wol-
no rugować odbiorców ze świata sztuki. Kto ma rację? Pomijając 
na chwilę fakt, że nikt nie powinien być zmuszany do płacenia za 
sztukę, której nie ogląda.

A.S.: To jest tak, jak z innym faktem, który zachodzi w samorzą-
dach. Samorząd nie powinien prowadzić działalności gospodarczej, 
tymczasem w Polsce samorządy prowadzą bardzo rozległą działal-
ność gospodarczą, bo do samorządów należą kina, teatry, galeria 
i co tam jeszcze… I kwestia co tam jest wystawiane zależy od aktu-
alnie sprawujących władzę, stąd mogą oni dopuszczać sztuki, które 
obrażają uczucia religijne części swoich odbiorców. Konsekwencją 
wystawienia takiej sztuki powinno być to, że ewentualna przewaga 
tych wyborców, którzy czują się obrażeni, zadecyduje o odsunięciu 
od władzy w następnych wyborach.

Podobną sytuację mamy teraz z filmem „Kler”. W części samo-
rządów uznano, że treść tego filmu obraża uczucia religijne ich wy-
borców i zwyczajnie nie udostępniła tego filmu w swoich kinach do 
dystrybucji. Skoro kina należą do polityków, to politycy podejmują 
takie decyzje. Jest to oczywiście decyzja nastawiona na efekt wybor-
czy. Gdyby politycy nie posiadali teatrów, kin i wielu innych, pikiety 
byłyby rzeczą zrozumiałą, tak jak to się dzieje na całym świecie. Na 
przykład w Stanach Zjednoczonych gdzie wyświetlano w prywat-
nych kinach „Ostatnie kuszenie Chrystusa”, ale to była prywatna pi-
kieta przez prywatnym kinem, za prywatne pieniądze powstał film, 
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prywatnie jest podejmowane ryzyko zysku, bo oczywiście czasami 
pikiety były efektywne i klienci wycofywali się z dystrybucji tego 
filmu. Ale to się wszystko rozgrywało w przestrzeni obywatelskiej, 
gdzie decydowała wolność tworzenia sztuki, wolność finansowania 
i wolność konsumowania, a także wolność dystrybucji. Mamy więc 
taki świat, gdzie element wolności jest fundamentem. Tu w Polsce 
mamy świat pozbawiony racji gospodarczej, jest daleko posunię-
ta ingerencja instytucji publicznych, stąd politycy a nie obywatele 
decydują o tym, co ma być w danym momencie i danym miejscu 
wyświetlane. 

P.T.: Czasem podczas rozmów z artystami i przedstawiciela-
mi świata sztuki, może nie całego – tych osób, które zajmują się 
sprzedażą sztuki, prowadzą galerię sztuki, to zauważa się pewną 
okoliczność. Oni uważają, że rynek sztuki w Polsce jest specyficzny…

A.S.: Każda branża mówi o sobie, że jest branżą specyficzną!
P.T.: <śmiech>.
A.S.: Nie znam przedstawiciela żadnej dziedziny, który powie-

działby o sobie, że działa w zupełnie zwykłej branży. Każdy uważa, 
że pracuje w specyficznej branży. 

P.T.: To właściwie zamyka dyskusję nad tą sprawą. Ale może ja 
choćby zreferuję. Oni uważają, że my w Polsce, odbiorcy sztuki, tak 
po komunizmie, nie nauczyliśmy się tego, żeby sztukę kupować, że 
jesteśmy zapóźnieni. 

A.S.: Nie jest wcale tak, jak mówią. Widać to choćby po ilości 
reprodukcji malarskich sprzedawanych w dużych sieciach sklepów, 
które mają ich bardzo wiele – niedrogich, ale jednak reprodukcji. 
Umasowienie sztuki to również rozrost jej rynku, jeśli popatrzymy 
na rynek sztuki w średniowieczu w Niderlandach, to się okazuje, 
że nagle powstała fabryczna produkcja sztuki, o czym rzadko się 
pamięta. 

P.T.: Wiele, wiele lat przed monachijskim kiczem. 
A.S.: Nagle chłopstwo holenderskie, które wtedy się znacznie 

wzbogaciło zaczęło kupować różne przedmioty. Jak powstawały 
i działały te fabryki obrazów? Na takiej zasadzie, że jedni malowali 
tło, drudzy domalowywali architekturę, trzeci domalowywali roślin-
ność, czwarci domalowywali ludzi i tak na koniec schodziły masowo 
produkowane obrazy i rzeźby, meble. Dotyczyło to też medalionów. 
Nastawiano się też rynkowo na pewną sztukę, bo oczywiście byli 
wybitni malarze i rzeźbiarze tamtego okresu, ale kopie tego co robili 
były obiektem podziwu, wyrażanego w dużych pieniądzach, które 
za te rzeczy zapłacono. Dzieła te były multiplikowane przez fabryki 
dla przeciętnego chłopa. 

O tym trzeba przede wszystkim pamiętać, że u źródeł takiego 
rozwoju fabrycznego stoi wzrost zamożności społeczeństwa. On 
zawsze prowadzi do tego, że ludzie chcą żyć pięknie i estetycznie, 
potrzeba estetyki człowieka znana jest od czasów, gdy pojawiły się 
pierwsze skalne malunki na ścianach. Inspirują one i fascynują nie 
tylko archeologów, ale także historyków sztuki. 

P.T.: Ale jakbyśmy mieli jeszcze coś dodać do tego, mówi Pan, 
że Polacy kupują obrazy w sieciach handlowych, powiedzmy w Ikei. 
Chętnie wywieszają sobie coś na ścianie, nieraz są to naprawdę 
fajne rzeczy. Ale musimy zauważyć różnię – działanie takie pozba-
wione jest ryzyka ekonomicznego, które związane jest zwykle z za-
kupem sztuki. Obrazek taki kosztuje przecież z 20 może 200 złotych. 

