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WSTĘP

Zasada praworządności oznacza, że organy administracji działają na
podstawie przepisów prawa. Praworządność oznacza przestrzeganie
prawa w sferze jego stanowienia i stosowania. Postulat przestrzegania
prawa jest kierowany wyłączanie do organów władzy publicznej. Dzia-
łanie na podstawie prawa oznacza zasadne, zgodne z prawem, stosowa-
nie prawa. Organ stosując prawo musi zgodnie z prawem procesowym i
materialnym ustalić swoją zdolność prawną i właściwość danego rodza-
ju spraw. Działanie na podstawie prawa oznacza działanie na podstawie
obowiązującej normy prawnej, a prawidłowe ustalenie normy prawnej
powoduje ustalenie prawidłowych następstw. Rdzeniem państwa praw-
nego jest zasada praworządności. Aby państwo mgło zostać uznane za
praworządne, wystarczy, że przestrzegają w nim organy władzy pań-
stwowej i lokalnej.

W płaszczyźnie normatywnej wystąpiły dwie tradycje: anglosa-
ska i kontynentalna. W tradycji anglosaskiej akcentowany jest aspekt
negatywny praworządności, pojmowanej jako obrona obywatela
przed despotyzmem i arbitralnością władz państwowych. W tradycji
kontynentalnej, akcentowany jest aspekt pozytywny praworządności,
rozumianej jako zobowiązanie organów władzy państwowej do ści-
słego działania w myśl norm prawnych i na posługiwaniu się pra-
wem w oddziaływaniu na zachowanie się poszczególnych obywateli.
Pojęcie praworządności, według dominującego stanowiska nauki
prawa, dotyczy wyłącznie przestrzegania prawa przez organy władzy
publicznej, natomiast nie odnosi się do zachowań obywateli. Wiąże
się ono z kwalifikacją prawną władczych działań organów władzy,
zarówno w sferze stanowienia, jak i stosowania prawa.

Określenie praworządności budzi wiele dyskusji i polemik. Za-
sada praworządności ma zapewnić obywatelom poszanowanie przy-
znanych im przez ustawę praw oraz chronić przed arbitralnością
organów państwowych. Praworządność jest powszechnie uznaną
zasadą we wszystkich państwach demokratycznych. Konstytucja RP
formułuje ją w art.2, według którego Rzeczypospolita Polska jest
demokratycznym państwem prawnym. Oznacza to, że każda aktyw-
ność organu państwowego musi być oparta na odpowiednich przepi-
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sach, państwo nie może działać bez prawnego upoważnienia. Ma to
zabezpieczyć jednostce poszanowanie przyznanych praw i ochronić
ją przed ewentualną arbitralnością organów administracyjnych.

Na straży przestrzegania zasady praworządności stoją specjalne
instytucje. W Polsce są to m.in. Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik
Praw Obywatelskich, Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny. In-
stytucje te nadzorują działania organów państwa i nakazują ich
zmianę i naprawienie szkód, gdy dostrzegą naruszenie przepisów.
Specyficznym instrumentem prawnym zapewniającym praworząd-
ność są określone procedury postępowania przed sądami w sprawach
cywilnych, karnych, gospodarczych i administracyjnych. Zapewnia
to obywatelom poszanowanie ich praw.

Podkreśla się, że za praworządne można uznać państwo, w któ-
rym nie tylko przestrzega się prawa, ale i prawo spełnia pewne po-
stulaty natury aksjologicznej. Takie podejście wiąże się ze zmienno-
ścią historyczną, geograficzną czy kulturową norm leżących u pod-
łoża stanowienia prawa, które mogą być odmienne w zależności od
przekonań filozoficznych, politycznych, religijnych czy moralno-
światopoglądowych. Można jednak wyróżnić pewne uniwersalne
zasady (przyjmowane także w polskiej doktrynie prawa), że prawo
powinno być równe dla wszystkich obywateli, deklarować podsta-
wowe wolności i prawa człowieka i obywatela, zawierać gwarancje
ich realizacji. Innymi słowy, choć formalne przestrzeganie prawa jest
warunkiem koniecznym, prawo nie może być oderwane od swoich
społecznych funkcji, celów i ważnych społecznie wartości. Zgodnie
z zasadą praworządności państwo prawa powinno: działać w grani-
cach prawa, realizować zasadę równości wszystkich obywateli wo-
bec prawa, gwarantować pewność prawa, gwarantować prawo obro-
ny obywatela przed sądem, realizować zasadę Lex severior retro non
agit (prawo nie działa wstecz).

Wszyscy teoretycy zgadzają się, że praworządność to ścisłe
przestrzeganie prawa, spory dotyczą natomiast problemu: przez ko-
go: przez organy państwa czy też również przez obywateli; jakiego
prawa, czy każdego prawa, które spełnia wymogi formalne i obowią-
zujące w danym kraju, czy też prawa, które zawiera określoną treść,
które chroni pewne wartości.Za przyjęciem węższego pojęcia prawo-
rządności, które ograniczałoby ten problem jedynie do działalności
organów państwa, przemawiają względy metodologiczne. Łączenie
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ze sobą dwóch zagadnień, przestrzeganie prawa przez organy pań-
stwa i przez obywateli, które mimo że pozostają ze sobą w zależno-
ści, różnią się jednak bardzo w swym zakresie, mogłoby doprowa-
dzić do niezbyt szczęśliwego zatarcia granic pomiędzy nimi.

Znacznie poważniejszy i trudniejszy jest spór dotyczący drugie-
go zagadnienia, ścierają się tu ze sobą dwie koncepcje: praworządno-
ści formalnej i materialnej. Koncepcja praworządności formalnej
wiąże pojęcie praworządności z działaniem organów państwowych
zgodnie z obowiązującym prawem. Określa się ją jako
,,organizowanie i wykonywanie działalności państwa (we wzajem-
nych stosunkach organów państwa oraz w stosunku organów pań-
stwa do obywateli) na zasadzie przepisów prawa”. Dotyczy to nie
tylko organów stosujących prawo (na co kładzie się często główny
nacisk), ale i organów ustawodawczych, a więc procesu tworzenia
prawa. Praworządność formalna obejmuje również spełnienie okre-
ślonych warunków formalnych zarówno w procesie tworzenia, jak i
stosowania prawa, jak np.: nadanie organom państwa określonych
kompetencji, w granicach których mogą one jedynie działać.

Z kolei koncepcja praworządności materialnej kładzie nacisk na
treść prawa i uzależnia praworządność nie tylko od przestrzegania
prawa i spełnienia określonych warunków formalnych, ale i od włą-
czania określonych wartości do obowiązujących przepisów. Zarzuty
wysuwane przeciw koncepcji praworządności formalnej podkreślają
niebezpieczeństwa związane z uznaniem za praworządne działań
takich państw, jak np. państwo faszystowskie czy też inny reżim
niedemokratyczny. Kontrargumenty obrońców tej koncepcji polegają
na stwierdzeniu, że w tego typu państwach nie były zachowane
ogólnie przyjęte warunki formalne zarówno w procesie tworzenia,
jak i stosowania prawa.

Mając na względzie istnienie rozbieżności między ideałami pra-
worządności a faktami braku ich realizacji w rzeczywistości, należy
przyjąć sensowność wyróżniania odpowiednich gwarancji, dzięki
którym można znaleźć środki sprzyjające realizacji tych ideałów. Do
materialnych gwarancji praworządności zalicza się stabilność po-
rządku organizacji życia społecznego, politycznego i ekonomiczne-
go, w którym naruszanie przez organy państwowe praw i wolności
należnych człowiekowi staje się mało prawdopodobne. Przez gwa-
rancje formalne praworządności należy rozumieć pewne mechani-
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zmy kontroli nad przestrzeganiem prawa przez organy państwowe
tak w toku stanowienia prawa jak i stosowania go w życiu. Do tego
typu gwarancji należą: a) zasady i cechy ustroju pastwa (trójpodział
władzy, swoboda działania opozycji politycznej, zagwarantowanie
podstawowych praw i wolności należnych każdemu człowiekowi);
b) gwarancje legislacyjne dotyczące sposobu tworzenia prawa; c)
gwarancje procesowe związane ze stosowaniem prawa.

Fundamentalną ideą państwa prawnego jest sprawowanie władzy
przez jego konstytucyjne organy. Organom tym nie wolno podejmo-
wać rozstrzygnięć o dowolnej treści i w dowolnej formie. Władza
państwowa ma być sprawowana na podstawie upoważnień udzielo-
nych przez konstytucję w granicach przyznanych tam kompetencji
bez naruszania innych norm składających się na porządek prawny w
państwie. Praworządność polega na tym że wszystkie organy pań-
stwowe przestrzegają prawo. Praworządność nie polega na prze-
strzeganiu norm prawa przez obywateli. Praworządność najlepiej
pojmować jako cechę zmienną, która w różnym natężeniu występuje
w ustrojach politycznych. Są ustroje – choćby totalitarne – pozba-
wione praworządności. Demokratyczne państwo prawne nie może
poprzestać na przestrzeganiu wymogów praworządności czysto for-
malnej, ale powinno respektować wymogi praworządności material-
nej. Organy państwowe i inne jednostki organizacyjne stosujące
prawo w imieniu państwa nie mogą więc trzymać się tylko litery
prawa, ale dążyć do osiągania określonych wartości ludzkich.

Niniejsza monografia zawierająca trzy rozdziały tematyczne nie-
co szczegółowiej obrazuje zagadnienie praworządności w różnych
jej aspektach. Oprócz tego znalazły się w niej teksty, które w sposób
pośrednio związane są z praworządnością. Zapewne czytelnik znja-
dzie dla siebie wiele interesujących materiałów, które pomogą mu
nieco szerzej i głębiej spojrzeć na zagadnienie praworządności. Tek-
sty autorstwa głównie młodszych pracowników są – może się wyda-
wać – jeszcze zbyt oparte na małym doświadczeniu. Jest to jednak
mylna ocena, gdyż autorzy rzeczywiście jako młoda kadra naukowa
bardzo krytycznie a zarazem obiektywnie dokonują analizy pewnych
treści, pojęć, rzeczywistości, instytucji, metod, co czyni publikację
jeszcze bardziej interesującą.

Ks. Jan Zimny
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Część I
ZAGADNIENIA OGÓLNE
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Monika Torczyńska

O kryzysie demokracji i praworządności w myśli społecznej
José Ortegi y Gasseta

Wstęp
Kryzys należy niewątpliwie do tych zjawisk życia społeczne-

go, które stanowią swego rodzaju signum temporis doby ponowocze-
sności oraz realiów z nią związanych. Różnorodne typy i kategorie
kryzysu determinują dziś tak wiele obszarów i sfer działalności
człowieka, iż coraz częściej pojęcie to w rozważaniach naukowych
występuje w zestawieniu doprecyzowującym, jaki rodzaj kryzysu
dany badacz ma na uwadze. Stąd w wielu opracowaniach spotykamy
refleksje np. na temat kryzysu gospodarczego, politycznego, praw-
nego etc. Opierając się na danych pochodzących z empirii społecz-
nej, łatwo można stwierdzić, że większość z nich dotyka mniejszego
lub większego fragmentu płaszczyzny, najszerzej określanej mianem
sfery publicznej oraz tego wszystkiego, co się w niej zawiera. Kryzys
sfery publicznej stanowi obiekt zainteresowań politologów, socjolo-
gów, filozofów i innych specjalistów, analizujących wszelkie mean-
dry życia społecznego. Jednym z najciekawszych (a zarazem najbar-
dziej kontrowersyjnych) stanowisk w nieustannej debacie naukowej
„w sprawie kryzysu”, nadal pozostaje głos hiszpańskiego uczonego,
J. Ortegi y Gasseta. Co prawda, jego myśl zaliczana jest dzisiaj ra-
czej do klasyki niż do nowości w obrębie „kryzysologii”, lecz nie
zmienia to faktu, że współcześnie – dostarczając trafnych i w wielu
miejscach jakże aktualnych spostrzeżeń – zasługuje na miejsce w
bieżącej dyspucie naukowej. Może ona bowiem stanowić cenną in-
spirację i swoisty „punkt wyjścia” dla kolejnych dociekań i analiz.

Kryzys życia publicznego
Problematyka kryzysu, jego znaczenia, zasięgu oraz reperkusji

społecznych w refleksji J. Ortegi y Gasseta ukazana jest w perspek-
tywie zmian, jakie uobecniają się w szeroko ujmowanej sferze pu-
blicznej europejskich, demokratycznie zorganizowanych, społe-
czeństw. Są to społeczeństwa – jak się wydaje na pierwszy rzut oka –
funkcjonujące zgodnie z duchem demokracji oraz liberalizmu, cenią-
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ce płynące z nich wartości i opierające swą egzystencję na zasadach
demokracji oraz praworządności. Jednakże, w przeświadczeniu hisz-
pańskiego Filozofa, jest to przeszły już obraz stosunków społecznych
panujących w Europie. Współczesna demokracja i praworządność,
pojmowane jako fundamenty życia zbiorowego, doznają niezwykle
silnych naruszeń. Objaśniając przyczynę tak niekorzystnego stanu
rzeczy, J. Ortega y Gasset dowodzi, że najpoważniejsze zagrożenia
demokracji oraz praworządności, prowadzące wręcz do kryzysu spo-
łeczno-politycznego, związane są z nastaniem dominacji, czy wręcz
dyktatury, mas. Jak pisze on w eseju zatytułowanym Zjawisko aglo-
meracji, do tej pory „demokracja utrzymywała się przy życiu dzięki
liberalizmowi i […] wierze w moc prawa. Jednostka posłuszna tym
zasadom, musiała narzucić sobie samej, następnie utrzymać pewną
dyscyplinę”1, która zniknęła z chwilą sięgnięcia przez masy po wła-
dzę bezpośrednią w każdym obszarze życia wspólnotowego. Owo
przejęcie władzy przez masy, w optyce autora Buntu mas, stanowi
niewątpliwie krytyczny moment we współczesnych dziejach spo-
łeczności europejskiej. Masy, wziąwszy władzę we własne ręce, tym
samym własnymi rękami demontują porządek polityczny, prawny,
aksjologiczny oraz intelektualny swoich zbiorowości. Ta sytuacja
uprawnia hiszpańskiego myśliciela do postawienia tezy, iż „jesteśmy
obecnie świadkami pewnego zjawiska, które […] stało się najważ-
niejszym faktem współczesnego życia publicznego w Europie. Fak-
tem tym jest osiągnięcie przez masy pełni władzy społecznej […]
zjawisko to oznacza, że Europa przeżywa obecnie najcięższy kryzys,
jaki spotkać może społeczeństwo, naród i kulturę”2.

Należy w tym miejscu zauważyć, że diagnozując tak drama-
tyczną, kryzysową sytuację społeczno-kulturową, polityczną i prawną
europejskiego społeczeństwa, J. Ortega y Gasset sam kryzys pojmuje
zgodnie z pierwotnym znaczeniem tego pojęcia. Traktuje on mianowi-
cie kryzys jako swego rodzaju punkt zwrotny, czas przełomu dla naj-
szerzej ujmowanej egzystencji danej zbiorowości, wywołany poważ-
nymi (najczęściej groźnymi i niepożądanymi) zjawiskami, dotykają-

1 J. Ortega y Gasset, Zjawisko aglomeracji [w:] J. Ortega y Gasset, Bunt
mas i inne pisma socjologiczne, tłum. P. Niklewicz, H. Woźniakowski,
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982, s. 12.

2 Tamże, s. 3
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cymi całej tkanki społecznej. Kryzys nie oddziałuje na wspólnotę w
sposób wybiórczy, omijając czy oszczędzając pewne sfery bądź dzie-
dziny życia publicznego. Przeciwnie – dewastuje on wszystkie naj-
istotniejsze obszary świata społecznego. Stąd gorzkie słowa zawarte w
jednej z jego publikacji: „wszystkie […] zasady, z których europejska
kultura czerpie soki życiowe, takie jak: polityka, prawo, sztuka, mo-
ralność, religia […] przeżywają kryzys, znajdując się – przynajmniej
przejściowo – w upadku”3. Głęboki i wielopłaszczyznowy kryzys – w
wizji kreślonej ręką J. Ortegi y Gasseta – osiąga zatem właśnie swe
apogeum, punkt kulminacyjny. Objawiając najgroźniejsze oblicze,
przynosi on bowiem spustoszenie przede wszystkim w sferach, które
przesądzają o zbiorowej tożsamości i ciągłości trwania całej wspólno-
ty. Jak podkreśla się w interpretacjach spuścizny madryckiego uczo-
nego, europejski „kryzys […] jest […] w ortegizmie faktem. Przejawia
się przede wszystkim na trzech płaszczyznach: intelektualnej, społecz-
nej i politycznej”4 współczesnych zbiorowości. Ta ostatnia – zgodnie z
problematyką sygnalizowaną w tytule rozważań – stanowić będzie
zasadnicze pole naszych analiz. Wcześniej jednak należy bardziej
szczegółowo odnieść się do kwestii takich, jak rola oraz społeczno-
polityczne znaczenie i pozycja mas.

Dominacja mas
Opisując przyczyny, symptomy oraz konsekwencje kryzysu

demokracji i praworządności, J. Ortega y Gasset w swojej refleksji –
jak już wspomniano – wiele miejsca przeznaczył na przemyślenia
dotyczące roli zbiorowego aktora sceny politycznej, jakim są masy.
Charakterystyce mas poświęcony jest m. in. przywoływany wcze-
śniej esej pt. Zjawisko aglomeracji. Ukazując w nim ogólną kondy-
cję umasowionego społeczeństwa, jednocześnie sugestywnie opisuje
on poziom kultury politycznej i prawnej oraz rzeczywiste postawy
obywatelskie, dominujące w dzisiejszych warunkach społecznych.

3 J. Ortega y Gasset, Prymitywizm i technika [w:] J. Ortega y Gasset,
Bunt mas i inne pisma socjologiczne, op. cit., s.100.

4 K. Polit, José Ortega y Gasset a wizja zjednoczonej Europy [w:] M.
Jagłowski (red.), Wokół José Ortegi y Gasseta (1883-1955). W pięćdziesiątą
rocznicę śmierci filozofa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego, Olsztyn 2006, s. 53.
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Padają tu dość dosadne i krytyczne sformułowania, w których masy
generalnie traktowane są jako umysły przeciętne i banalne, i które –
co gorsza – świetnie zdając sobie sprawę z tego faktu, bezczelnie
domagające się prawa do swej banalności i przeciętności, jako „for-
matu” obowiązującego wszystkich innych5. Nie może zatem dziwić,
iż w ostatecznym rozrachunku masy nadają konkretny kształt aktual-
nym stosunkom politycznym czy prawnym. „Arena społeczna zosta-
ła zalana przez masy ludzi prymitywnych, pospolitych i nieodpowie-
dzialnych, którzy od żądań praw dla siebie bardzo szybko przeszli do
żądań, by inni podporządkowali się ich prawom, co w konsekwencji
spowodowało społecznie wyniszczające odchodzenie od wszelkiej
kreatywności, indywidualności i wyjątkowości”6. Zdaniem J. Ortegi
y Gasseta, zjawisko to koresponduje ze skrajnym brakiem tolerancji
dla inności i mniejszości w sferze publicznej. Jako przykład podaje
on choćby mniejszości o charakterze politycznym, które stanowią cel
zaciekłych ataków, a w zasadzie – nieustającej agresji ze strony mas.
Jest to postawa skrajnie odległa od tradycyjnych reguł demokratycz-
nej kultury politycznej i prawnej – de facto nie da się jej pogodzić z
jakimkolwiek kanonem kulturowym Europy. Negując prawa mniej-
szości, masy sprzeniewierzają się ideom liberalizmu oraz prawo-
rządności. O ile dawniej „mniejszości mogły żyć i działać pod osłoną
zasad liberalizmu i przy przestrzeganiu zasad praworządności”7, dziś
nie ma dla nich miejsca na scenie politycznej. Te same problemy
stwierdzamy również w odniesieniu do mniejszości, które funkcjonu-
ją np. w sferze nauki czy sztuki. Przedstawiciele mniejszości intelek-
tualnych, zwolennicy awangardy artystycznej, nowatorzy pędzla i
pióra, naukowcy prezentujący pomysły i dzieła wykraczające poza
standardy akceptowane przez masy, skazani są na bezwzględną kry-
tykę i odrzucenie ze strony społeczeństwa. Bez znaczenia jest rze-
czywista wartość intelektualna, artystyczna czy estetyczna propono-
wanych utworów. Ważny jest brak zgodności z masowym gustem i
zapotrzebowaniem. To, co nie pasuje do oczekiwań mas, natych-
miast staje się obiektem jej niszczycielskich inklinacji. Jak stwierdza
madrycki myśliciel: „masa miażdży na swojej drodze wszystko to, co

5 J. Ortega y Gasset, Zjawisko aglomeracji, op. cit., s. 13.
6 K. Polit, op. cit., s. 54.
7 J. Ortega y Gasset, Zjawisko aglomeracji, op. cit., s. 12.
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jest inne, indywidualne, szczególne [...]. Kto nie jest taki sam jak
wszyscy, kto nie myśli tak samo jak wszyscy, naraża się na ryzyko
eliminacji. Oczywiście, >>wszyscy<< to wcale nie >>wszyscy<<.
Normalnie rzecz biorąc >>wszyscy<< to całość, na którą składają się
masy i wyróżniające się pewnymi szczególnymi cechami mniejszo-
ści. Obecnie wszyscy to tylko masa”8.

Wyżej opisana postawa mas względem mniejszości, niewąt-
pliwie pozostaje w związku ze stosunkiem, jaki żywią masy wobec
pewnych fundamentalnych wartości, na gruncie których następnie
kształtują się demokratyczne relacje społeczne. W nawiązaniu do tej
kwestii, J. Ortega y Gasset ukazuje kolejną odsłonę kryzysu, którego
doniosłą egzemplifikacją ma być aktualna erozja społecznego sza-
cunku wobec prawdy. Jak głosi on w swoich pismach: „dzisiaj umie-
ra w świecie pewna wielka rzecz – prawda. […] prawda upada”9 jako
aksjologiczny i kulturowy powszechnik współczesnych czasów.
Razem z nią na znaczeniu tracą inne wartości demokracji, takie jak
godność człowieka, solidarność międzyludzka, poszanowanie mniej-
szości, równość obywateli w obliczu obowiązującego prawa etc.
Wartości te zdecydowanie tracą dotychczasową moc regulatywną i
dla przedstawicieli mas stają się raczej martwymi sloganami niż
faktycznymi instrumentami kształtowania stosunków politycznych
czy prawnych”10 współczesnej doby. Konstatacje te pozwalają hisz-
pańskiemu uczonemu opracować charakterystykę mas, jako zbioro-
wości cechującej się bezspornymi ułomnościami w zakresie formacji
etyczno-moralnej oraz związanej z tym brakiem dojrzałości społecz-
nej i obywatelskiej. Masy nie dbają (i co ważniejsze – nie chcą dbać)
o sferę ducha. Nie czują konieczności pielęgnowania własnej wraż-
liwości na dobro wspólne bądź dobro innej, lecz przecież zasługują-
cej na godne traktowanie, osoby. Gubią altruizm i szlachetność, które

8 Tamże, s. 13.
9 J. Ortega y Gasset, Wejście w siebie i alteracja [w:] J. Ortega y Gasset,

Bunt mas i inne pisma socjologiczne, op. cit., s. 359.
10 M. Torczyńska, Kryzys wartości i kultury europejskiej w myśli spo-

łecznej José Ortegi y Gasseta [w:] M. Maciąg, F. Polakowski (red.), Postęp
cywilizacyjny – stan obecny i perspektywy, Wydawnictwo Tygiel, Lublin
2016, s. 14.
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pozostały już tylko atrybutami (według terminologii J. Ortegi y Gas-
seta) wybranych mniejszości.

Bezrefleksyjne, pozbawione kręgosłupa aksjologicznego, ma-
sy działają raptownie, w sposób nieprzemyślany, bez analizy konse-
kwencji, często ulegając populizmowi oraz demagogii. Nie dbając o
oddzielenie prawdy od fałszu, stanowią one doskonałe audytorium
dla tych wszystkich, którzy potrafią mówić to, co masy pragną usły-
szeć. Pozwalają sobą sterować i manipulować, nawet kosztem degra-
dacji własnego losu. „Demagodzy – czytamy w jednym z cytowa-
nych esejów – którzy przyczynili się do śmierci wielu cywilizacji,
popędzają wciąż ludzi, aby nie mogli się oni zastanowić, usiłują
utrzymać ich zgromadzonych w tłumy […] Ośmieszają służbę praw-
dzie, a na jej miejsce proponują nam mity”11 i każą zgodnie z owymi
mitami funkcjonować. Nie ma miejsca na ich weryfikację. Zamiast
myśleć, należy działać. W ten sposób indukowany jest masom impe-
ratyw bezmyślnego działania, które staje się społecznym fetyszem.
Ma to – rzecz jasna – negatywne konsekwencje. Człowiek staje się
bytem hermetycznym intelektualnie, niechętnie korzystającym ze
wskazań rozumu. Co gorsza, w ostatecznym rozrachunku przestaje
zasługiwać – zdaniem J. Ortegi y Gasseta – na miano istoty ludzkiej i
społecznej, bowiem zatraca on swoje człowieczeństwo, „jego aspira-
cje maleją i ponownie spada do stanu zwierzęcego. Oto jak się
przedstawia sceneria […] w epokach ubóstwienia czystego działania.
Wypełniają ją zbrodnie. Życie ludzkie traci wartość, traci cenę,
uprawiane są wszelkie rodzaje gwałtu i łupiestwa”12. W takich oko-
licznościach, prawo, mające chronić nas przed tego rodzaju zagroże-
niami, nie już żadnym hamulcem dla mas. Z kolei demokracja –
służy wyłącznie ich interesom. Praworządność zaś popada w zapo-
mnienie. Wzniosłe „idee – prawa, ustawy, państwa […] władzy,
wolności, sprawiedliwości społecznej itd. – jako swój istotny skład-
nik zawierają zawsze […] ideę tego, co społeczne, społeczeństwa.
Jeśli […] wszystkie te słowa nie oznaczają tego, co usiłują znaczyć, i
są pustymi frazesami”13, to znaczy, że mamy do czynienia z katastro-
falnym kryzysem życia społecznego.

11 J. Ortega y Gasset, Wejście w siebie i alteracja, op. cit., s. 356.
12 Tamże, s. 356.
13 Tamże, s. 331.
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Kryzys demokracji
Zdaniem madryckiego filozofa, współcześnie wyraźnie „wi-

doczna jest powszechna deprecjacja większości dotychczasowych
politycznych instytucji”14, regulacji, wzorców i wartości życia spo-
łecznego. W tym kontekście J. Ortega y Gasset posługuje się termi-
nem „hiperdemokracja”. Pojęcie to zostaje wykorzystane jako kate-
goria służąca do opisu negatywnego procesu, któremu podlega kla-
sycznie ujmowana demokracja. Jest to proces polegający m. in. na
zakwestionowaniu czy wręcz odrzuceniu kanonu prawideł i wartości,
które do tej pory traktowane były jako fundament ustroju demokra-
tycznego oraz obowiązującej w nim zasady praworządności. Masy,
przestając czuć respekt wobec państwa i prawa, wprowadzają własne
porządki, dalekie od ideałów demokracji. W ten sposób, demokracja
– doprowadzona przez masy do stanu ostrego kryzysu – osiąga po-
stać hiperdemokracji. Jak zauważa J. Ortega y Gasset, dawniej „de-
mokracja i prawo – współżycie zgodnie z normami praworządności,
to były synonimy. Obecnie jesteśmy świadkami triumfu hiperdemo-
kracji, w ramach której masy działają […] nie zważając na normy
prawne […] narzucając wszystkim swoje aspiracje i upodobania”15.

Demokracja funkcjonuje dziś zatem w wynaturzonej formie, w
postaci hiperdemokracji, która czyni jednostkę zakładnikiem więk-
szości. Podczas gdy owa większość to – jak wiadomo – nie zawsze
większość ludzi mądrych. Ludzi światłych i obdarzonych wizją przy-
szłości. Ludzi, którzy potrafią wskazać dokąd właściwie prowadzą
społeczeństwo. W rzeczywistości owa przyszłość ograniczona jest
zazwyczaj horyzontem najbliższych wyborów czy innych wydarzeń
politycznych. Jak stwierdza hiszpański uczony: „władza publiczna,
rząd, żyje z dnia na dzień; nie przedstawia się jako zwiastun jakiejś
wyraźnie określonej przyszłości […] Ogólnie biorąc, nie przedstawia
programu, działa bez planu na przyszłość. Nie wie dokąd zmierza, bo
też w istocie rzeczy do nikąd nie dąży, nie idzie żadną określoną
drogą, nie obiera żadnej z góry przewidzianej trajektorii”16 dla cało-
ściowo ujmowanego bytu społecznego. W ostatecznym efekcie,

14 K. Polit, op. cit., s. 54.
15J. Ortega y Gasset, Zjawisko aglomeracji, op. cit., s. 12.
16 J. Ortega y Gasset, Dane statystyczne [w:] J. Ortega y Gasset, Bunt

mas i inne pisma socjologiczne, op. cit., s. 50-51.
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funkcjonująca pod wpływem mas wspólnota, „żyje chwilą”, koncen-
trując się na sprawach dnia dzisiejszego. Oczywistym jest, iż gene-
rować to musi poważne konsekwencje w bliższej lub dalszej przy-
szłości. Krótkowzroczność rządów mas pociąga za sobą wysokie
koszty społeczne. Jak bowiem dowodzi J. Ortega y Gasset, władza
mas nie będąc w stanie rozpoznawać i rozwiązywać na czas rodzą-
cych się problemów i konfliktów społecznych, stosuje strategię uni-
ków i zaniechań. Mówiąc obrazowo, „władza […] od nich ucieka,
posługując się dla ich chwilowego zażegnania wszystkimi dostęp-
nymi środkami, nie zważając nawet na to, że ich użycie może już w
niedalekiej przyszłości zrodzić jeszcze poważniejsze konflikty. Tak
zawsze wygląda bezpośrednia władza mas – jest zarazem wszech-
władna i efemeryczna”17 w swoich decyzjach i działaniach.

Charakteryzując relacje publiczne w dobie hiperdemokracji,
autor Buntu mas wielokrotnie akcentuje brutalność i bezwzględność
rządzących mas18. Władza mas dławi wszelkie niezadowolenie czy
opór manifestowany przez mniejszości. O ile w demokracji, mająca
przewagę w procesach decyzyjnych, większość respektuje prawa i
wolności mniejszości, o tyle w hiperdemokracji przestaje obowiązy-
wać zasada: „granicą mojej wolności jest wolność drugiego człowie-
ka”. Jest to zatem taki ustój, w którym „władza publiczna znajduje
się w rękach przedstawiciela mas, które są tak potężne, że zniszczyły
całkowicie wszelką możliwą opozycję”19 w najszerzej ujmowanej
sferze publicznej. W tej sytuacji, jak zauważa J. Ortega y Gasset,
trudno mówić o sprawowaniu rządów prawa, przeciwnie – mamy do
czynienia z głębokim kryzysem praworządności.

Kryzys praworządności
Hiszpański filozof, kreśląc obraz praworządności wspólnoty

europejskiej, nawiązuje do poważniejszego problemu, jakim jest stan
najszerzej ujmowanej kultury. Nie będzie nadużyciem stwierdzenie,
iż jego diagnozy (dotyczące zarówno praworządności, jak i kultury),

17 Tamże, s. 51.
18 J. Ortega y Gasset, Podniesienie się poziomu dziejów [w:] J. Ortega y

Gasset, Bunt mas i inne pisma socjologiczne, op. cit., s. 15.
19 J. Ortega y Gasset, Dane statystyczne [w:] J. Ortega y Gasset, Bunt

mas i inne pisma socjologiczne, op. cit., s. 50.
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wyrażają nie tylko zdecydowane zaniepokojenie, lecz przede
wszystkim pesymizm człowieka, który – jak się wydaje – stracił
wszelkie złudzenia wobec obywateli Europy oraz ich kondycji mo-
ralnej i intelektualnej. Są oni zbiorowo postrzegani jako „pospól-
stwo”, odpowiedzialne za ostateczną erozję życia publicznego. Masy
europejskie, w jego oczach, stają się nikim więcej niż współczesny-
mi barbarzyńcami, niszczącymi kulturę oraz jej najznakomitsze osią-
gnięcia w sferze nauki, sztuki czy prawa. Jak wyjaśnia on w jednym
z esejów: „istnienie norm to podstawa kultury […] nie ma kultury,
gdzie nie ma norm, do których mogliby się odwoływać nasi bliźni.
Nie ma kultury, gdzie nie ma zasad praworządności, do których
można by się odwoływać. Nie ma kultury, gdzie nie ma szacunku dla
pewnych ostatecznych stanowisk intelektualnych”20, posadowionych
na fundamencie niepodważalnych wartości, takich jak prawda, do-
bro, sprawiedliwość czy równość w stosunkach społecznych. Tego
wszystkiego w dzisiejszym świecie społecznym zdecydowanie bra-
kuje. O tym masy zapominają w bezwzględnej walce o wpływy i
znaczenie na scenie publicznej. Prawda i słuszność trafiają do lamusa
dziejów. Dla przedstawiciela mas liczy się wyłącznie posiadanie
przewagi i władza nad resztą społeczeństwa. Obserwując te zjawiska,
J. Orterga y Gasset opisuje „karierę” nowego typu człowieka, „który
nie chce drugiemu przyznać racji, ani nie pragnie sam mieć racji,
lecz po prostu jest zdecydowany narzucić swoje poglądy innym. I to
jest właśnie owa nowość: prawo do tego, by nie mieć racji, podstawa
do bezpodstawności. Widzę w tym najbardziej wyczuwalny objaw
nowego stylu bycia mas, które zdecydowane są kierować społeczeń-
stwem nie mając po temu ani zdolności, ani kwalifikacji”21. W takich
okolicznościach dialog społeczny, współegzystencja rozmaitych
opcji politycznych czy mniejszości, a wreszcie – praworządność,
tracą rację bytu. Rządy prawa przeistaczają się w rządy silniejszego,
zdeterminowanego do bezwzględnego narzucenia całej reszcie wy-
branych przez siebie pomysłów czy idei. Praworządność (zarówno w
swoim aspekcie formalnym, jak i materialnym) staje się tylko echem

20 J. Ortega y Gasset, Dlaczego masy wtrącają się do wszystkiego i dla-
czego czynią to tylko w sposób gwałtowny [w:] J. Ortega y Gasset, Bunt mas
i inne pisma socjologiczne, op. cit., s. 80-81.

21 Tamże, s. 82-83.
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dawnego porządku kultury. W nowych realiach, władza, „biorąc
sprawy w swoje ręce”, przestaje być strażnikiem prawa. „Dlatego
>>nowe<< w Europie to hasło >>koniec z dyskusjami<< i niechęć
do wszelkich form współżycia, które same przez się powodują po-
szanowanie norm […] we wszystkich dziedzinach życia, począwszy
od prywatnej rozmowy, przez naukę, aż do parlamentu. Oznacza to
odrzucenie współżycia w kulturze, czyli współżycia w ramach ja-
kichś norm i powrót do współżycia typu barbarzyńskiego”22, kształ-
towanego nie na sile argumentu (moralnego, intelektualnego czy
prawnego), lecz na argumencie siły.

Zakończenie
Analizując poszczególne odsłony kryzysu sfery publicznej,

szczególnie zaś – kryzysu demokracji i praworządności według J.
Ortegi y Gasseta, nasuwa się wniosek, iż współczesny świat społecz-
ny znalazł się niewątpliwie na dziejowym zakręcie, po tym, jak ero-
zji doznał kanon idei, zasad i wartości, traktowanych dotychczas
jako fundament tego świata. Podążając tropami wyznaczonymi re-
fleksją Filozofa, warto na koniec zapytać o to, co będzie dalej? O to,
jak potoczą się losy Europy oraz Europejczyków? Jego odpowiedź z
pewnością nie wszystkim będzie odpowiadać, bowiem wynika z niej,
iż „formą, która reprezentuje najwyższy poziom woli współżycia jest
demokracja liberalna […] to zasada prawa politycznego, według
którego władza publiczna […] sama sobie narzuca ograniczenia, tak
aby nawet kosztem tej władzy zostawić w rządzonym przez siebie
państwie miejsce do życia dla wszystkich tych, którzy nie myślą ani
nie czują tak jak ona […] Jest rzeczą wprost nieprawdopodobną, by
rodzaj ludzki był w stanie dojść do czegoś tak […] eleganckiego, tak
akrobatycznego i zarazem tak nienaturalnego. Dlatego też nie po-
winno nas specjalnie dziwić, że nagle ten sam rodzaj ludzki wydaje
się zdecydowany wszystko to odrzucić”23. A może jednak możliwe
jest zażegnanie kryzysu i wyjście z politycznego zakrętu hiperdemo-
kracji? A może jednak da się przezwyciężyć bezwzględną władzę
mas? J. Ortega y Gasset, mimo katastroficznego tonu oraz miejscami
trudnego do zaakceptowania pesymizmu, nie obwieszcza wszakże

22 Tamże, s. 83.
23 Tamże, s. 86.
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ostatecznego pogrzebania europejskiej demokracji pod naporem mas.
Oddajmy zatem po raz ostatni głos madryckiemu uczonemu, które-
mu – jak stanowczo stwierdza – obca jest „wszelka interpretacja
naszych czasów, która by nie dostrzegała pozytywnych cech tkwią-
cych gdzieś w głębi […] dominacji mas […] Dokąd nas zaprowadzi?
Czy jest absolutnym złem, czy też może się obrócić na dobre? Oto
jest olbrzymi […] rozparty w naszych czasach jak mityczny gigant
[…] znak zapytania, o dwuznacznym jak zawsze kształcie, mającym
w sobie coś z szubienicy i gilotyny, ale także coś, co może przypo-
minać ma łuk triumfalny!”24. To ostanie sformułowanie wydaje się
być zapowiedzią swoistego „światełka w tunelu”, w którym to znala-
zła się europejska demokracja i praworządność. Jednakże jego osta-
teczną interpretację warto pozostawić jako inspirację i zadanie dla
kolejnych badaczy spuścizny hiszpańskiego filozofa.