A.S.: Ale to są ci co kupują za 20 złotych, a w galeriach kupują 
inni. Do galerii przychodzi nabywca mieszkania i mówi w jakich roz-

miarach potrzebuje obraz. To są obrazy, które kosztują od kilkuna-
stu do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

P.T.: Kupujących takich jest na tyle dużo, by można było mówić 
poważnie o czymś takim jak rynek sztuki? 

A.S.: Tak. 
P.T.: Czyli przekonanie o tym, że galerie w Polsce nie funkcjo-

nują jest mocno przesadzone?
A.S.: Jest mocno przesadzone, nawet jeśli moja perspektywa 

jest mocno zawężona do Warszawy. Co chwilę powstają tu jakieś 
nowe galerie, w których sprzedaje się nie tylko dzisiaj wytwarzaną 
sztukę, nie tylko żyjących artystów, ale także klasyków. Sam byłem 
na kilku aukcjach malarstwa i te obrazy sprzedawano po pół miliona 
złotych, i pamiętajmy, że kupowane tak obrazy są nie tylko przed-
miotem kolekcji, ale także swoistą inwestycją. Inwestycją w sztukę, 
za pomocą której można wartość pieniądza przenieść w czasie. 

P.T.: Tu mamy narzędzia inwestowania. Wiele rzeczy da się 
przewidzieć. Jeśli pójdziemy na aukcję Desy i zobaczymy na aukcji 
rysunek Wyspiańskiego lub Mehoffera, to mamy stuprocentową 
niemal pewność, że wartość tych prac wzrośnie, z czasem zyskają 
na wartości. Ale żadna galeria nie weźmie łatwo na sprzedaż obra-
zu nieznanego studenta malarstwa, właśnie dlatego, że kieruje się 
wolnorynkową zasadą zysku. Jest bardzo duże ryzyko kupowania 
takich prac, jeśli chodzi o inwestycje. 

A.S.: Dlatego takie prace są kupowane nie inwestycyjnie, tylko 
konsumpcyjnie. Są w takich cenach, gdzie już nas stać na oryginal-
ny obraz i zrezygnujemy z reprodukcji. Kupimy obraz oryginalny 
nieznanego artysty, ale na tyle cieszący oko, że chcemy go mieć 
w swoim salonie. Wtedy mówimy gościom, że jest to obraz oryginal-
ny, wtedy też możemy powiedzieć, że zakupiliśmy obraz żyjącego 
artysty. To przyjemność z nadzieją, że za jakiś czas jego obraz też 
może stać się wartościowy. 

Zresztą ceny płacone za sztukę są wyjątkowo abstrakcyjne. Dla 
takiej ceny nie ma żadnego innego punktu odniesienia, poza tym, że 
nieznany artysta z tej a tej uczelni, takiego a nie innego profesora, 
jest wyceniany na rynku za tą konkretną cenę. 

P.T.: Ostatnie pytanie z zupełnie innej beczki: proponuję re-
fleksję ogólną nad tym, w jakim okresie dziejów my teraz jesteśmy. 
Mówię to właśnie ze względu na sztukę. Sądzę, że przed drugą woj-
ną światową, i pierwszą, zlecenia rządowe dla artystów były chyba 
sprawą bardziej honorową, przynosiły jakiś zaszczyt. Artyści cieszyli 
się społecznym uznaniem, budowali prestiż tego zawodu, myślę tu 
na przykład o Janie Matejko. W zajmowaniu się sprawami Polski 
i w patriotyzmie nie było żadnej ujmy. Dziś w Warszawie przecho-
dziłam obok pomnika poświęconego ofiarom katastrofy smoleńskiej 
(„Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku” projektu Jerzego 
Kaliny). Nie chcę mówić czy to jest brzydkie czy ładne, tylko chcę 
powiedzieć, że nie jest to wiekopomne. Jest małe, niespecjalne. Nie 
budujemy monumentalnie na wiele dziesięcioleci, brak nam roz-
machu, którym może poszczycić się Wiedeń, nie stawiamy wielkich 
monumentów i rzeźb na ulicach i placach. 

A.S.: To jest kwestia jednak tej przestrzeni publicznej, która 
znajduje się w rękach samorządów. Jeśli przyjrzymy się miastom 
hiszpańskim, to poza dziedzictwem, które tam się znajduje, jest 
wiele obiektów sztuki współczesnej, a najlepszym przykładem ta-
kiego miasta jest oczywiście Barcelona. W obiekty te zainwestowało 
miasto, żeby pokazać tę nowoczesną stronę miasta, tak promuje się 
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Barcelonę. To inwestycja w pozycjonowanie Barcelony jako miejsca 
wieloelementowej sztuki, zarówno w postaci usankcjonowanych in-
stytucji prezentujących sztukę za pieniądze podatnika, ale też po-
przez zatrzęsienie galerii na ulicach Barcelony. 

P.T.: Barcelona? Gdzie tu porównanie do Polski?
A.S.: Nie jest tak, przykład: w mieście Bilbao było ogromne 

bezrobocie, dominował przemysł starego typu, który właśnie upa-
dał. Był po prostu kryzys. Ludzie zastanawiali się wtedy co może ich 
wyróżnić, co może ich wyciągnąć z tej zapaści. Oni postanowili ścią-
gnąć do swojego miasta Muzeum Guggenheima. A festiwal filmowy 
w St. Sebastian? Przecież to zaczęło się dziać na jakiejś prowincji… 

Oni położyli wszystkie pieniądze jakie mieli, żeby dokończyć 
te projekty, i przebić się dzięki nim jako miejsca wyjątkowe, nie 
tylko w kraju, ale na arenie międzynarodowej. To spowodowało, że 
za sztuką, jako dobrym materiałem inwestycyjnym, przyszły inne 
działalności: turystyczna, handlowa. Ale mamy tu dobry przykład 
rewitalizacji przez sztukę i społecznie, i gospodarczo. 