Streszczenie:
Celem artykułu jest analiza wybranych wątków myśli społecz-

nej hiszpańskiego filozofa, J. Ortegi y Gasseta. Zasadniczym zagad-
nieniem jest problematyka szeroko ujmowanego kryzysu życia pu-
blicznego społeczności europejskiej, znajdującej się we władaniu
mas. Kryzys ten, według J. Ortegi y Gasseta, przejawia się przede
wszystkim w obszarze polityki i prawa współczesnych społeczeństw
i przybiera postać kryzysu demokracji oraz kryzysu praworządności.
Jednocześnie, duże znaczenie dla kształtowania wszelkich relacji w
obrębie sfery publicznej, J. Ortega y Gasset przypisuje kryzysowi
moralnemu oraz intelektualnemu, jaki dotyka masy, będące dziś
głównym aktorem sceny publicznej. Problem kryzysu demokracji i
praworządności jest przez niego traktowany jako jedna z najdonio-
ślejszych konsekwencji dyktatury mas.

Słowa kluczowe: kryzys, masy, demokracja, praworządność

Summary:
The crisis of democracy and the crisis of the rule of law in the

social thought of J. Ortega y Gasset
The aim of this paper is to analyze selected issues of social

thought of the Spanish philosopher, J. Ortega y Gasset. The funda-

24 J. Ortega y Gasset, Podniesienie się poziomu dziejów, op. cit., s. 17-18.
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mental issue is the problem of the broadly understood crisis in the
public life of the European community, ruled by the masses. This
crisis, according to J. Ortega y Gasset, is manifested first of all in the
area of politics and law of contemporary societies and takes the form
of a crisis of democracy and the crisis of the rule of law. At the same
time, the big importance J. Ortega y Gasset attributed the moral and
intellectual crisis, who touched the masses - the main actor of the
contemporary political scene. Crisis of democracy and the rule of
law is regarded by him as one of the most significant consequences
of the dictatorship of the masses.

Key words: crisis, masses, democracy, the rule of law
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Mariusz Paradowski

Realistyczne ujęcie praworządności w filozofii prawa

Problematyka dotycząca praworządności jest niezwykle waż-
nym aspektem problemowym nie tylko z perspektywy nauk praw-
nych, ale przede wszystkim w obliczu teologii oraz filozofii. Już
bowiem Chrystus w Ewangelii św. Mateusza powiedział: „oddajcie
więc cesarzowi, co cesarskie, a co Boże - Bogu”1. Uznać zatem nale-
ży, że praworządność posiada silne podstawy biblistyczne. Wymie-
niona tematyka była także przedmiotem zainteresowania Cycerona.
Zdaniem jurysty: „prawo to włączona w naturalny porządek najwyż-
sza mądrość, która nakazuje, co należy czynić i zabrania działań
sprzecznych z owymi wskazaniami; ta mądrość trwale zintegrowana
z ludzkim sposobem myślenia stanowi prawo”2.

W kontekście powyższego zróżnicowania trafne jest spostrze-
żenie, że pojęcie praworządności nie może separować się wobec poli-
tyki. Względem wskazanego terminu odniósł się już w starożytności
Arystoteles. Wedle jego poglądów: „człowiek jest z natury stworzony
do życia w państwie; taki zaś, który z natury, nie przez przypadek żyje
poza państwem jest albo nędznikiem albo nadludzką istotą, jak ten,
którego piętnuje Homer jako człowieka bez rodu, bez prawa, bez ogni-
ska”3. R. Scruton z kolei podkreślił, że: „słowo polityka początkowo
miało (…) wydźwięk pejoratywny i oznaczało poczynania tych, którzy
angażowali się w spory frakcyjne; bardziej pozytywnego znaczenia
nabrało wraz z rozwojem nowożytnych form reprezentacji”4. Zwraca-
jąc uwagę na aspekty dotyczące polityki trzeba wyodrębnić analogicz-
ność polityki wzorem analogiczności bytu. Nie ulega wątpliwości, że
uprawianie polityki jest uwarunkowane wieloma czynnikami moral-

1 Mt, 22; 21; Pismo Święte. Stary i Nowy Testament, praca zbiorowa pod
red. ks. M. Petery i ks.. M. Wolniewicza, Poznań 2014, s. 1427

2 M. T. Cicero, De legibus [w:] De re publica, Cambrige 1951, s. 19
3 Arystoteles, Polityka [w:] Dzieła wszystkie t. VI, praca zbiorowa pod

red. L. Piotrowicza, Warszawa 2001, s. 1253 a 9
4 R. Scruton, Słownik myśli politycznej, (tłum. T. Bieroń) Poznań 2002,

s. 287
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nymi czerpiącymi swoje źródło z istoty rozumienia dobra człowieka
oraz dobra wspólnego. P. Sosnowski zauważył, iż: „dobro wspólne
jest ściśle związane z chrześcijaństwem i mocno osadzone w nauce
kościoła katolickiego; było ono przedmiotem rozważań od najdaw-
niejszych czasów; wskazać należy chociażby na rozważania prowa-
dzone przez Świętego Tomasza z Akwinu czy Papieża Leona XIII,
który wskazał, że podstawowym celem państwa jest dobro wspólne
wszystkich obywateli zarówno jednostek, jak i całego społeczeństwa;
zagadnienie dobra wspólnego było również przedmiotem rozważań
Papieża Jana XXIII i Soboru Watykańskiego II, a zdefiniowano je w
konstytucji papieskiej Gaudium et spes; wyżej wymieniona konstytu-
cja definiuje dobro wspólne jako ogół warunków życia społecznego
umożliwiających całym społecznościom i jej poszczególnych człon-
kom w prosty sposób osiągnięcie pełnej doskonałości; wiele miejsca
zagadnieniu dobra wspólnego poświęcił Papież Jan Paweł II wskazu-
jąc, że troska o dobro wspólne społeczeństwa jest podstawowym obo-
wiązkiem władzy5. Niniejsze zagadnienie filozoficzno-prawne zostało
również uregulowane w Konstytucji RP6 z dnia 2 kwietnia 1997 roku.
Zgodnie z treścią przepisu art. 1 przedmiotowego aktu normatywnego
Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.
W odniesieniu do omawianego pojęcia prawnego dość szeroko rozpi-
sują się przedstawiciele nauki prawa, w szczególności konstytucjonali-
ści. Niewątpliwie taki stan rzeczy jest wynikiem łączenia dobra
wspólnego nie tylko z modelem polityki państwa, ale także z syste-
mem prawnym. W. Sokolewicz oraz M. Zubik podkreślili, że: „dok-
tryna prawa wyróżnia różne wymiary (aspekty) pojęcia dobra wspól-
nego w art. 1 [obowiązującej Konstytucji RP]: historyczno-
egzystencjalny, wspólnotowy, aksjologiczno-esencjonalny, moralny,
etyczny (powinnościowy), materialny, subsydiarno-integracyjny, tele-
ologiczny (…) dobro wspólne jako pojęcie konstytucyjne jest skut-
kiem braku ostrości oraz wieloznaczności wywołanej wieloma rozma-

5 P. Sosnowski, Dobro wspólne jako przesłanka stanowienia prawa
miejscowego [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, praca zbiorowa pod
red. J. Zimmermanna, Warszawa 2017, s. 581

6 Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r.
Nr 200, poz. 1471, z 2009 r., Nr 114, poz. 946
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itymi odniesieniami nader trudne do zdefiniowania”7. Warto zauwa-
żyć, że pojęcie dobra wspólnego wyzwala rozumienie terminu pod-
miotowości politycznej. W. Sokół oraz M. Żmigrodzki wskazali, iż:
„podmiotowość polityczna to trwała zdolność grupy lub organizacji do
świadomego podejmowania suwerennych i racjonalnych działań”8.

Oczywiste jest stwierdzenie, iż w obliczu przedmiotowych
ustaleń wyrasta pojęcie praworządności. Nie pozostaje kwestią spor-
ną, że praworządność stanowi zasadę ogólną wymienioną przez
obowiązującą Konstytucję RP oraz akty normatywne rangi ustawy.
W myśl treści przepisu art. 7 ustawy zasadniczej organy władzy pu-
blicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Doprecyzowa-
niem treści tej normy stanowi ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postępowania administracyjnego9. Zgodnie z treścią przepisu
art. 6 k.p.a. organy administracji publicznej działają na podstawie
przepisów prawa. Teoretyzując tymi słowy warto ustalić znaczenie
praworządności w ujęciu filozoficzno-prawnym. U. Kalina-Prasznic
dostrzegła, że: „praworządność to przestrzeganie prawa przez organy
państwa; rozróżnia się praworządność formalną i materialną; prawo-
rządność formalna polega na tym, że organy państwa działają w gra-
nicach kompetencji przyznanych im przez obowiązujące prawo, or-
gany państwa wydają akty stosowania prawa na podstawie uprzednio
ustanowionych norm generalnych i abstrakcyjnych, swoje decyzje
organy podejmują zgodnie z trybem określonym w normach proce-
duralnych, w systemie prawa obowiązują normy stanowiące podsta-
wę prawną do uchylenia decyzji niezgodnych z prawem i likwido-
wania skutków tych decyzji oraz normy określające odpowiedzial-
ność funkcjonariuszy publicznych za podejmowanie takich decyzji;
w odróżnieniu od zwolenników praworządności formalnej zwolenni-
cy praworządności materialnej nie zadowalają się samym przestrze-
ganiem prawa przez organy państwowe, lecz żądają ponadto, żeby

7 L. Garlicki, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – komentarz, praca
zbiorowa pod red. L. Garlickiego i M. Zubika, Warszawa 2016, s. 55-60

8 W. Sokół, M. Żmigrodzki, Encyklopedia politologii – teoria polityki t.
1, Kraków 1999, s. 225

9 t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149
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prawo to było jakoś wartościowe, np. żeby reprezentowało pewne
wartości moralne”10.

Dywagując w powyższym obszarze problemowym koniecz-
nym staje się podjęcie rozważań dotyczących poszczególnych kie-
runków filozoficznych, które nie pozostają bez wpływu na sposób
rozumienia praworządności w Polsce i na świecie. Niniejsze przemy-
ślenia należy niewątpliwie rozpocząć od nurtów związanych z two-
rzeniem się koncepcji naturalno-prawnych w ujęciu filozofii reali-
stycznej. W sposób niezwykle precyzyjny oraz przemyślany czyni to
M. A. Krąpiec. Wedle neotomisty: „z faktem – istnieniem – prawa w
ogólności spotykamy się wszędzie tam, gdzie zachodzi jakieś działa-
nie; istnieją tzw. prawa natury, które człowiek odkrywa i poznaje
jako pewien obiektywny porządek rzeczy”11. Uczeń mistrza filozofii
klasycznej P. Skrzydlewski natomiast zauważył, iż: „ludzkie działa-
nie praktyczne, a zatem to, które pochodzi od człowieka jako czło-
wieka ujawnia obecność w nim prawa”12. Trudno więc nie dostrzec,
że prawo jako reguła działania w człowieku zawiera w sobie elemen-
ty praworządności wykazujące metafizyczne znaczenie. Jedynie bo-
wiem u podstaw realistycznego modelu filozofowania istnieje moż-
liwość prawdziwego poznania prawdy o człowieku oraz praworząd-
ności umożliwiającej dążenie osoby ludzkiej do realizacji jej ogólne-
go dobra lub dobra wspólnego. Nie ulega wątpliwości, że człowiek
na skutek połączenia duszy z ciałem w akcie stwórczym dokonanym
przez Boga przeznaczony został do urzeczywistniania ludzkich po-
tencjalności oraz personalistycznego rozwoju. Bezsporny jest pogląd,
iż brak takiego rozumienia celu osoby ludzkiej w świecie współcze-
snym prowadzi do porzucenia praworządności w systemie prawnym
na rzecz alienacji prawa względem człowieka. Tworzeniu racjonal-
nych norm prawnych nie sprzyjają także liczne koncepcje myślowe
determinujące prawoznawstwo, które pozostają obce względem re-
alistycznego obrazu świata i człowieka. Niejednokrotnie bowiem
wyrażają one wiele ideologicznych założeń będących utopizacją
prawa. Konstruowany w ich obliczu porządek prawny powoduje

10 U. Kalina-Prasznic, Leksykon prawniczy, Wrocław 1997, s. 242
11 M. A. Krąpiec, Dzieła – Człowiek i prawo naturalne, Lublin 1993, s. 21
12 P. Skrzydlewski, Antropologiczne i społeczne determinanty prawa –

studium z filozofii prawa, Lublin 2013, s. 195
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marginalizację wartości fundamentalnych sprzyjających poszanowa-
niu ludzkiej godności oraz człowieczeństwa.

W świetle powyższych argumentów obowiązkiem jest wska-
zać w porządku prawnym na wiodącą rolę bioprawa. Trudno jest
zaprzeczyć temu, że wskazany kierunek myślowy ma zasadnicze
znaczenie w procesie wykładni prawa. W odniesieniu do bioprawa
oraz biojurysprudencji R. Tokarczyk zaznaczył, iż: „wyrosły one z
przekonania o przestarzałości i braku adekwatności dotychczaso-
wych nurtów prawoznawstwa do treści, charakteru i tempa zmian we
współczesnym świecie regulowanych prawem”13. O. Nawrot z kolei
odnotował, iż: „bioprawo jest obecnie jedną z najbardziej kontrower-
syjnych, a zarazem prężnie rozwijających się gałęzi prawa”14. Niem-
niej jednak zanim przedmiotowe prawo zostanie społecznie upows-
zechnione to uprzednio należy kształtować właściwy paradygmat
interpretacyjny praworządności umożliwiający powzięcie w ochronę
istnienia człowieka, obronę życia płodu ludzkiego oraz inicjować
działania uniemożliwiające stosowanie eksperymentów medycznych
w sferze eugeniki. Zwracając uwagę na aspekty etyczne dotyczące
biologii człowieka oraz medycyny warto pamiętać o przepisach
Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej
wobec zastosowania biologii i medycyny – konwencji o prawach
człowieka i biomedycynie15 jako akcie normatywnym przyjętym
przez Radę Europy tj. Komitet Ministrów w dniu 19 listopada 1996
roku w Oviedo. Niniejsza regulacja prawna normuje kwestie
dotyczące genomu ludzkiego, badań naukowych i transplantacji oraz
sprawy związane z ochroną życia i zdrowia człowieka a także
wyrażania zgody na medyczną ingerencję w ludzki organizm. Zgod-

13 R. Tokarczyk, Biojurysprudencja i bioprawo odpowiedzią na potrzeby
ochrony życia w XXI wieku [w:] Doctrina – Studia społeczno-polityczne,
Siedlce 2004, s. 13

14 O. Nawrot, Bioprawo [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach,
praca zbiorowa pod red. J. Zajadło i K. Zeidler, Warszawa 2013, s. 149

15 Convention for the protection of Human Rights and Dignity of the
Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine:
Convention on Human Rights and Biomedicine; European Treaty Series -
No. 164/97; https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-
/conventions/treaty/164

www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-
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nie z treścią przepisu art. 3 tej konwencji: „The interests and welfare
of the human being shall prevail over the sole interest of society or
science” (interes i dobro istoty ludzkiej przeważa nad wyłącznym
interesem społeczeństwa i nauki). Analizując relacje zachodzące
pomiędzy rozwojem kierunków filozoficznych obecnych w prawoz-
nawstwie oraz rozumieniem praworządności w państwie trzeba
podkreślić, że o ile bioprawo jest słusznym nurtem rozwoju myśli
filozoficznej, o tyle inne kierunki światopoglądowe na prawoz-
nawstwo wykazują lub mogą wykazywać pejoratywne znaczenie
oraz prowadzić do wyodrębnienia się w systemie prawnym pseudo-
prawa, czyli prawa złego, oszukańczego i krzywdzącego człowieka.
Bez wątpienia takim przykładem pozostają koncepcje teoretyczno-
prawne osadzone w kręgu pozytywizmu prawniczego lub tworzące
fundament normatywizmu sięgającego znacznie dalej w stronę zatra-
cenia człowieka oraz pozbawienia osobę ludzką wszelkich praw
podmiotowych. Innymi słowy, kształtujące się na przełomie XVIII i
XIX stulecia rozwiązania społeczno-ustrojowe kreujące model
rządów prawa oraz szeroko rozumianego legalizmu prawnego w
swej zasadniczej stały się powodem usytuowania człowieka w po-
zycji obowiązku względem państwa. Co więcej, dały one podstawę
dla szerszenia się ustrojów totalitarnych niosących zło w postaci
konfliktów zbrojnych oraz śmierci człowieka. Zapomniano wówczas,
że prawo powinno spełniać rolę służebną wobec osoby ludzkiej.
Stało się jednak zupełnie odwrotnie. Człowiek w sposób całkowity
został podporządkowany normie. Rozwój licznych pojęć prawnych
oraz rozkwit analitycznej filozofii prawa przyczyniło się do zatrace-
nia metafizycznej wartości człowieka. A. Bosiacki omawiając
niemiecką teorię prawa zaznaczył, iż: „punktem wyjścia interpretacji
czystej teorii prawa Kelsena jest analiza prawa bez jakichkolwiek
związków z metafizyką, historią, aksjologią, etyką i innymi naukami
społecznymi, w tym polityką, socjologią czy psychologią (...) nauka
prawa zależy jedynie od sfery nauk normatywnych, a jej rozważanie
zależy tylko od problemu obowiązywania”16. Taki stan rzeczy zna-
miennie wpływał na wytracanie przez władzę w państwie
praworządności metafizycznej na rzecz kształtowania się wyłącznie

16 H. Kelsen, Czysta teoria prawa, praca zbiorowa pod red. A. Bosiac-
kiego, Warszawa 2014, s. 29
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praworządności jurydycznej skoncentrowanej na efektach sprawo-
wania władzy przez polityków reprezentujących często poglądy na-
zistowskie oraz nacjonalistyczne zmierzające do unicestwienia
człowieka. Uznać zatem należy, że stanowione przez państwo prawo
musi odzwierciedlać dążenie w kierunku dobra człowieka. K.
Wroczyński podkreślił, iż: „już Arystoteles zwracał uwagę na to, że
ludzie różnią się od zwierząt tym, że są zdolni odróżnić dobro od zła
oraz tym, że używają języka”17.