Byłem w Pittsburghu i tam była podobna sytuacja. Był tam 
przemysł ciężki i stoczniowy, tam po II wojnie światowej spadło 
o połowę zamówienie na broń, po zakończeniu wojny koreańskiej 
o kolejną połowę, po zakończeniu wojny wietnamskie znów. I mia-
sto zaczęło po prostu wymierać. Przemysłu ciężkiego już wtedy 
tam nie było, więc postanowili iść w biotechnologię – wtedy było 
to jeszcze zupełną abstrakcją. Skończyło się to wielkim sukcesem 
na skalę Doliny Krzemowej, to nie tylko w Stanach taka dolina była, 
było ich bardzo dużo. Pittsburgh stał się centrum biotechnologii, 
zaawansowanej nauki. 

Tu mowa o nauce, ale sztuka może być bez problemu takim 
elementem wyróżniającym, budującym przestrzeń publiczną. Przy-
pominam sobie też przykład Nowego Jorku, gdzie zastanawiano się 
co zrobić z nieczynną linią kolejową, nieczynną od kilkudziesięciu 
lat. Sam oglądałem projekt tego i gdy ogłosili konkurs przesłano 
ponad siedemset zgłoszeń. Wygrał jeden projekt – park miejski na-
łożony na linię kolejową, na mosty, ciągnący się między domami 
i budynkami nad ziemią. Tu poza rewitalizacją mamy do czynienia 
z przywróceniem życia okolicy…

P.T.: Ja swoje pytanie zadałam też z perspektywy wczorajszej 
debaty, w której brał Pan udział (tj. Festiwal Katolickiej Nauki Spo-
łecznej 2018). Tam była mowa o upadku autorytetu państwa, o roz-
padzie więzi społecznych…

A.S.: Jak państwo, które ingeruje w każdą dziedzinę życia ma 
nie być śmieszne? To przysłowiowe handlowanie pietruszką. Tak 
określano PRLowski rząd, jako instytucję reglamentującą i nadzo-
rującą handel pietruszką!

P.T.: Miało być ostatnie pytanie, to już było. Teraz to naprawdę 
ostatnie. Czy kupuje Pan sztukę?

A.S.: Tak.
P.T.: A jaką sztukę Pan kupuje?
A.S.: Chętnie kupuję grafikę, mam grafiki przełomu XVI i XVII 

wieku. W Europie jest to znacznie tańsze niż w Polsce, a cieszy oko. 
W mojej rodzinie mam też malarzy, a współczesną sztukę mam 
przyjemność częściej dostawać w prezencie. 

P.T.: Dziękuję za rozmowę.

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwa-
Na tych samych warunkach 4.0 Polska (CC BY-SA 4.0 PL). 

 O Autorce

dr Paulina Tendera

Adiunkt na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmuje się 
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nego. Nauczyciel akademicki, krytyk sztuki, kurator i dziennikarz muzyczny. 
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autora należałoby zachęcić, by swoje refleksje utrwalił w formie 
szerszej publikacji, która miałaby – jak sądzę – znakomite walory 
filozoficzne i społeczne. 

Póki co, w węższej wypowiedzi, którą musimy się zadowolić 
Braun pisze: „[…] państwo powinno być trwale oddzielone od ja-
kiejkolwiek działalności o charakterze kulturalno-rozrywkowym.  
[…] bo nie ma na szczęście żadnego miernika i skali, wedle której 
można by urzędowo oceniać, co gustowne i co sensowne, a co 
wręcz przeciwnie” (2019: 150-151).

Problem związany z etatyzmem środowiska artystycznego to 
zagadnienie niezwykle interesujące, zarówno z punktu widzenia 
teoretycznego (by omówić to, czym państwo powinno się zajmo-
wać, a czym już nie wypada by się zajmowało, np. rozrywką), histo-
rycznego (gdy chcemy się dowiedzieć gdzie i kiedy ten etatyzm tak 
naprawdę się zaczął) oraz filozoficznego (gdy otwieramy dyskusję 
nad tym, jak faktycznie powinniśmy działać w świetle imperatywów 
etycznych, np. uczciwości). W Polsce, jak pisze Braun, etatyzm sceny 
wprowadzono dzięki usilnym i wytrwałym działaniom (także „zaku-
lisowym”) Wojciecha Bogusławskiego (1757-1829). Etatyzm to (fał-
szywie rozumiana) forma „wspomagania” artystów polegająca na 
tworzeniu sztucznych i najczęściej nadliczbowych miejsc pracy oraz 
infrastruktury administracyjnej służącej przepływowi środków fi-
nansowych i obsłudze różnego rodzaju „grantów” / subsydiów pań-
stwowych. Ważnym aspektem etatyzmu, którego domagał się sam 
Bogusławski jest obowiązkowe opodatkowanie obywateli w celu cią-
głego finansowania „narodowych” działań o charakterze twórczym. 
Bogusławski chciał, by narodowa scena teatralna była subsydiowana 
przez państwo ze środków tzw. „podatku widowiskowego”. Braun 
komentuje: „Bogusławski był […] jednym z pierwszych artystów, 
którym udało się skutecznie złagodzić, a następnie wprost zniwelo-
wać uciążliwy i stresujący dyktat widowni. Przez podczepienie swej 
działalności pod budżet rządowy, zdołał uniezależnić byt, wikt i opie-
runek artystów od wolnej decyzji nabywczej widza” (2019: 144). 