Obok wymienionych kierunków filozoficznych obecnych w
prawoznawstwie wyodrębnia się także ekonomiczną analizę prawa.
T. Widłak wskazał, że: „określenia ekonomiczna szkoła prawa lub
Law& Economics używa się najczęściej w odniesieniu do ruchu nau-
kowego, który ukształtował się w latach 70. XX w. w Stanach Zjed-
noczonych, przy czym jego akademickim matecznikiem jest Uniwer-
sytet w Chicago; przedstawiciele tego nurtu przyjęli stanowisko,
zgodnie z którym funkcjonowanie prawa, zwłaszcza w aspekcie jego
tworzenia, interpretacji i stosowania, a także przestrzegania, można
wyjaśnić w kategoriach ekonomicznych, poprzez zastosowanie
właściwych nauce ekonomii metod analizy kosztów (…) w prawie
zakodowana jest efektywność ekonomiczna; dąży ono bowiem do
maksymalizacji ogólnego bogactwa społecznego i zarazem unika
ponoszenia zbędnych kosztów”18. Nie można przemilczeć faktu, że
przedmiotowa koncepcja filozoficzno-prawna nie zawsze traktuje
człowieka jako byt osobowy będący podmiotem uprawnień. Państwo
podejmując starania mające na celu generowanie oszczędności finan-
sowych separuje się względem dotowania człowieka w jego życio-
wych potrzebach społecznych. W zaistniałych okolicznościach pań-
stwo w procesie wspomagania osoby ludzkiej często ogranicza się do
niezbędnego minimum. Takie stanowisko jest powszechnie atako-
wane przez przedstawicieli nauki. Omawiając koncepcję dobra czło-
wieka z perspektywy ekonomii oraz ekonomiki P. Skrzydlewski
dokonał krytyki utopijnych prądów ekonomiczno-gospodarczych
stwierdzając, że: „wbrew oczekiwaniom nowożytnych twórców kon-

17 K. Wroczyński, Rozmowy z Ojcem Krąpcem – O prawie, Lublin 2011, s. 74
18 T. Widłak, Ekonomiczna szkoła prawa: Law&Economics [w:] Filozo-

fia prawa w pytaniach i odpowiedziach, praca zbiorowa pod red. praca
zbiorowa pod red. J. Zajadło i K. Zeidler, Warszawa 2013, s. 156
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cepcji ekonomii ich teorie wprowadzone w życie nie przynoszą za-
mierzonego skutku w postaci powszechnego dobrobytu i zaspokoje-
nia potrzeb, ale wręcz przeciwnie – pomnażają ubóstwo, rujnując
państwa, społeczności narodowe, rodziny i samego człowieka, który
nie żyje pięknie dzięki posiadanym środkom, lecz pragnie środków,
aby móc przeżyć”19. Jeśli więc rozwiązania prawne będą podążać za
przedmiotowymi trendami sprowadzając ludzkie życie do poziomu
zubożenia społecznego to człowiek w bardzo ograniczonym zakresie
będzie mógł dążyć ro rozwoju i urzeczywistnienia pełni człowie-
czeństwa. Bezradny oraz pozbawiony opieki państwa zagubi się w
zgliszczu problemów społecznych. Co więcej, praworządność rozu-
miana jako określona sprawiedliwość i słuszność niesienia człowie-
kowi wsparcia ze strony państwa wyrównująca szanse rozwoju prze-
istoczy się w praworządność oscylującą w kierunku nadmiernej fi-
skalizacji życia społecznego oraz szerokiego oszczędzania publicz-
nego. Realny byt człowieka przestanie mieć istotne znaczenie.

Jeszcze inaczej przedstawia się obraz postmodernistycznej re-
fleksji nad prawem. K. Zeidler nadmienił, że: „postmodernistyczne
filozofie prawa dynamicznie rozwijały się od lat 80. XX w., przede
wszystkim w nauce amerykańskiej, a z czasem objęły również naukę
europejską (…) postmodernistyczną filozofię prawa charakteryzuje
w szczególności stanowisko antynaturalistyczne, a także antypozy-
tywistyczne, przy braku zarazem zainteresowania sporem pozytywi-
zmu prawniczego z koncepcjami prawa natury (…) postmodernizm
charakteryzuje opór wobec zastanych instytucji prawnych (…) inspi-
rujące dla filozofii prawa były dociekania J. Derridy, który podważał
wiarę w istnienie tekstu posiadającego stabilne znaczenie”20. Innymi
słowy, postmodernistyczna wizja prawa sprowadza się do krytyki
oraz zwątpienia w możliwą praworządność. Obowiązujące prawo
dostarcza wielu przykładów braku radzenia sobie z istniejącymi
trudnościami społecznymi. Nadmierne tendencje do regulowania
prawnego niemal każdej sfery życia społecznego oraz zupełny brak
racjonalności działania prawodawcy w powoływaniu do życia no-

19 P. Skrzydlewski, Osoba w przestrzeni publicznej – wybrane zagad-
nienia z filozofii człowieka i polityki, Kraków 2016, s. 133

20 K. Zeidler, Postmodernizm [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowie-
dziach, pr. zb. pod red. J. Zajadło i K. Zeidler, Warszawa 2013, s. 200-201
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wych treści normatywnych jednoznacznie dowodzi istnienie kryzysu
nauk prawnych w otaczającej człowieka rzeczywistości. Na gruncie
tych sytuacji faktycznych wydaje się, że jedynie za sprawą powrotu
do realistycznego modelu filozofowania, w którym człowiek zajmuje
wiodącą pozycję w świecie jest właściwą drogą w odbudowie współ-
czesnej praworządności. Norma prawna nie może bowiem stanowić
zniewolenia dla człowieka. Tak dzieje się jednak, kiedy prawodawca
zapomina o realizmie prawnym. W tym miejscu należy wyjaśnić, że
w płaszczyźnie prawoznawstwa wymieniony zwrot językowy rozu-
miany jest zdecydowanie odrębnie względem paradygmatu interpre-
tacyjnego tego określenia osadzonego w polu filozofii klasycznej. T.
Chauwin, T. Stawecki oraz W. Winczorek podkreślili, iż: „koncepcje
realistyczne wyróżniają się w różnych teoriach i doktrynach; jedne
znajdują inspiracje w naukach o psychice i wskazują, że istotą prawa
są ludzkie przeżycia, emocje, które są rzeczywistymi pobudkami
naszego postępowania; w rzeczywistości to nimi bowiem się kieru-
jemy, a nie tekstami ustaw uchwalonych przez władzę państwową;
stanowisko to reprezentował w początku XX w. m. in polski uczony
Leon Petrażycki (…) normy prawne i normy moralne ujawniają się
w naszej psychice, są wyobrażeniami sposobów zachowania (…)
drugi nurt reprezentowany przede wszystkim przez amerykański
realizm prawniczy odwołuje się do dorobku socjologii i upatruje
istoty prawa w zachowaniach ludzi; przedstawiciele tej koncepcji
koncertują się na działaniu prawa, interesuje ich law in action; istota
prawa jest tu rozmaicie rozumiana; najczęściej za prawo uważa się
wzory postępowania ujawniające się w masowych, powtarzalnych
zachowaniach ludzi lub w decyzjach określonych osób, które uznaje
się za mające znaczenie prawne”21. Doprecyzowując powyższe
stwierdzenia należy podkreślić, że prawnicy przez realizm prawny
zasadniczo rozumieją wykładnię prawa uwzględniającą realne emo-
cje i przeżycia społeczne wobec różnych sytuacji prawnych podmio-
tów, którzy znaleźli się przed obliczem prawa stanowionego. Przy-
kładowo określony fakt braku biologicznej zdolności do prokreacji w
kontekście psychologicznego realizmu prawnego za sprawą emocji
w postaci współczucia może uzasadniać zastosowanie metody in

21 T. Chauwin, T. Stawecki, W. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa,
Warszawa 2016, s. 12
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vitro. Inny z kolei fakt polegający na ewidentnie powtarzającym się
naruszaniu norm prawnych poprzez permanentne i masowe nabywa-
nie narkotycznych środków odurzających może warunkować znie-
sieniem zakazu ich posiadania, a w rezultacie abolicją na penalizo-
wanie takich zachowań. Nie ulega zatem wątpliwości, że wymienio-
ny realizm prawny obowiązujący na gruncie nauk prawnych jest
zupełnie odrębnie rozumiany od realizmu prawnego osadzonego w
obszarze filozofii klasycznej. Uznać trzeba, że realistyczna wizja
rzeczywistości w ujęciu metafizyki prawa zdecydowanie ma na celu
dobro człowieka, realizację jego potencjalności oraz rozwój osobo-
wy. Obce tej filozofii pozostają społeczne wyobrażenia na temat
psychologicznych i socjologicznych zachowań człowieka, które
zwykle naruszają jego podmiotowość oraz naruszają ludzką godność.
Z tego względu należy dążyć w kierunku rozwoju standardów te-
ściowych egzemplifikowanych ustalenia filozofii realistycznej upra-
wianej już przez filozofów klasycznych tj. św. Tomasza z Akwinu
oraz Arystotelesa. Ich spojrzenie na świat nigdy nie zestarzeje się
oraz zawsze będzie aktualne. Respektowanie wartości tomistycznych
w pełni umożliwia przestrzeganie praworządności metafizycznej w
uzgodnieniu z teleologicznym przeznaczeniem osoby ludzkiej w jej
mechanizmie działania.

Warto także postulować rozwój myśli filozoficzno-prawnej za
sprawą związku prawoznawstwa z literaturą. K. Zeidler odnotować,
że: „mianem prawa i literatury – niekiedy literackiej szkoły prawa –
określa się badania, które koncentrują się głównie na analizie dzieł
literackich zawierających treści prawne w najszerszym nawet sen-
sie”22. Innymi słowy, właściwym kierunkiem badania prawa jest
analiza Pisma Świętego podążająca w kierunku odkrywania wartości
przyświecających stanowieniu współczesnego prawa.

Streszczenie:
Niniejszy artykuł omawia tematykę dotyczącą realistycznego

ujęcia praworządności w filozofii prawa. Na wstępie odwołuje się on
do treści antycznych, w tym bibilistycznych. Ukazuje on analogicz-

22 K. Zeidler., Prawo i literatura – Law and Literature [w:] Filozofia
prawa w pytaniach i odpowiedziach, pr. zb. pod red. J. Zajadło i K. Zeidler,
Warszawa 2013, s. 214
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ność polityki z której wyrasta rozumienie znaczenia praworządności.
Dalej, opracowanie dokonuje klasyfikacji praworządności w ujęciu
prawnym i pozaprawnym (metafizycznym). Na tym tle artykuł
przedstawia rozumienie oraz znaczenie różnych kierunków filozo-
ficznych w prawoznawstwie, w szczególności: realistycznego mode-
lu filozofowania, pozytywizmu i normatywizmu prawnego, ekono-
micznej szkoły prawa, modernistycznej wizji systemu prawnego oraz
literackiej szkoły prawa. Na zakończenie tekst wyodrębnia dualne
rozumienie realizmu prawnego w obszarze prawoznawstwa oraz
filozofii.

Słowa kluczowe: filozofia realistyczna, metafizyka, analo-
giczność polityki, praworządność, dobro wspólne.

Summary:
The realistic model law and order in the philosophy of law
This article discusses the subject of the realistic model law and

order in the philosophy of law. At the beginning, it refers to ancient
contents, including bibilistic ones. It shows the analogy of the policy
from which the understanding of the meaning of the law and order.
Next, the elaboration classifies the law and order in legal and extra-
legal (metaphysical) terms. Against this background, the article
presents the understanding and meaning of various philosophical
trends in jurisprudence, in particular: a realistic model of philoso-
phizing, positivism and legal normatism, an economic school of law,
a modernist vision of the legal system and a literary school of law.
Finally, the text distinguishes the dual understanding of legal realism
in the area of jurisprudence and philosophy.

Keys words: realistic philosophy, metaphysics, analogy of
politics, law and order, common good.

Bibliografia:
1. Arystoteles, Polityka [w:] Dzieła wszystkie t. VI, praca

zbiorowa pod red. L. Piotrowicza, Warszawa 2001,
2. Chauwin T., Stawecki T., Winczorek W., Wstęp do

prawoznawstwa, Warszawa 2016,
3. Cicero M. T., De legibus [w:] De re publica, Cambrige 1951



35

4. Garlicki L., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej –
komentarz, praca zbiorowa pod red. L. Garlickiego i M. Zubika,
Warszawa 2016,

5. Kalina-Prasznic U., Leksykon prawniczy, Wrocław 1997
6. Kelsen H., Czysta teoria prawa, praca zbiorowa pod red.

A. Bosiackiego, Warszawa 2014
7. Krąpiec M. A., Dzieła – Człowiek i prawo naturalne,

Lublin 1993
8. Nawrot O., Bioprawo [w:] Filozofia prawa w pytaniach i

odpowiedziach, praca zbiorowa pod red. J. Zajadło i K. Zeidler,
Warszawa 2013,

9. Pismo Święte. Stary i Nowy Testament, praca zbiorowa pod
red. M. Petery i M. Wolniewicza, Poznań 2014,

10.Scruton R., Słownik myśli politycznej, (tłum. T. Bieroń)
Poznań 2002

11.Skrzydlewski P., Antropologiczne i społeczne determinanty
prawa – studium z filozofii prawa, Lublin 2013

12.Skrzydlewski P., Osoba w przestrzeni publicznej –
wybrane zagadnienia z filozofii człowieka i polityki, Kraków 2016,

13.Sokół W., Żmigrodzki M., Encyklopedia politologii –
teoria polityki, t. 1, Kraków 1999

14.Sosnowski P., Dobro wspólne jako przesłanka stanowienia
prawa miejscowego [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, praca
zbiorowa pod red. J. Zimmermanna, Warszawa 2017

15.Tokarczyk R., Biojurysprudencja i bioprawo odpowiedzią
na potrzeby ochrony życia w XXI wieku [w:] Doctrina – Studia
społeczno-polityczne, Siedlce 2004,

16.Widłak T., Ekonomiczna szkoła prawa: Law&Economics [w:]
Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach, praca zbiorowa pod red.
praca zbiorowa pod red. J. Zajadło i K. Zeidler, Warszawa 2013,

17. Wroczyński K., Rozmowy z Ojcem Krąpcem – O prawie,
Lublin 2011

18. Zeidler K., Postmodernizm [w:] Filozofia prawa w
pytaniach i odpowiedziach, praca zbiorowa pod red. praca zbiorowa
pod red. J. Zajadło i K. Zeidler, Warszawa 2013,

19. Zeidler K.., Prawo i literatura – Law and Literature [w:]
Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach, praca zbiorowa pod
red. praca zbiorowa pod red. J. Zajadło i K. Zeidler, Warszawa 2013,



36

Wykaz aktów prawnych
1. Convention for the protection of Human Rights and

Dignity of the Human Being with regard to the Application of
Biology and Medicine: Convention on Human Rights and
Biomedicine; European Treaty Series - No. 164/97;

2. Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r.
Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz.
1471, z 2009 r., Nr 114, poz. 946)

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149)

Netografia
1. https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/164

www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-


37

Wiesław Setlak

Praworządność jako relacja między prawem a moralnością
w myśli Johna Austina, Herberta L. A. Harta i Hansa Kelsena

1. Wstęp
Związek prawa z moralnością, ściślej – normy prawnej z nor-

mą moralną jest rozważany na gruncie filozofii prawa już od czasów
starożytnych i św. Tomasza z Akwinu z jego z gruntu personali-
stycznej doktryny prawnej. Wnioski płynące z tej konfrontacji skła-
niają do namysłu nad istotą praworządności – kategorią rozumianą
niejednoznacznie w jurysprudencji, filozofii, dyskursie politycznym i
prawniczym, także w potocznej recepcji prawa. Świadomość prawa
czy kultura prawna są najczęściej rezultatem takiego czy innego ro-
zumienia praworządności. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na
problem o zasadniczym znaczeniu, będący w istocie pytaniem o on-
tologiczny warunek prawa jako jednego z ważniejszych systemów
regulacyjnych życia społecznego; partycypują w nim jednostki będą-
ce beneficjentami prawa albo też, w niektórych przypadkach, jego
ofiarami.

John Austin, Herbert Lionel Adolphus Hart i Hans Kelsen to
wybitni przedstawiciele pozytywizmu prawniczego; dwaj pierwsi
wywodzą się z kręgu anglosaskiej kultury prawnej (Wielka Bryta-
nia), zaś Hans Kelsen był Niemcem dotkliwie doświadczonym przez
nazizm. Normatywizm Kelsena wpłynął na aksjologię systemów
prawnych zdecydowanej większości współczesnych państw Europy
kontynentalnej. Z koncepcji Austina, Harta i Kelsena można ekspli-
kować interesujące obserwacje i wnioski sytuujące relację między
prawem a moralnością w centrum refleksji nad istotą praworządno-
ści, czyli praktycznej realizacji określonych założeń teorii prawa. Jak
wiadomo konstrukty prawne wypracowane na gruncie anglosaskim
są odmienne od rozwiązań przyjętych w kontynentalnej kulturze
prawnej, należy zatem próbować odpowiedzi na pytanie, czy koncep-
ty interesujących nas myślicieli mogły się przyczynić do takiego
stanu rzeczy. Większe jednak znaczenie ma, jeśli przyjąć chrześci-
jańską koncepcję człowieka, ustalenie pewnej zależności – nazwę ją
„współczynnikiem humanistycznym” – która będąc „zderzeniem”
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normy moralnej z normą prawną w procesie stanowienia prawa skut-
kuje zazwyczaj obowiązywaniem prawa, co nie oznacza wszak jego
legitymizacji społecznej, czyli faktycznej praworządności.

2. Pojęcie normy moralnej
Sposób rozumienia norm moralnych jest zagadnieniem kontro-

wersyjnym, stąd też w literaturze prawniczej daje się zauważyć dużą
ostrożność, zahaczającą wręcz o asekuranctwo.Wyraża się to w przed-
stawieniu norm moralnych jako dotyczących postępowania „dobrego”,
„słusznego” czy też „sprawiedliwego”1. Przymiotniki te są określnikami
o dużym ładunku abstrakcyjności, dlatego że podstawą aksjologiczną
normy moralnej są idee dobra, słuszności czy sprawiedliwości, nato-
miast norma prawna jest służebna wobec wartości zmaterializowanych,
jak państwo czy inna organizacja albo społeczeństwo, wobec czego
charakteryzuje ją wysoki stopień konkretyzacji.

Zdaniem Zygmunta Ziembińskiego, można wskazać współ-
cześnie na dwa różniące się od siebie nurty w myśli moralnej, a mia-
nowicie nurt perfekcjonistyczny, według którego przedmiotem oceny
moralnej jakiegoś postępowania jest to, w jakim stopniu odpowiada
ono pewnym wzorom doskonałości człowieka, historycznie skądinąd
zmiennym, oraz nurt zasad dobrego współżycia społecznego, nurt
solidarnościowy, gdzie przedmiotem oceny moralnej postępowania
jest to, w jakim stopniu przyczynia się do sprawiedliwego dobra
innych ludzi lub przynajmniej jest intencją taką kierowane. Normy
moralne wg koncepcji perfekcjonistycznej mają wskazywać, jak
człowiek ma żyć, aby być doskonałym, jak żyć godnie, natomiast wg
koncepcji solidarnościowej mają one wskazywać, jak żyć tak, aby
nie tylko nam z innymi, ale i innym z nami było dobrze2.

1 Z. Ziembiński, Prawo a inne normy, [w:] A. Redelbach, S. Wronkow-
ska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 1994, s. 127.

2 Ibidem, s. 127-128. Należy wskazać, że norma postępowania nie może
być prawdziwa bądź fałszywa, albowiem niczego nie opisuje, niczego też
nie stwierdza. Tym właśnie odróżnia się od zdania w sensie logicznym.
Różni się także od wypowiedzi oceniających, które mogą dotyczyć nie
tylko określonych zachowań ludzkich, lecz odnosić się do wszystkich sta-
nów rzeczy – aktualnych, przeszłych oraz przyszłych. Natomiast określony
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Normy moralne są częścią szerszej kategorii, którą stanowią
normy społeczne. W zakresie norm społecznych mieszczą się, oprócz
moralnych, również normy prawne, zwyczajowe, religijne czy normy
wypracowane w organizacjach społecznych. Prawoznawstwo kon-
centruje się na normach prawnych, które spełniają dwie istotne funk-
cje; są wzorcem zachowań zgodnych bądź niezgodnych z obowiązu-
jącym prawem (funkcja kontrolna prawa), po wtóre – „stanowią
wskazówkę, sugestię do określonego zachowania (funkcja motywa-
cyjna prawa)”3. Nazwy „norma prawna” nie znajdziemy w języku
ustaw, za to funkcjonuje w nim pojecie „przepis prawa”. Język ustaw
jest w prawoznawstwie określany nazwą „języka prawnego”, zaś
język doktryny nazwą „języka prawniczego”. Józef Nowacki wska-
zuje, że w nauce prawa panuje zgoda co do rozumienia normy praw-
nej jako wypowiedzi wskazującej dany sposób postępowania. Jest to
zatem reguła zachowania, przy czym od innych norm odróżnia ją
atrybut „prawności”. W wypowiedziach prawniczych funkcjonują
dwa terminy: „norma prawna” i „przepis prawny”, co ma określone
implikacje. Otóż jeżeli „przepis prawa, rozumiany jako zdanio-
kształtna wypowiedź wskazująca należny sposób postępowania, jest
regułą zachowania, i norma prawna również jest regułą zachowania,
to nie można pominąć samo przez się nasuwającego się pytania o
wzajemny stosunek przepisu prawa do normy prawnej”4. Są to kwe-

przez normę sposób postępowania w danych okolicznościach może być
tożsamy z jego akceptacją, choć przeważnie tak jest. M. Holzer, K. Ec-
khardt, Wstęp do prawoznawstwa, Wyższa Szkoła Administracji i Prawa w
Przemyślu, Przemyśl 2002, s. 55. Rozważając nieokreśloność niektórych
norm moralnych czy odmawiając im znaczenia wypowiedzi (dyspozycji)
logicznej, należy pamiętać, że „rozwój logiki jest połączony z pojawieniem
się abstrakcyjnych i spektakularnych form rozumowania”. J. W. Bremer,
Wprowadzeniem do logiki, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008,s. 17.

3 J. Niesiołowski, Norma, [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii
prawa. 100 podstawowych pojęć, red. C. H. BECK, Warszawa 2007, s. 202.
Także por. K. Opałek, Z teorii dyrektyw i norm, Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, Warszawa 1974; J. Niesiołowski, Normy, dyrektywy, optatywy
jako wypowiedzi prawa, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2000, nr 7.

4 J. Nowacki, Przepis prawny a norma prawna, [w:] J. Nowacki, Z. To-
bor, Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1994, s. 47.
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stie będące częściej przedmiotem domniemań niż kategorycznych
stwierdzeń.

3. Norma prawna a przepis prawny
Za nader klarowne należy uznać podejście mówiące, że „mię-

dzy normą prawną a przepisem prawnym istnieje taki stosunek, jak
między treścią (sensem, znaczeniem) a formą . Normy prawne wyra-
żają treść prawa, przepisy są formą zdaniową, w którą ujęta jest
treść”5. Treść przepisu w swej funkcji podstawowej stanowi upo-
ważnienie do tego, aby jakiś podmiot mógł dokonać określonej kon-
wencjonalnej czynności ze skutkiem prawnym. Wielość potencjalnie
możliwych czynności implikuje różne kształty słowne przepisów,
przy czym większość z nich udziela upoważnienia do dokonania
danej czynności, ale nie ustanawia, co zależy podkreślić, obowiązku
jej dokonania6. Mamy zatem do czynienia z zasadą fakultatywności
organizującą możliwość wyboru. Najczęściej czynność, do której
upoważnia przepis prawny, jest dokonywana. Niekiedy jednak, gdy
przeciwko jej dokonaniu przemawiają racje natury moralnej czy
etycznej, pojawia się swoisty konflikt wartości. Przepis prawny jako
dyspozycja o charakterze normatywnym traci na znaczeniu w sto-
sunku do normy aksjologicznej, jeżeli nie jest przez nią uzasadniona.
Wtedy to przepis pozostaje moralnie neutralny albo też znajduje
uzasadnienie tetyczne.

Norma aksjologiczna należy do kategorii norm określanych
jako „zezwalające”. Oznacza to w dużej mierze swoistą weryfikację
moralną treści przepisu przez jego adresata. W skrajnych przypad-
kach przepis zbudowany na wadliwej normie aksjologicznej bądź
niewystarczająco przez nią uzasadniony może być uznany za przejaw
niepraworządności. Szczególne wątpliwości budzą dzisiaj przepisy
normujące kwestie związane ze świętością ludzkiego życia, dotyczą-
ce rozwodów, wynaturzonych związków quasi-małżeńskich, eutana-

5 M. Holzer, K. Eckhardt, Wstęp…, s. 75.
6 Z. Ziembiński, Wykładnia prawa i wnioskowania prawnicze, [w:] A.

Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 191. Norma, która
udziela upoważnienia do dokonania określonej czynności, to w nomenklatu-
rze teorii prawa tzw. norma kompetencyjna.
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zji, aborcji, modyfikacji genetycznej roślin i zwierząt i wiele innych
praktyk będących przedmiotem zainteresowania bioetyki czy teologii
moralnej. Należy dodać, że przez niepraworządność rozumiem nie-
zgodność przepisu prawnego czy całego zbioru tychże z aksjologią
chrześcijańską ufundowaną na silnym przekonaniu o prymacie prawa
Bożego nad prawem stanowionym przez człowieka.

W większości zasygnalizowanych powyżej przypadków mamy
do czynienia z uzasadnieniem tetycznym. Prawodawca ustanawiają-
cy taką normę wykorzystuje swoją pozycję w systemie polityczno –
społecznym do ustanawiania norm, których przestrzeganie jest wy-
muszane środkami przymusu prawnego7. Uzasadnienie aksjologiczne
jest tutaj ignorowane, a praworządnością nazywa się taki stan rzeczy,
w którym prawo stanowione ma być z założenia przestrzeganie, nie-
zależnie od ocen moralnych części czy też całego społeczeństwa
funkcjonującego w reżimie danego systemu prawnego. Oczywiście
uzasadnieniu tetycznemu towarzyszą argumenty aksjologiczne, z
tymże i tutaj widać oznaki błędu antropologicznego8, nie odwołują
się one jednak do powszechnie aprobowanego bądź przeważającego
w danej zbiorowości wzoru postępowania czy systemu wartości.
Postulaty wybitnego polskiego prawoznawcy Leona Petrażyckiego
(zm. 1931) domagającego się prawa ufundowanego bezwzględnie na
kanonie moralnym, nie doczekały się rezonansu, na jaki zasługują.

O uzasadnieniu aksjologicznym normy postępowania mówi
się wówczas, gdy w świetle przyjmowanych przez kogoś ocen czyny
prze tę normę nakazywane uznane są za dobre, a czyny zakazane –

7 Z. Ziembiński, Normy postępowania, [w:] A. Redelbach, S. Wronkow-
ska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 1994, s. 87.

8 Ks. Andrzej Maryniarczyk wyjaśnia: „Kryzys organizujący kulturę,
naukę, etykę, sztukę i technikę oraz religię, domaga się odpowiedzi na py-
tanie o jego źródło. Wśród przyczyn kryzysu współczesnej kultury, jako
jeden z najważniejszych wymienia się błąd antropologiczny. Błąd ten pole-
ga na tym, iż niewłaściwa koncepcja dotycząca człowieka pociąga za sobą
tworzenie złych zasad postępowania i wytwarzania”. A. Maryniarczyk SDB
Wprowadzenie, [w:] Błąd antropologiczny, red. A. Maryniarczyk SDB, K.
Stępień, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2003, s. 7. Warto
dodać, że określenia „błąd antropologiczny” jako pierwszy użył Jan Paweł
II w encyklice Centesimusannus.
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za złe, lub też, co ma miejsce znacznie częściej, przewidywane skut-
ki danych czynów uważane są za złe czy dobre z określonego punktu
widzenia. Najczęściej chodzi przy tym nie o oceny dokonywane
przez jakieś indywidualne osoby, co o pewien typ ocen rozpo-
wszechniony w określonym środowisku, w świetle których spowo-
dowane danym postępowaniem stany rzeczy uzyskują społeczną
wartość dodatnią lub ujemną9.

Skojarzenia czy intuicje w sferze percepcji normy prawnej i jej
egzemplifikacji w postaci przepisu prawnego nie zawsze, chociaż czę-
sto, mają wartość ocenną dodatnią. Na poziomie, na którym zwerbali-
zowana norma prawna odznacza się dużą ekspresywnością, sprzeciw
adresata wobec jej treści może być spontaniczny i nie szuka uzasadnień
w drodze analizy czy racjonalnej oceny, gdyż jego stanowisko w mate-
rii, której norma dotyczy, jest już ugruntowane. Tak jest chociażby w
przypadku przepisów regulujących kwestię aborcji. Radykalny prze-
ciwnik odrzuci je ad hoc uznając za godzące w praworządność wszyst-
kie przepisy dozwalające na ten zabieg, włącznie z tymi zawierającymi
elementy konsensusu. Podobnie postąpi zwolennik aborcji, jeżeli treść
danego przepisu uchybi jego wyobrażeniu wolności wyboru, który jego
zdaniem przysługuje kobiecie brzemiennej.

4. Pojęcie praworządności
W prawoznawstwie odróżnia się pojęcie „praworządności

formalnej” od pojęcia „praworządności materialnej”. Praworządność
formalna jest rozważana w oderwaniu od wartości, którym działania
prawodawcy miałyby służyć. Natomiast praworządność materialna

9 Z. Ziembiński, Normy postępowania…, s. 88-89. W przeniesieniu na grunt
idei prawa dodatnia bądź ujemna ocena postępowania prawodawcy zależy, co
można wyinterpretować z koncepcji prawa Gustava Radbrucha, od zrozumienia
relacji między sprawiedliwością, celowością i bezpieczeństwem prawnym.
Celowość prawa jest określona wartościami absolutnymi, którymi dla Radbru-
cha są wolność, naród i kultura. R. Tokarczyk, Historia filozofii prawa, Kantor
Wydawniczy „Zakamycze”, Kraków 2000, s. 306-307. Radbruch zaznaczył, że
pomiędzy wyżej wymienionymi fundamentalnymi wartościami może docho-
dzić do antagonizmów nie tylko w ustrojach totalitarnych, ale też w realiach
państwa prawa. J. Zajadło, Formuła Radbrucha, [w:] Leksykon współczesny
teorii i filozofii prawa 100 podstawowych pojęć, red. J. Zajadło, Wydawnictwo
C. H. BECK, Warszawa 2007, s. 94.
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to pojęcie ujmujące odmienny stan rzeczy, albowiem działania orga-
nu stanowiącego prawo służą realizowaniu pewnych, takich czy in-
nych. Pozwala to na rozróżnienie praworządności materialnej cha-
rakteryzującej różne kultury polityczne oraz ustroje społeczno – poli-
tyczne, odpowiednio „do tego, jaki się wskazuje system wartości
społecznych, którym stanowienie i stosowanie prawa ma służyć, być
podporządkować”10.

Problem rozróżniania między pojęciami praworządności for-
malnej i praworządności materialnej wydaje się być mało złożony;
jednakże wcale tak nie jest, o czym pisze Zygmunt Ziembiński:

Można dyskutować o formalnej zgodności danego aktu usta-
nowienia normy z upoważnieniami prawodawczymi czy o formalnie
poprawnym stosowaniu ustanowionego prawa nie wdając się w roz-
ważania aksjologiczne nad tym, jakim wartościom takie działanie
służy, należy wszakże pamiętać, że na ogół trudno ustalić treść obo-
wiązujących norm w oderwaniu od założeń ocennych, które mniej
czy bardziej wyraźnie występują w toku interpretacji przepisów oraz
w toku wnioskowań prawniczych, niezależnie od tego, że przy na-
stawieniu pozytywistycznym niekiedy wpływu tych ocen nie docenia
się należycie. Działania organu wydającego przepisy nie są więc po
prostu tożsame z tworzeniem prawa, a praworządność formalna sto-
sowania prawa dotyczy prawa zinterpretowanego w jakiejś mierze w

10 Z. Ziembiński, Praworządność, [w:] A. Redelbach, S. Wronkowska, Z.
Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1994, s. 279. Dla kondycji praworządności materialnej duże znacze-
nie mają wartości kultury politycznej danego społeczeństwa. Jeżeli pod poję-
ciem „kultury politycznej” danego społeczeństwa będziemy rozumieć zbiór
wartości , reguł i norm zachowania trwale obecnych w świadomości podmio-
tów partycypujących w działaniach o charakterze politycznym, zauważmy, że
tak pojmowanej kulturze politycznej można przypisać strukturę złożoną z czte-
rech grup składników, takich jak: „a) wiedza o polityce, znajomość faktów oraz
zainteresowanie nimi; b) ocena zjawisk politycznych, sądy wartościujące doty-
czące tego, jak powinna być sprawowana władza; c) emocjonalna strona państw
politycznych (np. patriotyzm lokalny); d) uznane w danym społeczeństwie
wzory zachowań politycznych, które określają, jak można, i jak należy postę-
pować w życiu politycznym”. M. Chmaj, Kultura polityczna, [w:] Mała ency-
klopedia wiedzy politycznej, red. M. Chmaj, Wydawnictwo Adam Marszałek,
W. Sokół, s. 171-172.
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oparciu o wartości przyjmowane przez doktrynę prawniczą dominu-
jącą w danym kraju11.

Zagadnienie praworządności można rozważać i poddawać w
kontekście związków między aksjologią a prawem normatywnym12.
Warto też przebadać konsekwencje relacji między prawem a moral-
nością w ujęciu pozytywizmu prawniczego i jego bodaj najbardziej
znanej „mutacji”, czyli normatywizmu w wariancie „czystej nauki
prawa” pomysłu Hansa Kelsena.

5. Pozytywizm prawniczy – krótka charakterystyka pojęcia
Pozytywizm prawniczy należy do najbardziej znanych i

wpływowych kierunków myśli prawniczej. Rozwinął się w drugiej
połowie XIX i pierwszych dekadach dwudziestego wieku. W zakre-
sie metodologii badania państwa i prawa jego przedstawiciele nawią-
zywali do pozytywizmu filozoficznego, reprezentowanego przede
wszystkim przez Augusta Comte’a. Twórcy pozytywizmu prawni-
czego interesowali się w szczególności normą prawną. Pozostałe
normy, jak chociażby normy moralne czy wynikające z respektu dla
prawa Bożego, nie powinny być ich zdaniem przedmiotem analiz,
jako że nie konstytuują systemu prawa pisanego i powszechnie obo-
wiązującego. Wspólną cechą pozytywizmu filozoficznego i prawni-
czego jest awersja do wszelkiej metafizyki w przedsięwzięciach ma-
jących na celu wyjaśnianie rzeczywistości13, w tym także państwa i

11 Z. Ziembiński, Praworządność…, s. 279-280.
12 Jest to uzasadnienie nie tylko z perspektywy recepcji społecznej pra-

wa, ale i dlatego, że również prawodawca dokonuje wartościowania na
kolejnych etapach określonego modelu tworzenia prawa, kierując się przy
tym przede wszystkim aksjologią ustroju społeczno – politycznego, w któ-
rym to prawo jest tworzone. P. Sut, Aksjologia a prawo, [w:] Leksykon
współczesnej teorii i filozofii praw. 100 podstawowych pojęć, red. J. Zaja-
dło, Wydawnictwo C. H. BECK, Warszawa 2007, s. 2. Także por. J. Wrób-
lewski, Teoria racjonalnego tworzenia prawa, Ossolineum, Wrocław –
Warszawa – Kraków 1985; P. Dutkiewicz, Problem aksjologicznych pod-
staw prawa we współczesnej polskiej filozofii i teorii prawa, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1996.

13 Przeciwne stanowisko zajmował św. Tomasz z Akwinu, który do-
strzegał metafizyczny wymiar prawa (ponadustawowy) i domagał się jego
supremacji. Akwinata miał na myśli prawo naturalne pochodzące od Boga,
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prawa. Według pozytywistów, „porządek państwowo – prawny uzy-
skuje sankcję wartości i poznawalności pod warunkiem, iż posiada
odzwierciedlenie w normach prawa pisanego. To stanowisko dopro-
wadziło do znacznej wulgaryzacji badan prawa, zawężających się
wyłącznie do poznania normy prawnej i reguł jej interpretacji, bez
głębszej refleksji nad aksjologią prawa. Pozytywizm natomiast bez-
pośrednio nawiązywał so założeń szkoły liberalistycznej, będąc jej
znaczącą wersją interpretacyjną”14. Sukcesywny rozwój doktryny
liberalizmu, choć nie aż tak intensywny w wieku XIX, już wcześniej
w epoce oświecenia, sprzyjał emancypacji tych trendów w refleksji
nad prawem, które absolutyzowały te wartości, o których już od
dawna wiadomo, że absolutnymi nie są.

Katarzyna Stępień jako spiritus movens pozytywizmu prawni-
czego wskazuje na takie jego filozoficzne podstawy, jak:

• woluntaryzm,
• konwencjonalizm
• ateleologizm,
• etyczny utylitaryzm15.
Bliższa charakterystyka powyższych przymiotów przekracza

ramy niniejszej wypowiedzi, za to należy przypomnieć z pewnością
alternatywne w stosunku do tez normatywizmu prawniczego rozróż-
nienie wprowadzone przez św. Tomasza z Akwinu; otóż mędrzec z
Akwinu ustalił triadę trzech fundamentalnych porządków prawa:

nie tracąc przy tym z pola widzenia perspektywy realistycznej pozostającej
w syntonicznym układzie z jego idealizmem. Działający przed II wojną
światową lubelski tomista Czesław Martyniak dowodzi, że św. Tomasz
konsekwentnie forsował „twierdzenie o istnieniu rzeczywistości niezależnej
od człowieka i wcześniejszej od niego, przyznając jednocześnie, że jest ona
tworem Boga i istnieje tylko dzięki Bogu – stwórcy”. M. Łuszczyńska,
Prawo ponadustawowejako podstawa systemu filozoficzno – prawnego
Czesława Martyniaka, „Studia Prawnicze KOL” 2007, nr 1 (29), s. 103.