Uwagi Brauna są warte przeanalizowania, szerokiej dyskusji 
– nie chodzi wszak bowiem wyłącznie o Bogusławskiego (z czego 
Braun oczywiście zdaje sobie sprawę), ale także w całą mentalność 
środowiska artystycznego, którą te daniny ukształtowały. Z punktu 
widzenia filozofii sztuki zaś, rodzi się nowy punkt widzenia na tzw. 
„wolność sztuki” rozwijanej w ramach światowego Art Worldu, „wol-
ności”, którą radośnie i bezkrytycznie końcem XX wieku ogłosili A. 
Danto czy G. Dickie (dziś już filozofowie coraz rzadziej wspominani). 
W rzeczywistości bowiem żaden z artystów nie mógłby pozwolić 
sobie na wyzwolenie sztuki i samego siebie jak twórcy (spod jarzma 
krytycznej publiczności), gdyby nie zabezpieczył sobie środków fi-
nansowego wspomagania państwowego. O żadnym jednak wyzwo-
leniu nie może być tu mowy: artysta wybiera wyłącznie nabywcę, 
którym zamiast indywidualnego odbiorcy jest teraz państwo i partia 
aktualnie sprawująca władzę.

Braun pojmuje etatyzm szeroko, jednak może warto byłoby 
rozdzielić etatyzm (powoływanie szeregów ministerstw, instytucji 
i sztabów administracji) od mecenatu państwowego (zlecenia rzą-
dowego). Faktem jest, że z jednej strony Braun odrzuca „państwowy 
mecenat artystyczny”, z drugiej być może zgodziłby się, że bez całej 
biurokracji i upaństwowienia sztuki, rząd może stać się okazyjnie 
zleceniodawcą wybranych projektów o charakterze artystycznym 
(np. do celów dyplomatycznych).

W książce pt. „Remanenty historyczne” zebrano zarówno 
krótsze, jak i dłuższe teksty publikowane przez Grzegorza Brauna 
w ostatnim czasie. Książka wielce interesująca, która potrafi otwo-
rzyć oczy czytelnika na drugie, zwykle niezauważane dno wielu pro-
cesów historycznych i przemian kulturowych współczesności oraz 
tych, które utrwaliły powszechną, często mylną, opartą na fikcji, 
świadomość historyczną Polaków. 

Szerokie podejście do kwestii przedstawionych w „Remanen-
tach…” uświadamia, że Braun jest autorem reprezentującym nie tyl-
ko chrześcijański oraz patriotyczny punkt widzenia, ale także, o czym 
rzadziej pamiętamy, wolnorynkowy i w klasycznym tego słowa ro-
zumieniu: wolnościowy. Braun to także „marka” na współczesnej 
scenie politycznej oraz artystycznej; za jego publicystyką idzie sze-
reg zrealizowanych, ważnych filmów dokumentalnych dotyczących 
eugeniki, aborcji oraz ostatnio zrealizowany, wart polecenia, film 
opowiadający na nowo historię reformacji. 

Zakres tematyczny nowej książki, którą proponuje nam wydaw-
nictwo Prohibita jest szeroki, ale metoda jednorodna: samodzielne 
przeszukiwania kart historii i starania o sformułowanie samodziel-
nej, niezależnej nie tylko opinii ale analizy badanych zjawisk. Od 
Brauna, niezależnie od naszego własnego politycznego i aksjolo-
gicznego zapatrywania, uczyć możemy się konsekwencji w myśleniu 
i odwagi w werbalizowaniu logicznie wynikających w tej myśli wnio-
sków. Braun pozostaje w swej książce wiernym myślowej i moralnej 
spuściźnie cywilizacji zachodniej. Liczne wątki kulturowe, polityczne, 
historyczne, a także prawne robią z „Remanentów…” książkę wielce 
interesującą, od której trudno się oderwać. Z wielu ważnych i inte-
resujących wątków, warto przypomnieć, że Braun (o czym rzadziej 
dowiadujemy się z telewizyjnych wywiadów i wystąpień) odnosi się 
ciekawie do zjawiska etatyzmu w przestrzeni sztuki i kultury – wąt-
ki te na próżno poszukiwane w publicystyce i prasie współczesnej, 
poruszane są przez środowiska akademickie wyłącznie z historycz-
nej i historyczno-filozoficznej perspektywy. Kwestia ta dotycząca 
większości krajów współczesnego świata jest tą, która powinna nas 
w większym stopniu skłaniać do krytycznego namysłu, a samego 
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Dyskusja w tej kwestii mogłaby być wielce interesująca: „Czyż 
jednak Rzeczpospolita po wsze czasy stać ma na straży branżowe-
go egoizmu artystów z jednej i propagandowych potrzeb polityków 
z drugiej strony?” – pisze Braun – „Fundamentalna pozostaje kwe-
stia: czy przymus fiskalny wolno rozciągać na jakiekolwiek inne kwe-
stie poza bezpieczeństwem i obronnością? A poza tym, czy w ogóle 
godzi się angażowanie autorytetu Rzeczpospolitej w zawsze bądź co 
bądź dyskusyjne przedsięwzięcia artystyczne?” (2019: 145).

Braun jest dobrym publicystą, ponieważ jest wyrazisty świa-
topoglądowo (a to nie powinno przeszkadzać nikomu, kto walczy 
o wolność słowa i przekonań), teksty zawarte w „Remanentach…”, 
choć poparte przykładami, dotyczą zasad i praw. I tak w przypad-
ku problematyki etatyzmu – Braun podkreśla osobisty negatywny 
stosunek do działań współczesnych artystów prezentowanych pod 
tytułami „Piknik Golgota” czy „Klątwa”, jednak podkreśla, że jest to 
jego własne stanowisko, zaś z punktu widzenia politycznego, spo-
łecznego czy prawnego, uważa za rzecz haniebną stosowanie przy-
musu fiskalnego na finansowanie sztuki. Zasługą Brauna tymczasem 
jest właśnie jednoznaczne postawienie tej kwestii: „[…] oni najle-
piej wiedzą, że gdyby Polacy mieli możliwość swobodnej decyzji […] 
i gdyby od tej decyzji zależała ich egzystencja na niwie artystycznej, 
to oni od razu mogą zwijać swój interes” (2019: 159). 