14 A. Sylwestrzak, Pozytywizm prawniczy, [w:] idem, Historia doktryn
politycznych i prawnych, Wydawnictwo Prawnicze „Lexis Nexis”, War-
szawa 2006, s. 296.

15 K. Stępień, Błąd antropologiczny w dziedzinie prawa, [w:] Błąd an-
tropologiczny, red. A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień, Polskie Towarzy-
stwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2003, s. 290.
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• lex aeterna, czyli wola Boga, cel i zamysł Boga odnoszący
się do świata,

• lex naturalis, czyli to, co człowiek może poznać w prawie
Bożym dzięki mocom rozumu; prawo natury to zbiór ludzkich dzia-
łań mających służyć dobru wspólnemu,

• lex humana, czyli w dużej mierze konkretyzacja imperaty-
wów prawa naturalnego16.

Szczególną odmianą pozytywizmu prawniczego jest pozyty-
wizm prawniczy. Nazywa się go niekiedy, o czym wspominałem
„czystą nauką prawa” (ReineRechtslehre), przy czym nazwa ta po-
chodzi od tytułu głównego dzieła Hansa Kelsena17. Centralna katego-
ria normatywizmu to system prawa rozumiany jako system „złożony
z generalno – abstrakcyjnych norm prawnych, który jest konstrukcją
logiczną niezależną od empirycznej rzeczywistości”18. Więcej uwag
na temat normatywizmu znajdzie się w podrozdziale poświęconym
Hansowi Kelsenowi.

6. Pozytywizm prawniczy Johna Austina
John Austin (1790 – 1859) było do 1832 roku wykładowcą jury-

sprudencji, lecz zaniechał kariery adwokackiej na rzecz pracy badaw-
czej, a w rezultacie sformułował rozwijane później założenia pozytywi-
zmu prawniczego. Austin był przekonany, że prawoznawstwo powinno
się zajmować wyłącznie prawem pozytywnym, albowiem jest to prawo
sensu stricto, a jego istota sprowadza się do tego, iż zostało ustanowione
przez suwerena sprawującego zwierzchność polityczną dla jego poli-
tycznych poddanych. W tym podejściu prawo pozytywne jest prawem,
które powstało w następstwie jego ustanowienia przez suwerena, który

16 R. Małek, Prawo, [w:] Słownik myśli społeczno – politycznej, red. M.
Siwiec, Wydawnictwo PARK, Bielsko – Biała 2006, s. 486. Św. Tomasz
akcentuje, że gdy dochodzi do sprzeczności pomiędzy prawem ludzkim a
prawem naturalnym, to lex humana traci walor obowiązywania, czyli tym
samym przymiot praworządności.

17 W ostatnim przekładzie polskim (z 2014 roku) tłumacz Rafał Szubert
zdecydował się na tytuł Czysta teoria prawa.

18 J. Zajadło, Normatywizm, [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii
prawa. 100 podstawowych pojęć, red. J. Zajadło, Wydawnictwo C. H.
BECK, Warszawa 2007, s. 204.



47

ma sposobność przymuszenia adresata prawo do zachowania wymaga-
nego przez dyrektywę prawną. Przymiotem suwerena jest „moc zada-
wania dolegliwości”, co jest środkiem wymuszania posłuchu19. Prawo
suwerena jest egzekwowane w sposób niemający związku z moralno-
ścią, a praworządność w taki sposób zaprowadzana odpowiada definicji
praworządności formalnej.

Dzierżowładcy (suwerenowi) należy się zatem władza totalna
w zakresie tworzenia i stosowania prawa. Suweren wymusza prawo-
rządność despotycznym stylem rządów, jak np. w totalitarnych sys-
temach politycznych, kierując się ideologią autorytarną20. Częściej
jednak, jak się wydaje, prawomocność władzy suwerena „wynika z
samego faktu jej posiadania i zdolności wymuszania posłuchu, a jest
dodatkowo wzmacniana szczególnymi cechami osobowościowymi
władzy (przywódcy)”21. Suweren z konceptu Austina to wzorcowy
autokrata, który nie dba o legitymizację społeczną swoich rządów
inną niż ta, którą zdoła wymusić operacyjnym prawem za pomocą
aparatu policyjnego czy sił zbrojnych. Nie wolno zapomnieć, że to za
rządów autokraty Hitlera powstało prawo wyzbyte fundamentów
moralnych, jak chociażby tzw. ustawy norymberskie, które wprowa-
dziły w Niemczech dyskryminację obywateli pochodzenia żydow-

19 L. Dubel, Doktryny polityczno – prawne XIX wieku, [w:] L. Dubel, J.
Malarczyk, Historia doktryn polityczno – prawnych, Agencja Wydawniczo
– Handlowa Antoni Dudek, Lublin 1997, s. 281-282.

20 Ideologia autorytarna zakłada permanentną negację liberalizmu, insty-
tucji rządów demokratycznych, parlamentaryzmu; wyrasta z inspiracji tra-
dycjonalistycznych i elitarystycznych, będąc apologią rządów jednostek
uznanych za ponadprzeciętne. A. Antoszewski, Autorytaryzm, [w:] Leksy-
kon politologii wraz z aneksem: partie, parlament, wybory, red. A. Anto-
szewski, R. Herbut, Wydawnictwo „atla 2”, Wrocław 1996, s. 27.

21 Ibidem, s. 28. Adam Swift podaje przykład absolutnie liberalnego dykta-
tora, który pozwala jednostkom na niekontrolowaną wolność, czyli wolność w
sensie negatywnym. Pozwala im na wszystko, co skutkuje aksjologicznym
chaosem, ale jednak stanowi jakieś prawo, tyle że służy ono ochronie wolności
negatywnej. Suweren (przywódca) zyskuje legitymizację społeczną dla swych
rządów, jednocześnie prowadząc ogólną destabilizację państwa i destrukcję
wartości. Por. A. Swift, Wprowadzenie do filozofii politycznej, tłum. A. Krzy-
nówek, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, s. 73.
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skiego, albo prawo eugeniczne. Notabene w takich właśnie realiach
przyszło żyć i pracować normatywiście Kelsenowi.

John Austin przekonywał, że prawo ustanawiane z inicjatywy
zwierzchników politycznych jest zasadniczo różne od pozytywnej
moralności reprezentowanej przez normy ustanowione z woli jedno-
stek (społeczeństwa), lecz nie przez suwerena czy innego autokra-
tycznego lidera. W tym znaczeniu moralność pozytywna jest inna niż
prawo Boże, będące jedynie – zdaniem Austina – miarą moralności
pozytywnej. Moralność pozytywną współtworzą: prawo honorowe,
prawo międzynarodowe (ongiś: prawo narodów), przy czym w kręgu
prawa międzynarodowego funkcjonuje kilka suwerenów, zazwyczaj
rywalizujących ze sobą, dlatego też nie istnieje podległość22.

Austin nie zgadza się z koncepcją praw podmiotowych które
sprowadzają się li tylko do uprawnienia. Jego zdaniem, z prawem wiąże
się nieodłącznie jego charakter dwustronny, uprawniająco – zobowiązu-
jący. Mimo że istotę prawa pozytywnego łączy z aktem legislacyjnym
uważa, że także prawo zwyczajowe i precedensowe mają prawny cha-
rakter, bowiem zostają usankcjonowane przez suwerena. Prawo zwy-
czajowe do momentu aktu akceptacji (usankcjonowania) zwyczaju
przez suwerena jest jedynie pozytywną moralnością.[…].

Suwerenność Austin wiąże z konkretnym podmiotem. Odrzu-
ca ideę suwerenności prawa. Suwerenność bowiem nie polega na
tym, że wszyscy są jej piastunami. W rzeczywistości nawet w rzą-
dach ludowych suwerena jest tylko część ludu. Sytuacja, w której
całe społeczeństwo byłoby suwerenne, nie jest możliwa. W praktyce
występuje albo monarcha, wówczas suweren jest jedną osobą, albo
arystokracja, gdy suweren składa się z grupy ludzi. Czysta monar-
chia właściwie nie istnieje, a monarchia ograniczona to w istocie
forma arystokracji. Ciało suwerenne może być też wybieralne. Suwe-
ren nie może być ograniczony w żaden sposób, nawet prawnie. Może
on zawsze swobodnie ustanowić bądź znieść prawo. Suweren ogra-
niczony w jakikolwiek sposób przestaje być suwerenem23.

Suwerenem jest pojedynczy władca (tyran, dyktator, satrapa)
nazywany autokratą; suwerenem jest też grupa budzi, niekiedy duża
zbiorowość, jak NSDAP w hitlerowskich Niemczech czy Komuni-

22 L. Dubel, Doktryny…, s. 282.
23 Ibidem.
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styczna Partia Związku Radzieckiego. Znamienne, że niezależnie od
tego, czy rządy sprawuje i ustanawia prawo pojedynczy czy też zbio-
rowy suweren, obraz rzeczywistości, którą zwykło się określać mia-
nem praworządności, jest wyrazem jego intencji, zaś reszta uwarun-
kowań nie ma większego znaczenia dla zbiorowości legitymizującej
ten stan rzeczy pod przymusem. Etyczne zastrzeżenia można formu-
łować w warunkach względnej wolności, i nawet gdy nie spotykają
się one z reakcją prawnokarną ze strony suwerena, to są ignorowane
albo co najwyżej uwzględniane w formie doraźnego, przeważnie
krótkotrwałego przywrócenia stanu dającego impulsy do nadziei na
utrwalenie praworządności. Przykładem może być sytuacja po
śmierci Stalina w 1953 roku i słynnym raporcie Nikity Chruszczowa,
kiedy to komunistyczny suweren w Polsce rozpoczął zmiany sugeru-
jące dążenie do praworządności odzwierciedlonej we właściwych
relacjach pomiędzy prawem a moralnością i sprawiedliwością. Pro-
ces ten jednak bardzo szybko ustał.

8. Pozytywizm prawniczy Herberta L. A. Harta
Herbert Lionel Adolphus Hart (1907-1992), angielski filozof i

prawnik, profesor teorii prawa (od 1952 r.) w Oksfordzie, chociaż
ukończył studia prawnicze bez stopnia naukowego. Najważniejsze
działo Harta to Pojęcie prawa (Concept of Law), która została pomy-
ślana jako podręcznik, ale, jak pisze Jan Woleński, „szybko zyskała
olbrzymią sławę i została uznana za jedno z najważniejszych wyda-
rzeń we współczesnej ogólnej refleksji nad prawem”24. Hart intere-
sował się żywo relacjami w układzie „prawo-moralność” poddając tę
kwestię głębokiemu namysłowi. W dziele Pojęcie prawa stwierdza,
iż postulat, że zachodzi konieczny związek pomiędzy prawem i mo-

24 J. Woleński, Wprowadzenie, [w:] H. L. A. Hart, Eseje z filozofii pra-
wa, tłum. J. Woleński, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001, s. VII.
Oksfordzka działalność Harta bardzo znacząco otwierając ją na teorię spo-
łeczną, której nie wolno zapominać o >pierwszoosobowym< punkcie wi-
dzenia osób biorących udział w działaniach społecznych, a zatem na norma-
tywną teorię polityki i moralności (pojmowaną przez Harta w duchu libe-
ralnym i Hume’owskim). J. Finnis, Hart Herbert L. A., [w:] Encyklopedia
filozofii, t. 1, red. T. Honderich, tłum. J. Łoziński, Wydawnictwo Zysk I S-
ka, Poznań 1998, s. 311.
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larnością, ma wiele ważnych odmian, z których nie wszystkie odzna-
czają się jasnością. Jest wiele możliwych interpretacji kluczowych
terminów „konieczny” i „moralność”. Nie zawsze są one rozróżniane
i oddzielnie rozważane […]. Najjaśniejsza, być może z uwagi na jej
radykalizm, jest koncepcja związana z tomistyczną koncepcją prawa
naturalnego. Ma ona podwójny charakter. Po pierwsze, istnieją pew-
ne zasady prawdziwej moralności czy sprawiedliwości, odkrywanie
przez rozum ludzki bez pomocy objawienia, chociaż ich geneza jest
boska. Po drugie, prawo ustanowione przez człowieka nie obowiązu-
je, jeśli pozostaje w konflikcie z tymi zasadami25.

Hart rozważając różne koncepcje opowiadające się za ko-
niecznym związkiem prawa i moralności wyraża duży sceptycyzm
co do możliwości zgody na ową więź. Przeszkodą jest niemożność
zbudowania czysto empirycznej ogólnej nauki o prawie26. Być może
w tak pomyślanej teorii znalazłyby się instrumenty pozwalające na
weryfikację wspomnianego związku. Niestety, Hart w swoich wielo-
aspektowych i wielokontekstowych badaniach nie znalazł asumptu
do stwierdzenia, że związek pomiędzy prawem i moralnością jest
konieczny, że jest to conditio sine qua non tworzenia, stosowaniu i
obowiązywania prawa w sposób zgodny z duchem i literą prawo-
rządności. Racjonalnie zorientowani adresaci norm prawnych ocze-
kują przede wszystkim oznak celowości danej normy funkcjonującej
w systemie prawa27. Jeśli zaś chodzi o moralność, to nie dość, że jej

25 H. L. A. Hart, Pojęcie prawa, tłum. J. Woleński, Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, Warszawa 1998, s. 212-213.

26 Musiałaby to jednak być zdaniem Harta teoria naukowa, ponieważ
koncepcja, która ogranicza się do badania faktów stricte empirycznych,
czyli zewnętrznych zachowań ludzi, nie daje sposobności zrozumienia,
„jaką rolę odgrywa w ludzkim postępowaniu świadomość funkcjonowania
w normatywnej strukturze”. P. Kamela, Teoria prawa a filozofia prawa,
„Kwartalnik Prawa Publicznego” 2006, nr 4, s. 213. Także por. H. L. A.
Hart, Realizm skandynawski, [w:] Eseje z filozofii prawa, tłum. J. Woleński,
Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, Warszawa 2001, s. 213.

27 Jerzy Oniszczuk podkreśla, że H. L. A. Hart „nie wyróżniał żadnego we-
wnętrznego punktu widzenia w prawie, np. opartego na moralnych względach,
kalkulacji interesów, bezrefleksyjnej postawie. […] Twierdził, że teoria prawa
musi brać pod uwagę przesłanki, które ludzie uwzględniają w ich wewnętrznym
punkcie widzenia, gdy odnoszą się do systemu prawa. Taką przesłanką jest
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rozumienie jest kwestią uwarunkowań kulturowych i psychologicz-
nych, to istnieje możliwość interioryzacji wartości moralnych oraz
implementacja tychże do osobistego systemu moralnego jako normy
etycznej bądź aksjologicznego przeświadczenia. Adresat normy
prawnej pozostaje wówczas,poniekąd też wskutek przymusu praw-
nego, neutralny wobec kwestii praworządności, gdyż zadowala go
rozporządzanie moralnością wypracowaną immanentnie, a nie do-
starczaną z zewnątrz, przez system prawa.

Zwięzłą syntezę ustaleń i postulatów H. L. A. Harta będących
istotnym wkładem w rozwój anglosaskiej jurysprudencji przedstawia
Leszek Leszczyński:

H. L. A. Hart ogranicza suwerena w dwojaki sposób. Z jednej
strony wysuwa warunek koniecznego uwzględnienia w prawodaw-
stwie zasadniczych właściwości charakteryzujących naturę człowie-
ka (należą do nich: ludzka wrażliwość, przybliżona równość ludzi,
ograniczony altruizm, ograniczoność zasobów, które człowiek ma do
dyspozycji oraz ograniczoność jego rozumienia i siły woli w reali-
zowaniu dalekosiężnych celów), natomiast z drugiej – obok reguł
pierwszego rzędu (nakazująco-zakazujących) wyróżnia w rozwinię-

właśnie to, że ludzie traktują normy prawne jako element racji skłaniającej do
działania. Przesłanki te nie wykraczają poza podstawę, na której ludzie odnoszą
się do norm prawnych. Ten wewnętrzny punkt widzenia, który >łączy< różne
punkty widzenia, ale jest niezróżnicowany, traktowany jest jako mający wyraź-
ne przesłanki, a więc nie jest stabilny”. J. Oniszczuk, Filozofia i teoria prawa,
Wydawnictwo C. H. BECK, Warszawa 2012, s. 300, przyp. 1. Jeżeli norma
prawna wyzwala w ludziach określoną jakimś celem aktywność i jeśli jest to
aktywność pozytywna, to z pewnością norma ta nie kontestuje jakiejś istotnej
racji moralnej. Jednakże, generalnie rzecz ujmując, prawo zbudowane na tezach
pozytywizmu prawniczego stało się niewydolne wskutek osłabienia przejrzy-
stości i komunikatywności przepisów obecnych w nadmiarze w aktach norma-
tywnych.W rezultacie „przestało być postrzegane jako czynnik gwarantujący
stabilizację życia społecznego oraz bezpieczeństwo stosunków ukształtowanych
na podstawie obowiązujących norm. Jest ono natomiast postrzegane jako
przede wszystkim swoista technika kierowania społeczeństwem, przy tym
technika nader uciążliwa dla tych, w stosunku do których jest stosowana, a
zarazem mało użyteczna dla tych, którzy się nią posługują”. S. Wronkowska,
Tworzenie prawa, [w:] A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys
teorii państwa i prawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 165.
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tych systemach prawnych reguły drugiego rzędu (reguły uznania,
orzekania i zmiany) których twórcami, obok legislatora, są podmioty
stosujące prawo28.

Hart przemawia za uwzględnianiem reguł w funkcjonowaniu
systemu prawa, ufając przy tym, że podmioty stosujące są na tyle
elastyczne w stosowaniu, aby usatysfakcjonować adresatów wystar-
czająco, by nie stawiali prawodawcy zarzutu nieprzestrzegania zasad
praworządności. Praworządności wyobrażanej jako stan rzeczy pole-
gającej na zgodzie na fakt, i to obu stron, że norma zwerbalizowana
w przepisie prawnym może nie do końca odpowiada w swej treści
określonej normie moralnej, jednakże nie zniekształca jej w takim
stopniu, by należało ją odrzucić. Pozytywizm Harta wydaje się w
swym głębszym znaczeniu łagodzić radykalny pozytywizm Austina i
bezwzględny w swej jednoznaczności normatywizm Kelsena.

9. Normatywizm prawniczy Hansa Kelsena
Hans Kelsen (1881-1973) urodził się w Pradze Czeskiej, ale

od trzeciego roku życia aż do 1930 roku, kiedy to przeniósł się do
Niemiec, mieszkał w Wiedniu, gdzie ukończył prawo i w roku 1911
uzyskał habilitację. W 1940 roku wyemigrował do Stanów Zjedno-
czonych. Przez dwa lata wykładał na Uniwersytecie Harvarda, a w
1945 roku został mianowany profesorem zwyczajnym Uniwersytetu
w kalifornijskim Berkeley29. Biografia Kelsena, podobnie jak Franz
Kafka czeskiego Żyda, związanego z kręgiem kultury germańskiej,
na domiar tego emigranta, jest nadzwyczaj interesująca, ale wzgląd
na dyscyplinę metodologiczną nakazuje przejść do meritum.