Braun nie odnosi się sam do kwestii Art Worldu, lecz idzie inną 
ścieżką analizy: pisze on mianowicie o „zarządzaniu percepcją”, czyli 
świadomych i zaplanowanych korzyściach polityki społecznej będą-
cej skutkiem upaństwowienia sztuki. Efekt zresztą bardzo podobny 
do upaństwowienia szkolnictwa czy to na poziomie podstawowym 
czy wyższym. Spostrzeżenia Brauna wpisują się w tym miejscu 
w szerszą krytykę marksizmu kulturowego. 

Braun jest publicystą kategorycznym i jednoznacznym w opi-
niach, ale udostępniającym pełną ścieżkę swojego wnioskowania 
i porządek wywodu, choć odnosi się on wielokrotnie do kategorii 
etycznych wywodzących się z chrześcijaństwa, to nigdy nie „uderza 
w nutę” emocjonalną, nie szantażuje czytelników. Choć podejście 
bardzo tradycyjne jest mu często stawiane jako zarzut, to analiza 
tego zarzutu pozwala ponownie zapytać i przypomnieć sobie czym 
w gruncie rzeczy jest etyka. Bez wątpienia Braun posługuje się bar-
dzo jasnym systemem etycznym i to właśnie umożliwia wszelką kon-
struktywną krytykę i dyskusję z nim. Tym sposobem przeciwstawia 
się językowi tzw. poprawności politycznej opartej na wywoływaniu 
w czytelniku reakcji emocjonalnej, np. współczucia czy wstydu. 

Błędem byłoby nie wspomnieć o innych ważnych tematach, 
które Braun porusza. Bardzo interesujące są filozoficzne rozważa-
nia autora dotyczące historycznego pochodzenia kościołów refor-
mowanych, które ciekawie łączy on z rozwijającym się „nowocze-
snym” spojrzeniem na istotę ludzką, będącą elementem modnego 
dziś „zrównoważonego rozwoju” (polityki i architektury społecznej). 
Braun pisze: „Na gruncie fałszywej doktryny predestynacji, dzielą-
cej świat na <<farciarzy>> i <<pechowców>>, rodzą się nieludzkie 
koncepcje selekcjonowania <<nadludzi>> i <<podludzi>> – wszak 
i apartheid, i eugenika są w prostej linii ideowymi produktami pro-
testantyzmu” (2019: 25). 

Krytyczne spojrzenie na protestantyzm wywołane jest zapewne 
u Brauna przeciwnym, bezkrytycznym podejściem do niego, jaki pre-
zentuje zarówno polityka kulturalna Polski, jak i dialogujący Kościół 
katolicki. Tymczasem, jak przypomina Braun, reformacja była krwa-

wą wojną i rozbojem: „[…] reformacja tylko na Wyspach Brytyjskich 
kosztowała życie 10% poddanych. Przecież protestanckie polowanie 
na <<czarownice>> w krajach niemieckich mogło kosztować życie 
nawet 20 tysięcy ofiar” (2019: 38). 

We wszystkich książkach Brauna czytelnik poszukujący argu-
mentów filozoficznych i historycznych znajdzie wiele interesują-
cych przykładów i struktur wnioskowania i argumentacji, z których 
korzystać może z powodzeniem każdy, kto przywiązany jest do 
obiektywnych zasad w obszarze etyki i moralności. Braun otwarcie 
sprzeciwia się nowoczesnej liberalizacji prawa aborcyjnego i eu-
genicznego, w których dostrzega przejaw niebezpiecznej ideologii 
dehumanitarnej, kryjącej się pod naiwną wiarą w nieograniczone 
możliwości ludzkiego rozumu: „Mentalność eugeniczna jest niewąt-
pliwie jedną z najpotworniejszych uzurpacji ludzkiego <<rozumu>> 
roszczącego sobie prawo do decydowania, które życie jest <<warte 
życia>>, a które powinniśmy <<wyeliminować>>” (2019: 73). 

Kończąc „Remanenty historyczne” Grzegorz Braun przywołuje 
znaną postać politologa i filozofa Francisa Fukuyamy. Sprzeciwia się 
promowanej przez niego, inspirowanej jeszcze heglowską filozofią 
dziejów, koncepcji końca historii jako epoki spokoju, stagnacji i bez-
pieczeństwa. Przeciwstawia tej idei biblijne wątki „dni ostatnich”, 
które przypominają o niekończącej się walce człowieka o prawdę: 
„świat jest realny (do bólu), dostępny zmysłowo (na dobre i na 
złe) i rozumowo (z zawsze możliwym wyborem prawdy przeciw 
kłamstwu). A nasze dzisiejsze czyny i zaniechania <<brzmią echem 
w przyszłości>>” (2019: 490).
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 – filozof, teoretyk sztuki, muzyk jazzowy, sideman, kompozytor i aranżer,  

w pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami World Music z uwzględnie-

niem problematyki języka muzyki oraz zjawiska transkulturowości w sztuce 

współczesnej. Poza dziedziną filozofii sztuki zajmuje się także filozofią spo-

łeczno-polityczną nurtu libertariańskiego, logiką oraz kognitywistyką. Posia-

da wieloletnie doświadczenie w dydaktyce jazzu i muzyki klasycznej zdobyte 

w ośrodkach akademickich między innymi w Stanach Zjednoczonych i Francji.
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W połowie drogi

Książka podarowana prof. Łukaszowi Trzcińskiemu stanowi 
z pewnością trwały i ważny wyraz wdzięczności, którą na stronach 
spisali uczniowie i przyjaciele profesora. Ciekawą i inspirującą ideą 
jest pomysł, by ci z autorów, którzy czasem bywają poetami, poda-
rowali profesorowi nie tekst naukowy czy filozoficzny, ale wiersz. 
Książka zwiera więc miłe akcenty poetyckie, które z pewnością spra-
wiły wiele przyjemności adresatowi. 

Tekst otwierający cykl artykułów autorstwa Zdzisława Józefa 
Kijasa pt. „O tożsamości, wierze i przyjaźni” osadza ideę publikacji 
na postumencie tych trzech pojęć-kluczy. Tekst ten, wyrażający ideę 
ekumeniczną jest dyskusyjny i choć piszący te słowa w żadnym razie 
nie dysponuje wysoką wiedzą teologiczną, to budzi się w nim po-
trzeba wypowiedzenia pewnych wątpliwości. Słusznie zwraca się tu 
uwagę na trudną sytuację osób decydujących się u progu XXI wieku 
na emigrację czy to zarobkową, kulturową, czy religijną (często jest 
to w rzeczywistości ten sam wyjazd) i daje się światło nadziei, że 
sytuacja taka może być dla wielu z nas rozwojowa i w konsekwencji 
umacniająca i budująca, niesłusznie jednak poddaje się tu reinter-
pretacji pojęcia tożsamości. 

Czytamy: „Mówiąc o tożsamości, intuicyjnie myślimy o stałości, 
gdy tymczasem migracja […] zakłada pewien ruch, przemieszczanie 
się, jakiś rodzaj rozwoju, który pociąga za sobą określoną zmien-
ność. Migracja idzie więc na przekór sztywności, niezmienności, 
skostnieniu” (2018: 21). 

W gruncie rzeczy rozważania Kijasa obracają się nie wokół rze-
czywistości, ale wokół rozumienia pojęć – zachodzi tu kłopot zwią-
zany z pewnym zabiegiem retorycznym: rzeczywistość zmienia się, 
a więc autor relatywizuje dotychczas stabilne pojęcie (tu: tożsamo-

ści) i wnioskuje stąd o nowej naturze człowieka (już zrelatywizowa-
nej). Trwałość i stabilność nazywa „sztywnością” i „skostnieniem”, 
nie widząc, że wielkie te cechy dlatego tak kultywujemy w naszej 
kulturze, gdyż niezmiennie łączą się one z ideą Boga. 

Tymczasem błędem jest dopatrywanie się w każdym naszym 
przystosowaniu do nowej rzeczywistości, zmiany tożsamości. Toż-
samość z pewnością zmienia się, ewoluuje, może dojrzewa, ale jest 
głęboką i w znaczącym stopniu nieuświadomioną częścią naszej oso-
bowości, nas samych. Stąd obserwowane, trwające latami zjawiska 
izolowania, separacji mniejszości (emigrantów) w społecznościach 
przyjmujących. Poczucie pustki a nawet bezsensu, którego nijak nie 
zapełnią postulaty „dialogu” z nową kulturą. W gruncie rzeczy, im 
człowiek bardziej wrośnięty w swą kulturę (kiedyś była to jedno-
znacznie piękna i szanowana cecha inteligencji) tym gorzej odczuwa 
oderwanie od swych korzeni. Mówienie o „płynnej tożsamości” jest 
złudą. 

Tożsamość to również wspólnotowość (tym także znacząco róż-
ni się tożsamość od osobowości i charakteru) – dlatego na pytanie 
Kijasa, czy emigracja może stać się „szczególną okazją do pogłębie-
nia swojej wiary, odkrycia nieznanych w niej nowych, nieznanych 
dotąd pokładów?” (2018: 22) należy odpowiedzieć co najmniej wąt-
piąco. Być może, jednak oderwani od własnej kultury, bez oparcia 
społeczności i tradycji raczej popadamy w chaos, ezoterykę, poszuki-
wania wiary na oślep i duchowe eksperymenty. Pogłębianie jest dro-
gą w głąb religii a nie w głąb swojej osobowości (emocjonalności). 

Żadne okoliczności zewnętrzne nie powinny zmuszać nas do 
popadania w nowoczesny relatywizm. Okoliczności naszego życia 
nie pokazują, jak twierdzi autor, że „potoczne myślenie o tożsamo-
ści jako zjawisku stałym, niezmiennym, nie odpowiada prawdzie” 
(2018: 22). Brak tu dowodu! Świat pokazuje tylko jakim transforma-
cjom musi stawić czoła nasza tożsamość, by uchronić najważniejsze, 
pryncypialne dla niej pojęcia i wartości: prawdę, dobro i piękno. 
W platońskim, chrześcijańskim rozumieniu. 

Czytamy dalej w teście wprowadzającym: „W potocznym my-
śleniu o tożsamości jest ona stała, stabilna i zawsze taka sama” 
(2018: 22). Nie jest to w żadnym razie potoczne rozumienie toż-
samości, lecz tradycyjne, zachodnie i chrześcijańskie pojmowanie 
natury człowieka, którą nadał jej Stwórca. Przeciwnie zaś, płynne 
i ulotne rozumienie tożsamości i natury człowieka jest właśnie po-
tocznym, gdyż zrównuje ją z jego osobowością, nastrojem, charakte-
rem i przez to zatraca zupełnie w „gulaszu postmodernizmu” głębię 
idei tożsamości człowieka. 