Według Kelsena prawo jest co do istoty zamkniętym, upo-
rządkowanym oraz hierarchicznym systemem norm, które uczony
rozumie jako normy powinnościowe. System prawa można analizo-
wać jako statyczny albo dynamiczny. Rozważając system w aspekcie
statycznym konstatujemy, że podstawą jego funkcjonowania jest
najwyższa norma merytoryczna (oznacza to brak jej związków z
moralnością), czyli tzw. Grundnorm (norma podstawowa). Grund-

28 L. Leszczyński, Tworzenie prawa, [w:] A. Korybski, L. Leszczyński,
A. Pieniążek, Wstęp do prawoznawstwa, MORPOL, Lublin 2000, s. 113.

29 A. Bosiacki, Wstęp, [w:] H. Kelsen, Czysta teoria prawa, tłum. R.
Szubert, „Lexis Nexis”, Warszawa 2014, s. 7-41.
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norm obowiązuje z tej przyczyny, że uważa się ją za oczywistą z
perspektywy „praktycznego rozumu”30. Wszelkie normy niższego
rzędu, które wynikają merytorycznie z normy najwyższej, przejmują
od tej normy status norm obowiązujących. Większe znaczenie dla
funkcjonowania współczesnych systemów prawnych mają rozważa-
nia Kelsena nad aspektem dynamicznym. W takim podejściu relacje
pomiędzy normami w systemie są natury czysto formalnej. Oznacza
to, że „rozpatrywana norma obowiązuje wtedy i tylko wtedy, gdy
została ustanowiona na podstawie kompetencji wyznaczonej w nor-
mie wyższej, a z kolei norma wyższa obowiązuje, ponieważ została
ustanowiona przez kompetentny organ, który z kolei swoją kompe-
tencję prawodawczą czerpie z treści normy jeszcze wyższego rzędu.
W ten sposób Kelsen zbudował koncepcję systemu hierarchicznie
uzasadniających się norm. Odgrywa ona istotne znaczenie w teorii
współczesnego konstytucjonalizmu i państwa prawnego”31.

Koncepcja państwa prawnego (Rechtsstaat) jest w zasadzie
negacją prawa natury. Zauważmy, że owa swoista rywalizacja mię-
dzy normatywizmem Kelsenowskim a prawem natury trwa do dzi-
siaj. Dziełem Kelsena interesują się głównie przedstawiciele teorii
prawa jako tworu społecznego zbliżonego doktrynalnie do pozytywi-

30 Kategoria „praktycznego rozumu” Immanuela Kanta wywarła duży
wpływ na czystą teorię prawa Kelsena, nie przejął jednak jego metafizyki
moralności, konsekwentnie odrzucając wszelkie narzędzia dyscyplin innych
niż wypracowane na gruncie racjonalizmu o Kantowskim rodowodzie;
akceptował też niektóre tezy Davida Hume’a

31 A. Mikołajczyk, Obowiązywanie prawa, [w:] Leksykon współczesnej
teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, red. J. Zajadło, Wydaw-
nictwo C. H. BECK, Warszawa 2007, s. 209. Hubert Izdebski uważa, iż
bliski związek państwa prawnego (Rechtsstadt) z pozytywizmem prawni-
czym sprawiał, że trudno było konstruować modele teoretyczne odpowiada-
jące postulatowi, abyrządziły prawa, a nie ludzie. Autor jako przykład poda-
je Kelsena, konsekwentnego w kategoriach doktrynalnych, kiedy to kryty-
kuje sens konstrukcji państwa prawnego, bo przecież każde państwo ma
mniej lub bardziej rozbudowany system norm prawnych. Kelsen nie był też
zwolennikiem elementów państwa policyjnego (Polizeistadt); borykał się
też z dylematem, „jak zapewnić przestrzeganie prawa przez tego, kto prawo
tworzy. H. Izdebski, Fundamenty współczesnych państw, Wydawnictwo
Prawnicze „Lexis Nexis”, Warszawa 2007, s. 95.
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zmu filozoficznego i bardziej do filozofii analitycznej niż np. her-
meneutyki, obecnej również na gruncie współczesnej nauki o prawie.
Kelsen oferuje porządek pozytywny nieznajdujący oparcia w moral-
ności i jej kodyfikacjach, czyli normach etycznych. Można mówić
wręcz o „ładzie Kelsenowskim”, stąd najprawdopodobniej wynika
szerokie wykorzystanie jego teorii w kreowaniu współczesnych sys-
temów prawnych.

Natomiast jeśli chcemy znaleźć pewne ideały prawne kojarzo-
ne z mniej lub bardziej wyobrażalną ideą sprawiedliwości, dobra czy
słuszności, musimy, jak trafnie zauważa Małgorzata Łuszczyńska,
oprzeć się „na koncepcji praw naturalnych niezmiennych. Tylko one,
operujące trwałymi i niezmiennymi standardami, są w stanie doko-
nać oceny prawa stanowionego”32. Do takich standardów należy z
pewnością zaliczyć normy moralne.

Normy moralne należy zaliczyć, obok innych norm funkcjonu-
jących w porządku kulturowym, oprócz norm prawnych Leszek
Leszczyński podkreśla, iż fakt, że prawo, które jest tworzone „przez
państwo nie jest jedynym zbiorem regulacji mającym wpływ na po-
stępowanie podmiotów prawa, a odwrotnie, jest jednym z wielu sys-
temów normatywnych wypełniających swą treścią życie społeczne
[…]”33. Prawo stanowione przez państwo i pozaprawne systemy
normatywne pozostają według autora w relacjach, wśród których
można wyróżnić trzy rodzaje:

• tak zwane uregulowania zbieżne;

32 M. Łuszczyńska, Prawo natury a prawo stanowione – dwa antagoni-
styczne ujęcia filozofii prawa, „Annales UniversitatisMariae Curie-
Skłodowska” 2005/2006, vol. LII/LIII, s. 105. Ocena prawa stanowionego,
pozytywna bądź negatywna, może być tożsama z oceną praworządności.
Ocena zawiera element moralności bądź jest stricte oceną moralną. Jeżeli
dane prawo jest oceniane dodatnio, z reguły będzie postrzegane. Jednakże
obiektywność oceny wiąże się ze znajomością norm prawnych; jest to wa-
runek pierwszy efektywnego wpływu owych norm na zachowania adresa-
tów. S. Wronkowska, Przestrzeganie prawa, [w:] A. Redelbach, S. Wron-
kowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, Warszawa 1994, s. 235.

33 L. Leszczyński, Prawo-społeczeństwo-państwo, [w:] A. Korybski, L.
Leszczyński, A. Pieniążek, Wstęp do prawoznawstwa, MORPOL, Lublin
2000, s. 48.
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−są to okoliczności, kiedy podmiot prawa otrzymuje identycz-
nie brzmiące nakazy bądź zakazy z normy, która jest normą prawną,
ale i też z normy np. moralnej, przynależnej do pozaprawnego zbioru
regulacji; np. kradzież, zabroniona przez normy prawne, jest równo-
cześnie przedmiotem potępienia z punktu widzenia norm moralnych,
religijnych, dobrych obyczajów;

• tak zwane uregulowania rozbieżne;
− taka sytuacja ma miejsce, jeżeli podmiot prawa dostaje dia-

metralnie różne polecenia co do sposobu zachowania związanego z
treścią norm prawnych, zaś inne zakazy bądź nakazy można ekspli-
kować np. z norm religijnych czy moralnych; dochodzi wtedy do
konfliktu poleceń, często nawet dramatycznej alternatywy w warun-
kach gdy wybór postępowania staje się koniecznością;

• zachowania indyferentne;
−systemy są wobec siebie obojętne wtedy, „gdy jakaś sfera

aktywności jednostki zostaje objęta reglamentacją prawną, a na ten
temat nie wypowiadają się pozaprawne systemy normatywne. Prawo
kosmiczne np. nie zawiera ocen i wartościowania moralnego, na
temat przedmiotu jego regulacji nie wypowiadają się normy zwycza-
jowe. Może mieć miejsce także sytuacja odwrotna. Prawodawca
może świadomie zrezygnować z regulowania niektórych zachowań
podmiotów prawa. Wychodząc z założenia, że zachowania te wy-
starczająco skutecznie uregulowane zostały przez normy obyczajowe
czy zwyczajowe, […] przez pozaprawne systemy normatywne”34.

Te ostatnie wyróżnione w podanej wyżej typologii sposoby
postępowania, czyli zachowania indyferentne będące skutkiem neu-
tralności systemów normatywnych (prawnego i pozaprawnego), są
bliskie Kelsenowskiej koncepcji rozdziału prawa od moralności.
Autor Czystej teorii prawa dowodzi:

Gdy przyjmie się, że prawo zgodnie ze swą istotą jest moralne,
przy założeniu absolutnej wartości moralności nie ma sensu stawiać
żądania, że prawo powinno być moralne. Takie żądanie tylko wtedy
znajduje uzasadnienie, a przyjęta przy tym moralność tylko wtedy
stanowi probierz wartości prawa, gdy przyznana zostanie możliwość
niemoralnego prawa, prawa złego moralnie, a zatem kiedy do defini-

34 Ibidem, s. 48-49.
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cji prawa przyjęty zostanie element treści moralnej. Kiedy teoria
prawa pozytywnego podnosi roszczenie dotyczące rozróżnienia pra-
wa i moralności w ogólności oraz prawa i sprawiedliwości, nieutoż-
samiania ich ze sobą, roszczenie to sprzeciwia się tradycyjnemu,
przez większość prawników uważanemu za oczywisty poglądowi,
który zakłada, że istnieje tylko jedna, jedynie obowiązująca, ale to
znaczy absolutna moralność, a tym samym absolutna sprawiedli-
wość. Roszczenie dotyczące rozdziału prawa i moralności, prawa i
sprawiedliwości oznacza, że obowiązywanie pozytywnego porządku
prawnego jest niezależne od obowiązywania jednej, jedynie obowią-
zującej, absolutnej moralności, „tej” moralności, moralności par
excellence. Jeżeli zakłada się tylko względne wartości moralne, wte-
dy roszczenie, że prawo powinno być moralne, a to znaczy być
sprawiedliwe, oznacza tylko, że ukształtowanie prawa pozytywnego
powinno odpowiadać jednemu określonemu spośród wielu możli-
wych systemów moralnych systemowi moralnemu. Przez co nie
wyklucza się możliwości roszczenia, że ukształtowanie prawa pozy-
tywnego powinno odpowiadać innemu systemowi i jemu rzeczywi-
ście odpowiada, podczas gdy sprzeciwia się ono jednemu z tych
różnych systemów moralnych35.

10. Konkluzja
Z trzech przedstawionych w tej wypowiedzi – Johna Austina,

Herberta Harta i Hansa Kelsena –daje się wyprowadzić wniosek, że
praworządność może być rozumiana dwojako. Po pierwsze, jego
podstawą aksjologiczną może być wyłącznie norma prawna czy ze-
spół norm prawnych uporządkowanych hierarchicznie i wzajemnie
wpływających na siebie (Kelsen) albo wola suwerena (Austin). Naj-
bardziej umiarkowany w swych pozytywistycznych poglądach Hart
rozdziela prawo od moralności dlatego że, jak można domniemywać
– podobnie jak Kelsen – nie wierzy, aby jeden rodzaj moralności
miał uznanie u wszystkich jednostek zdolnych do ocen moralnych
systemu prawnego. Gdyby tak było, o praworządności mówilibyśmy
tylko w przypadku ewidentnej korespondencji systemu prawnego z
systemem moralnym. Radykalny pozytywizm czy tym bardziej od-

35 H. Kelsen, Czysta teoria prawa, tłum. R. Szubert, „Lexis Nexis”,
Warszawa 2014, s. 137-138.
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wołujący się do „praktycznego rozumu” normatywizm Kelsena wy-
kluczają taką relację jako nieznajdującą potwierdzenia w wiedzy o
naturze ludzkiej. Po analizie konceptów Austina, Harta, Kelsena
można zaryzykować supozycję, że jedynym hipotetycznie możliwym
porządkiem prawnym byłby system prawny oparty na Dekalogu,
czyli prawie Bożym. Kwestia praworządności byłaby wówczas roz-
ważana w aspekcie norm prawnych jako zgodnych bądź niezgodnych
z normami religijnymi, a jakikolwiek sprzeciw wobec Prawodawcy
odbierany jako absurd. Jednakże taki stan rzeczy nie wydaje się być
możliwy, nawet w teokracji.

Streszczenie:
Termin „praworządność” wydaje się być oporny wobec in-

strumentów tradycyjnej analizy semantycznej. Funkcjonuje zazwy-
czaj jako określenie stanu uważanego powszechnie jako dodatni,
oddający istotę hipotetycznej zależności normy prawnej od normy
moralnej sensu largo. Jest to widzenie tyleż pozytywne, ile uprosz-
czone. Rozważając problematykę legitymizacji prawa, nie można
unikać konfrontacji z dwoma fundamentalnymi postawami (abstra-
hującą od wartości, którym z założenia powinna służyć) a prawo-
rządnością materialną, związaną z różnymi systemami ustrojowymi,
zatem podporządkowaną aksjologii legitymizującej określony system
społeczno-polityczny. Praworządność formalna nie realizuje celów
politycznych, próbuje oddać istotę prawa. Hans Kelsen, przedstawi-
ciel normatywizmu prawniczego, zakłada, że system prawny jest
złożony z norm prawnych funkcjonujących w układzie hierarchicz-
nym, co oznacza, że norma niższego rzędu ma się rozwijać i znajdo-
wać konkretyzację w normie wyższego rzędu. Najwyżej w hierarchii
sytuuje się norma podstawowa (Grundnorm) nazywana też normą
naczelną. Ranga tej normy nie jest zależna od zmian w systemie
politycznym, a w konsekwencji – nie zostaje uchylona nawet gdy nie
odpowiada uniwersalnej normie etycznej. W myśli Kelsena i Harta
można odnaleźć pewne analogie z koncepcją Johna Austina, który
przyjmuje kategorialne rozróżnienie między porządkiem prawnym a
porządkiem moralnym, jednak ład zaproponowany przez Austina ma
być poddany woli politycznego suwerena, zaś w porządku Kelse-
nowskim – prawu sensu stricto. Z kolei w zaliczanej do nurtu neopo-
zytywistycznego jurysprudencji analitycznej prawo jest oderwane od
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jakiegokolwiek przejawu sacrum, w tym prawa Bożego – to wyłącz-
nie produkt racjonalnej i teleologicznej działalności człowieka, a
związek pomiędzy prawem a moralnością nie jest konieczny. Rozu-
mienie praworządności w układzie relacyjnym nie jest konieczne.
Rozumienie praworządności w układzie relacyjnym „prawo-
moralność (etyka) koresponduje z zagadnieniem legitymizacji prawa
zarówno w sferze jego stanowienia, jak i obowiązywania.

Summary:
The rule of law as a relation between law and morality in the

thought of John Austin, Herbert L.A. Hart and Hans Kelsen
The notion of „the rule of law” seems to defy instruments of

traditional semanticanalysis. It normally functions as a name for a
condition generally perceived as positive, rendering the essence of
hypothetical correlation between the legal and moral norm sensu
largo. It is a positive yet simplified view. Considering the problem of
legal legitimation one must not avoid confrontation with two funda-
mental mental attitudes which justify the distinction between formal
rule of law (which abstracts from the values it is supposed to serve
by definition) and material rule of law linked to various political
systems and thus subject to axiology that legitimizes a particular
social and political system. Formal rule of law does not pursue polit-
ical goals – it tries to convey the essence of the law instead. Hans
Kelsen, representative of legal normativism assumes that the legal
system is composed of legal norms functioning in a hierarchical or-
der, which means that an inferior norm must develop and be substan-
tiated by a superior one. The basic norm (Grundnorm), also known
as the leading norm, is the one placed at the very top of the hie-
rarchy. The significance of this norm does not depend on any
changes in a political system, which in turn means that it is not ab-
olished even if it does not correspond to the universal ethical norm.
In Kelsen's and Hart’sreasoning one may find certain analogies to
John Austin'sconcept of categorial differentiation betweenlegal order
and moral order. However, the order proposed by Austin is to be
subjected to the will of a political sovereign whereas according to
Kelsen it is subjected to the law sensustricto. Analytical jurispru-
dence which counts as part of the neopositivist trend perceives the
law as separated from any sign of sacrum, including God's law – the
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law is the outcome of rational and teleological human activity and no
correlation between the law and morality is necessary. Understand-
ing the rule of law in a „law-morality (ethics)” relational system
corresponds to the notion of legitimation of the law both in the mak-
ing and observance.
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Dominika Wojtas

Obrona konieczna - nowe regulacje w polskim prawie karnym

Wstęp
Celem niniejszego artykułu jest dokładne objaśnienie wszel-

kich kwestii związanych z kontratypem obrony koniecznej. Kształt
tej instytucji prawa karnego który został uregulowany w kodeksie
karnym jest wynikiem wielowiekowej ustawodawczej ewolucji. In-
stytucja obrony koniecznej była znana już w Starożytnym Rzymie.
Pierwsze zastosowania obrony koniecznej odwoływały się bezpo-
średnio do prawa natury, będącego jednocześnie prawem które przy-
sługiwały każdemu człowiekowi bez względu na wiek czy status
społeczny. Instytucja ta miała służyć z przyrodzonego człowiekowi
prawa do obrony własnej przed bezprawnym działaniem drugiej
strony. Odpieranie ataków miało być w świetle obowiązującego
prawa okolicznością, która wyłącza bezprawność czynu. Do dnia
dzisiejszego kontratyp ten został unormowany na czołowym miejscu
wśród okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną. Obrona
konieczna jest najbardziej w świetle praktyki orzeczniczej Sądów na
całym świecie kontrowersyjną okolicznością, którą obligatoryjnie
należy uwzględniać jako forma ochrony własnego dobra, w kontek-
ście wyłączenia odpowiedzialności karnej, bez względu na sposób
działania. Ustawodawca określa jasno, że czyn który został podjęty
w ramach działania, jako odparcie bezpośredniego i bezprawnego
zamachu na nasze dobro chronione prawem, chociaż formalnie może
wypełniać znamiona ustawowe czynu zabronionego to mimo
wszystko nie stanowi to przestępstwa. Obrona konieczna jest oko-
licznością która jest najbardziej i najczęściej piętnowana w opinii
publicznej, mimo że stanowi najbardziej radykalną a jednocześnie
skuteczną formę odparcia, kiedy nasze dobro prawne jest bezpośred-
nio zagrożone.