Wprowadzenie do książki „Wschód i Zachód…” zawiera jeszcze 
kilka zastanawiających sformułowań, które przykuwają uwagę czy-
telnika. Przywołując słowa Credo, Kijas twierdzi, że zawarte w nim 
chrześcijańskie, tradycyjne (a więc jednak nie potoczne!) rozumienie 
tożsamości narzuca człowiekowi statyczność, która „nie jest bynaj-
mniej chciana przez wierzącego” (2018: 25). Z twierdzeniem takim 
bardzo trudno się zgodzić i trudno też domyślić się, czy opinia taka 
wynika z autopsji autora czy z tekstów źródłowych. Równie dobrze 
można dowodzić, że trwałość i porządek świata są dla człowieka 
wielkimi, pożądanymi wartościami i stąd ich utrwalenie w wierze 
i kulturze. Nawet będąc wielkim piewcą ekumenizmu, z uwagi na 
prawdę, należy odrzucić czcze koncepcje np. Karla Rahnera (1904-
1984), jezuity, który twierdził, że „wszystkie religie zawierają w so-
bie ukrytą tajemnicę Chrystusa” (2018: 26) – pytaniem pozostaje 

RECENZJA

Recenzja książki pt. „Wschód i Za-
chód. Miejsca spotkań” pod red. 
Agaty Świerzowskiej i Katarzyny 
Skowronek, Wydawnictwo Libron, 
Kraków 2018: 310 

Wojciech Rubiś

A review of the book edited by Agata 
Świerzowska and Katarzyna Skowro-

nek titled „East and West. Meeting 
places”
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komu przyjemność tymi słowami chciał zrobić Rahner, ponieważ 
nie wypada (przez szacunek) spodziewać się, by niechrześcijańskim 
wyznaniom jakoś bardzo na obecności pierwiastka Chrystusowego 
zależało. 

Ostatecznie, pytają o to, co zdaje się sugerować Kijas: czy 
wszystkie religie są drogami zbawienia? O tym nie rozstrzyga ani 
Rahner, ani Kijas, tylko Bóg, choć autor tego wprowadzenia zdaje 
się odsłonił większy rąbek tajemnicy pisząc, iż: „Bóg chce […] aby 
[Ewangelia] umiała również wchodzić w dialog z każdą napotkaną 
kulturą” (2018: 30). Wypadałoby tu tylko podać źródło tej wiedzy. 

Książka „Wschód i Zachód. Miejsce spotkań” daje obraz sze-
rokiego podejścia do zjawisk kultury, ale dotyka też kwestii bardzo 
szczegółowych (cenne są tłumaczenia i udostępnienia fragmentów 
pism dotąd niedostępnych). W pełni tchnie ona duchem jubileuszu, 
ponieważ teksty wybrane są z uwzględnieniem dorobku naukowe-
go i dydaktycznego oraz ścieżki filozoficznej Łukasza Trzcińskiego, 
w sposób dyskretny wyrażają one przyjaźń i przywiązanie oraz 
wspólnotowość autorów, którzy tu zawarli swoje prace. 

 O Autorze

mgr Wojciech Rubiś

 – filozof, teoretyk sztuki, muzyk jazzowy, sideman, kompozytor i aranżer,  

w pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami World Music z uwzględnie-

niem problematyki języka muzyki oraz zjawiska transkulturowości w sztuce 

współczesnej. Poza dziedziną filozofii sztuki zajmuje się także filozofią spo-

łeczno-polityczną nurtu libertariańskiego, logiką oraz kognitywistyką. Posia-

da wieloletnie doświadczenie w dydaktyce jazzu i muzyki klasycznej zdobyte 

w ośrodkach akademickich między innymi w Stanach Zjednoczonych i Francji.

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwa-
Na tych samych warunkach 4.0 Polska (CC BY-SA 4.0 PL). 
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WYSTAWA

„Siódmy krzyżyk” w Pryzmacie. 
Wystawa – Jubileusz 
prof. Adama Wsiołkowskiego 

Paulina Tendera

„Seventh cross” in Prismatic.  
Jubilee of proffesor Adam Wsiołkowski 

Rok akademicki 2018/2019 pełen jest rocznic związanych z histo-
rią Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Obchodzi 
ona rocznicę 200-lecia swojego istnienia, mniejsze rocznice świętu-
ją jej wydziały (np. Wydział Form Przemysłowych), a także związani  
z nią znakomici polscy artyści i pedagodzy. 

18 lutego 2019 roku jubileusz 70-lecia obchodził profesor 
Adam Wsiołkowski, rektor ASP w latach 2008-2012, znakomity ma-
larz i grafik oraz autor nagradzanej książki pt. „Moja Akademia”. 
Jubileusz ten nie mógłby się oczywiście odbyć bez wystawy, której 
otwarcie miało miejsce w poniedziałek w Galerii Pryzmat przy ulicy 
Łobzowskiej 3. 

Wystawę pt. „Siódmy krzyżyk”, pod patronatem Związku Pol-
skich Artystów Plastyków Okręg Krakowski, Miasta Krakowa oraz 
JM Rektora ASP profesora Stanisława Tabisza, zrealizowali kurato-
rzy Marcin Kowalik i Dariusz Milczarek, którzy za pomocą swego 
przedsięwzięcia, razem z innymi osobami – uczniami Profesora, wy-
razili uznanie i wdzięczność za lata jego zawodowej i artystycznej 
wytrwałości. 

W tekście otwierającym wystawę autorstwa profesora Fran-
ciszka Chmielowskiego, czytamy o tradycyjnej, trwałej jeszcze na 
Akademii Sztuk Pięknych relacji mistrz-uczeń, która będąc życio-
wą, aksjologiczną postawą, wykracza poza prosty cel dydaktyczny 
i materialne mury uczelni. Oddziaływanie tej relacji ocenić można 
właśnie na wystawie „Siódmy krzyżyk”, w trakcie której odbył się 
ciekawy artystyczny dialog między Wsiołkowskim a trzynastoma 
jego uczniami. Tu przekonaliśmy się o czym „dyskutują” oni w for-
mie swych malarskich wypowiedzi.

Chmielowski ocenia twórczość Wsiołkowskiego: „[jego] malar-
ski świat […] przyciąga uwagę wyrazistością formy i siłą ekspresji, 
intryguje atmosferą emanującą z niecodziennego zestawienia ra-
cjonalnego porządku geometrii i wykraczającej poza ten porządek 
irracjonalnej tajemnicy”. Słowa te komponują się z opinią klasyka 
polskiej teorii sztuki, profesor Marii Rzepińskiej: „[prace te] zdają 
się wynikać z dążenia do jakiegoś porządku wyższego niż naturalny, 

do chłodnego piękna proporcji matematyki [...]. W obrazach tych 
występują formy zgeometryzowane, lecz obok nich pojawiają się 
kształty nieregularne, o falistych zarysach, będące daleką aluzją do 
form zgeometryzowanych”.

W trakcie wernisażu odczytano liczne listy gratulacyjne, a JM 
Rektor ASP profesor Stanisław Tabisz, po wygłoszeniu słów uznania 
dla profesjonalizmu, pracy i dorobku twórczego Artysty, uhonoro-
wał go Medalem 200-lecia Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Ma-
tejki w Krakowie. 

Twórczość Wsiołkowskiego cechuje geometryzacja, która na-
daje obrazom cech abstrakcyjnych i onirycznych. W swojej twór-
czości daleko odszedł on od profesora Wacława Taranczewskiego, 
z którego pracowni się wywodzi. Trudno wskazać jakieś związki  
i inspiracje, czy to w formie dzieła, temacie czy barwie. Taran-
czewski to malarz, którego znamy z monumentalnego malarstwa 
naściennego lub martwych natur w stylu dobrze wpisującym się 
w najlepszą tradycję XX-wiecznego malarstwa polskiego. Obrazy 
Wsiołkowskiego to od początku malarstwo nowoczesne, niepo-
zbawione są dynamiki i ruchu, wyrażonych w przedstawieniu drogi 
(np. w cyklu „Felek i ja II”) lub mknących nad ziemią komety, ru-
chomych źródeł światła i zeppelinów (np. cykl „Miasto nieznane”).  
U Wsiołkowskiego kompozycja obrazu oparta jest na wyraźnym 
zgeometryzowanym rysunku z jednej strony, z drugiej – na deli-
katnym cieniowaniu. Z dwubarwnością tworzą te narzędzia cztery 
znaki rozpoznawcze malarstwa Wsiołkowskiego: barwa i kontrast 
do niej, linia i cieniowanie. W tym sensie malarstwo Adama Wsioł-
kowskiego oparte jest na opozycji. 

Nieco inny charakter posiadają grafiki i rysunki artysty, które 
mogliśmy oglądać na licznych wystawach autorskich i zbiorowych, 
szczególnie te wykonane w pracowni Taranczewskiego (np. rysunki 
węglem z lat 70.). Niemniej jednak wydaje się, patrząc okiem ze-
wnętrznego obserwatora na rozwój tej twórczości, że tak naprawdę 
istota tego języka wypowiedzi ustaliła się bardzo wcześnie – choćby 
na wystawie prac dyplomowych (1973). Choć dyskutować można 
nad techniką, pogłębianiem doświadczenia i walorów, także tema-
tyką, to bez wątpienia już wtedy pokazano prace, o których można 
mówić, że „to jest Wsiołkowski właśnie”. 

Jeśli aktualnie prac profesora Adama Wsiołkowskiego nie 
można zobaczyć na żadnej wystawie, to należy gorąco zachęcić do 
sięgnięcia po książkę jego autorstwa pt. „Moja Akademia” (Kraków 
2017), którą nabyć można w Wydawnictwie Akademii Sztuk Pięk-
nych: https://wydawnictwo.asp.krakow.pl/ 
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Adam Wsiołkowski

Urodzony w 1949 r. w Krakowie. Studia na Wydziale Malar-
stwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych; dyplom w 1973 roku. 
W tymże roku rozpoczyna pracę pedagogiczną w Akademii, uzy-
skując w 1992 r. tytuł profesora. Prowadzi pracownię malarstwa.  
W latach 2008–2012 był rektorem ASP. Uprawia malarstwo, rysunek i gra-
fikę. Autor cyklów malarskich „Matnia” (od 1972), „Zjawisko” (od 1974), 
„Miasto nieznane” (od  1979), „Autoportret” (od 1979), „Obecność” (od 
1984), „Felek i ja” (od 2003).  W roku 1973 opracował projekt kolorystyki 
zewnętrznej elektrowni „Dolna Odra” pod Szczecinem. Uczestniczył w oko-
ło 200 wystawach w Polsce i wielu krajach świata. Miał ponad 60 wystaw 
indywidualnych, m.in. w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Ber-
linie, Nowym Jorku, Pradze, Paryżu, Norymberdze i Kijowie. Laureat wielu 
nagród w konkursach malarstwa, rysunku i plakatu. W 1991 roku otrzymał 
nagrodę Ministra Kultury i Sztuki RP za wybitne osiągnięcia artystyczne i 
dydaktyczne, w roku 2012 nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego za wkład w rozwój wyższego szkolnictwa artystycznego; Nagrodę 
Województwa Małopolskiego „Ars Quaerendi” w 2015 r.; Nagrodę Miasta 
Krakowa w 2015 r.; Krzyż Kawalerski Orderu Polonia Restituta w 2013 r. W 
latach 1981/82 przebywał w USA na półrocznym stypendium Fundacji Ko-
ściuszkowskiej, uzyskując tam stypendium Fundacji Ford & Rockefeller. Jest 
wiernym panem jamnika szorstkowłosego Felka Trzeciego.

Prace w zbiorach m.in. : Muzea Narodowe w Krakowie, Warszawie, 
Poznaniu i Kielcach; Muzea Okręgowe w Tarnowie i Toruniu, Muzeum Hi-
storyczne Miasta Krakowa, Muzeum ASP w Krakowie; Muzeum Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego; Muzeum Lubelskie w Lublinie; Muzeum Chełmskie  
w Chełmie; Muzeum Plakatu w Wilanowie; The New York Public Library, 
Polish Institute of Arts & Sciences, The Kosciuszko Foundation – Nowy 
Jork; muzeum Mondriaanhuis w Amersfoort w Holandii; muzeum Fun-
dación Antonio Pérez w Cuenca w Hiszpanii oraz kolekcje prywatne  
w kraju i za granicą.
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