1. Obrona konieczna jako okoliczność wyłączająca bez-
prawność czynu

Obecnie obowiązujący kodeks karny wyróżnia okoliczności
wyłączające bezprawność czynu, oraz okoliczności wyłączające wi-
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nę. Te pierwsze, zwane inaczej kontratypami, dzieli się na podsta-
wowe typy: obronę konieczną, stan wyższej konieczności i działanie
w ramach uprawnień.

Przedmiotem mojego badania jest obrona konieczna. Obronę
konieczną zalicza się do pierwszego z wymienionych zespołów oko-
liczności, gdyż pozbawia czyn cechy bezprawności1. Ten kontratyp,
był wielokrotnie przedmiotem orzecznictwa Sądu Najwyższego,
dlatego że sama interpretacja tej instytucji niesie ze sobą wiele istot-
nych problemów. Instytucja obrony koniecznej ma na celu nie tylko
ochronę dobra bezprawnie i bezpośrednio zaatakowanego, ale rów-
nież kształtowanie zasady, że prawo nie powinno ustępować przed
bezprawiem2. Oczywisty jest jednak fakt, że instytucja obrony ko-
niecznej nie może jednoznacznie zmierzać do rezultatów sprzecz-
nych z ogólnymi zasadami praworządności w demokratycznym pań-
stwie prawa, w szczególności zaś okoliczność ta nie może łamać
obowiązujących w naszym porządku prawnym zasad współżycia
społecznego. Dlatego często pojawia się problem przekroczenia gra-
nic obrony koniecznej. W. Wolter uważa, że nielogiczne było by,
aby czyn pozbawiony szkodliwości był bezprawny, albo czyn po-
zbawiony bezprawności zachował społeczną szkodliwość3. Obecnie
obowiązujący kodeks karny określa jasno „nie popełnia przestęp-
stwa kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni i bezprawny
zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem4. Zamach polega
na zachowaniu człowieka, zmierzającym bezpośrednio do naruszenia
dobra chronionego prawem. Dla zaistnienia omawianego kontratypu
konieczne jest, aby sprawca działał z zamiarem obrony bezpośrednio
zaatakowanego dobra prywatnego. Wszelkie działania przedsięwzię-
te w celu odwzajemnienia krzywd doznanych uprzednio nie mają
charakteru obronnego. Niezbędnym, podmiotowym elementem
obrony koniecznej jest działanie z woli obrony, a nie z woli odwetu.

1 A. Marek, Obrona konieczna w prawie karnym, Oficyna 2008, s. 20.
2 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 1973 r., IV KR 153/ 73,

OSNKW 1974/1/5.
3 W. Wolter, W sprawie społecznego niebezpieczeństwa i bezprawności,

NP 1956, nr 2, s.76.
4 Art. 25 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. z 2016

r., poz. 1137.
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Koniecznym elementem podmiotowym obrony koniecznej jest, aby
akcja broniącego się wynikała ze świadomości, że odpiera on za-
mach i podyktowana była wolą obrony. Ten podmiotowy element
działania w obronie koniecznej ułatwia rozgraniczenie rzeczywistych
działań obrony od społecznie negatywnych aktów zemsty, samosądu
lub chuligaństwa5. Zamach musi więc być bezpośredni. Pojęcie bez-
pośredniości zamachu było przedmiotem badań doktryny i orzecz-
nictwa. Bezpośredniość polega na takim działaniu, aby stwarzać
niebezpieczeństwo zamachu które może natychmiast nastąpić. Sąd
Najwyższy stwierdził, że „Pojęcia bezpośredniości zamachu na do-
bro prawne chronione nie można zawężać tylko do zadawania przez
napastnika ciosów albo groźby zadania ciosu lub groźby użycia nie-
bezpiecznego narzędzia, tj. do takiego bezprawnego działania, które
już godzi fizycznie w napadniętego lub może to bezzwłocznie nastą-
pić. Bezpośredniość zamachu istnieje także wtedy, gdy po pierw-
szym ataku i krótkiej przerwie napastnik zmierza do powtórzenia
zamachu, a istnieje wysoki stopień prawdopodobieństwa, że zamiar
swój zrealizuje natychmiast lub w najbliższej chwili6. Bezprawność
natomiast polega na tym, aby zachowanie sprawcy zamachu na nasze
dobro chronione prawem, wyczerpywały znamiona przestępstwa.
Zgodnie z art. 1 kodeksu karnego odpowiedzialności karnej podlega
ten kto popełnia przestępstwo. A przestępstwo jest to społecznie
szkodliwy zawiniony czyn zabroniony, pod groźbą kary, przez obo-
wiązującą ustawę karną. Żeby więc można mówić o kontratypie
obrony koniecznej, konieczne jest aby zamach był bezpośredni i
bezprawny. Zamach musi być rzeczywisty (tzn. musi istnieć w
obiektywnej rzeczywistości, a nie tylko w wyobraźni podejmującego
obronę). W przypadku zamachu urojonego wejdzie w grę konstruk-
cja błędu co do kontratypu7.

5 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 1997 r., IV KKN 292/16,
LEX nr 29547.

6 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 1992 r., IV KR 18/85,
OSNKW 1985/11–12, poz. 92.

7 M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik,
Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, LEX 2017 nr 544142.
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2. Granice obrony koniecznej
Kodeks karny charakteryzując obronę konieczną określa nam

dwie grupy warunków obrony koniecznej. Pierwszą z nich jest sam
fakt dopuszczalności podjęcia działań obronnych, drugi zaś dotyczy
znamion samych działań obronnych8. Do zaistnienia obrony ko-
niecznej muszą być spełnione przesłanki z pierwszej grupy. Nato-
miast znamiona samych działań obronnych przez swoje natężenie,
pozwalają określić czy dany czyn mieścił się w granicach obrony
koniecznej, czy już je przekraczał9. Same granice obrony koniecznej
są interpretowane bardzo szeroko. W. Wolter uważał że „problem
konieczności obrony wskazuje kilka aspektów: jako zagadnienie
bezwzględnej czy względnej proporcji dóbr, jako zagadnienie pro-
porcji między siłą zamachu a siłą obrony, jako zagadnienie czasowej
limitacji obrony koniecznej10. W obowiązującym stanie prawnym
wyraźnie wysuwa się warunek współmierności sposobu obrony do
niebezpieczeństwa zamachu, który wykracza poza konieczność
obrony i zakreśla granice jej stosowania. Użyty w art. 25§2 zwrot
„w szczególności", wskazuje iż nie jest to jedyna możliwość prze-
kroczenia granic obrony koniecznej, chociaż ma największe znacze-
niem. Natomiast, tym drugim przekroczeniem granic obrony ko-
niecznej jest naruszenie więzi czasowej między obroną a zama-
chem11. Relacja czasowa określająca współczesność obrony do bez-
pośredniości zamachu, w tym mianowicie sensie, nie jest obroną
konieczną działanie przedwczesne lub spóźnione w stosunku do za-
machu, dlatego że bezpośredni zamach się jeszcze nie rozpoczął. Sąd
Apelacyjny stwierdził że „Prawidłowe zastosowanie instytucji
obrony koniecznej, objęcie jej ramami inkryminowanego zdarzenia
wymaga prawidłowego, precyzyjnego odtworzenia jego przebiegu, w
tym zamiaru towarzyszącego działaniom każdego z uczestników.
Obrona konieczna występuje w przypadku aktywności obydwu stron
przestępstwa, zakłada ona akcję - bezprawny zamach na jakiekol-
wiek dobro chronione prawem, co jest istotą każdego przestępstwa,

8 A. Zoll, Kodeks karny - część ogólna, komentarz, Zakamycze 2004, s. 466.
9 M. Szafraniec, Przekroczenie granic obrony koniecznej w polskim

prawie karnym, Zakamycze 2004, s. 102 - 103.
10 W. Wolter, Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973, s. 172- 173.
11 A. Marek, Obrona konieczna... s. 89.
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ale także interakcję - odpieranie tego zamachu. Ekskulpacja osoby,
która przeciwstawia się zamachowi powodując negatywne skutki dla
drugiej strony owego starcia, następuje w wyniku ustalenia, bez-
prawności zamachu, konieczności jego odparcia, a przede wszystkim
bezpośredniości zamachu. Sąd uniewinnia, na podstawie art. 25 §1
k.k., tego, kto swym działaniem wypełnił znamiona czynu kwalifi-
kowanego przez prawo karne ale musiał tak postąpić, jeśli w sytuacji
nagłej, dynamicznej, trudno kontrolowanej, niebezpiecznej, podjął
możliwe kroki, zastosował dostępne środki, by odeprzeć bezpośred-
ni, bezprawny zamach”12. Przez konieczność obrony koniecznej
należy brać pod uwagę niezbędność a więc możliwość dopuszczal-
ności czynnego odpierania bezpośredniego i bezprawnego zamachu.
Te dwa ujęcia muszą zaistnieć łącznie, żeby można było mówić o
możliwości obrony koniecznej. Ponadto istotna jest subsydiarność
obrony koniecznej, jako prawo podjęcia obrony koniecznej, dopiero
wówczas, gdy niebezpieczeństwa nie można było w żaden inny spo-
sób uniknąć.

Dodatkowo prawo użycia środków bardziej intensywnych do-
piero wówczas, gdy łagodniejsze nie wystarczą do odparcia zama-
chu13. Natomiast samoistność prawa do obrony koniecznej będziemy
rozumieć prawo do czynnego odpierania bezpośredniego, bezpraw-
nego zamachu bez względu na to, czy istniał inny sposób uniknięcia
niebezpieczeństwa zamachu. Warunkiem dopuszczalności odpierania
zamachu kosztem dobra napastnika, nie jest brak możliwości unik-
nięcia zagrożenia dla zaatakowanego zamachem dobra w inny spo-
sób niż przez poświęcenie dobra napastnika. Zaatakowany ma prawo
odpierać zamach kosztem dobra napastnika, nawet wtedy gdy była
realna możliwość uniknięcia zagrożenia dla zaatakowanego dobra w
inny sposób (np. możliwość ucieczki)14. Jeżeli chodzi o obowiązek
ucieczki, to jest on w zasadzie pozostałością dawnego prawa feudal-
nego, w którym rozróżniano ucieczkę hańbiącą i niehańbiącą, przy

12 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 października 2017
r., II AKa 231/ 17, LEX nr 2396973.

13 A. Krukowski, Obrona konieczna na tle prawa polskiego, Warszawa
1965, s. 66.

14 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 5 października 2017
r., II AKa 100/17., LEX nr 2390608.
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czym prawo do odpierania zamachu wykluczała możliwość tej dru-
giej. Analizując dorobek doktryny oraz orzecznictwo Sądu Najwyż-
szego wypracował się jednoznaczny pogląd zgodnie z którym odpar-
cie zamachu kosztem dobra napastnika usprawiedliwione jest wtedy,
kiedy nie było innego racjonalnego sposobu uniknięcia zamachu.
Pogląd ten uzasadnia się istnieniem kolizji wartości i społecznej
opłacalności poświęceniem dobra napastnika. Przyjęcie tego poglądu
że prawo nie powinno ustępować przed bezprawiem wydaje się uza-
sadniać przyjęcie samoistnego charakteru obrony koniecznej.

W ramach obrony koniecznej można więc poświęcić dobro
napastnika o wartości wyższej niż dobro bronione przed zamachem.
Jeżeli chodzi o współmierność środków obrony do niebezpieczeń-
stwa zamachu, to dopuszczalne jest użycie wszelkich dostępnych
środków, które są niezbędne i konieczne do jego odparcia, w tym
broni palnej, noża lub innego niebezpieczeństwa narzędzie, chociaż-
by napastnik takim narzędziem się nie posługiwał, jednakże swoją
brutalnością i siłą stwarzał poważne zagrożenie dla osoby napadnię-
tej15. Nie ma więc obowiązku który miał by wynikać z ustawy, za-
chowania proporcjonalności dóbr i środków, jednak istnieje wymóg
współmierności, który rozpatrywać należy przez pryzmat konieczno-
ści obrony. W. Grzeszczyk uważał że działanie w ramach obrony
koniecznej nie jest „rycerskim pojedynkiem", a odpieraniem bezpo-
średniego i bezprawnego zamachu na swoje dobro16. Sąd Najwyższy
stwierdził jednoznacznie że „Prawo do obrony koniecznej przysługu-
je zaatakowanemu zawsze i niezależnie od tego, czy na przykład,
mógł uniknąć niebezpieczeństwa związanego z zamachem przez
ucieczkę, ukrywanie się przed napastnikiem, wezwanie pomocy osób
trzecich, czy też poprzez poszukiwanie ochrony u znajdującego się w
pobliżu przedstawiciela organów porządku publicznego. Należy
podkreślić, iż ratio legis obrony koniecznej to nie tylko wzgląd na
ochronę zaatakowanego dobra, ale także respektowanie zasady, iż
prawo nie powinno ustępować przed bezprawiem. Osoba napadnięta
ma prawo odpierać zamach wszelkimi dostępnymi środkami, które
są konieczne do zmuszenia napastnika do odstąpienia od kontynu-

15 A. Marek, Obrona konieczna..., s. 88.
16 W. Grzeszczyk, Odparcie zamachu w ramach obrony koniecznej,

"Prokuratura i Prawo" 2000, nr 6, s. 132 - 133.
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owania zamachu. Wystarczającym warunkiem uznania, że oskarżony
działał w obronie koniecznej jest ustalenie, że świadomy istnienia
bezpośredniego i bezprawnego zamachu na jakiekolwiek dobro
chronione prawem, zamach ten odpierał, stosując sposób obrony
współmierny do niebezpieczeństwa. Nie ma przy tym potrzeby wy-
kazywania, że oskarżony faktycznie czuł strach przed napastni-
kiem”17. Sedno oceny popełnionego w ramach obrony koniecznej
czynu nie sprowadza się jedynie do wniosku podjętego w obronie
działania pod konkretne przepisy ustawy karnej. Problem tkwi w
rozważeniu rodzaju, rozmiaru, określenia wartości dóbr jakie za po-
mocą obranego sposobu działania, zostały w ten sposób świadomie
naruszone.

W wielu przypadkach dochodzi do przekroczenia granic obro-
ny koniecznej. Przy przekroczeniu musi mieć związek przyczynowo
skutkowy ze strachem lub wzburzeniem ekscendenta. Powinno się
określić czy strach lub wzburzenia były przyczyną sprawczą prze-
kroczenia granic obrony koniecznej, a gdyby ta właśnie przyczyna
nie wystąpiła, sprawca nie dopuściłby się tego przekroczenia18. Prze-
kroczenie granic obrony koniecznej zawsze będzie związane z po-
czuciem strachu lub silnego wzburzenia. Wiąże się to przede wszyst-
kim z psychologicznym oddziaływaniem człowieka na bezpośrednie
zagrożenie, na które można zaradzić, poprzez działanie. Przy prze-
kroczeniu granic obrony koniecznej, sąd może zastosować nadzwy-
czajnego złagodzenia kary, a nawet odstąpienia od jej wymierzenia.
To sąd określi w ramach swobodnej oceny materiału dowodowego
wymiar kary. Niepodleganie karze w wypadku przekroczenia granic
obrony koniecznej ma miejsce tylko wtedy, gdy przekroczenie to
nastąpiło pod wpływem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych
okolicznościami zamachu. Należy więc wykazać, że strach lub
wzburzenie było powodem przekroczenia granic obrony koniecznej.
Strach lub wzburzenie jedynie towarzyszące ekscesowi nie mogą
stanowić podstawy do wyłączenia karalności za czyn zabroniony

17 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2017 r., IV KK
116/ 17, LEX nr 2284193.

18 M. Szczepaniec, Przekroczenie granic obrony koniecznej motywowa-
ne strachem lub silnym wzburzeniem, Zakamycze 2004, s. 20.
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popełniony w warunkach przekroczenia granic obrony koniecznej19.
W ramach swobodnej oceny dowodów Sąd może stwierdzić że do-
szło do przekroczenia granic obrony koniecznej, analizując szczegó-
łowo materiał dowodowy, oceniając niewspółmierność zastosowania
obrony koniecznej, zastosować pełny wymiar kary, odstępując od
zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary. To sąd podejmuje
decyzje, oceniając całokształt stanu faktycznego, czy działanie w
ramach obrony koniecznej miał silny wpływ na psychikę odpierają-
cego zamach. Stopień społecznego niebezpieczeństwa przestępstwa
popełnionego w razie przekroczenia granic obrony koniecznej jest
znacznie mniejszy niż przestępstwa dokonanego nie w obronie ko-
niecznej. Wynika to z tego, że ustawodawca liczy się ze szczególną
sytuacją, w jakiej znalazł się przekraczający granice obrony koniecz-
nej na skutek bezprawnego zamachu, bierze pod uwagę sytuację
emocjonalną, w której zwykle znajduje się ten, kto działa w obronie
koniecznej, i uwzględnia, że człowiekowi, który staje wobec bezpo-
średniego, bezprawnego zamachu, często trudno jest zachować taką
rozwagę w działaniu, by broniąc się nie wyrządził niepotrzebnie
napastnikom nadmiernej szkody20.

Badając stan psychiczny należy kierować się kryteriami mo-
ralnymi. W świadomości prawnej, mniej surowo oceniany jest czyn
popełniony pod wpływem usprawiedliwionego wzburzenia, jeżeli
okoliczności, które ten stan wywołały, zasługują na ujemne oceny.
Klucze dla oceny przekroczenia granic obrony koniecznej jest pogląd
Sądu Najwyższego wyrażony w postanowieniu z dnia 3 stycznia
2002 r., który stał się wskazówką orzeczniczą dla sądów powszech-
nych. Sąd Najwyższy stwierdził że „Dla przyjęcia przekroczenia
granic obrony koniecznej przez jej nadmierną intensywność ko-
nieczne jest dokonanie opartego na ocenie całokształtu występują-
cych w sprawie okoliczności ustalenia, że osoba odpierająca zamach
obejmowała zarówno swą świadomością, jak i wolą naruszenie
(przez zastosowanie niewspółmiernego środka lub sposobu obrony)
dóbr napastnika w zakresie dalej idącym, niż niebezpieczeństwo

19 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 21 września 2016 r., II
AKa 261/16, LEX nr 2157821.

20 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 kwietnia 1974r., VI KRN 26/74,
niepubl.
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zamachu na te dobra, które stały się jego przedmiotem. Sedno oceny
popełnionego w obronie koniecznej czynu nie sprowadza się do pro-
stej subsumcji podjętego w obronie działania pod konkretne przepisy
ustawy karnej, lecz tkwi w rozważeniu rodzaju, rozmiaru, wartości
dóbr, jakie, za pomocą obranego środka i sposobu obrony, zostały
tym działaniem świadomie naruszone; to bowiem pozwala na doko-
nanie dalszych rozważań w aspekcie oceny, czy między dobrami
konfliktowymi, tj. zaatakowanym a naruszonym w wyniku obrony,
zachodziła taka dysproporcja, która przesądza o przekroczeniu granic
zastosowanej obrony w stosunku do niebezpieczeństwa odpieranego
zamachu21.

3. Zmiany w przepisach dotyczących obrony koniecznej
Pełna realizacja prawa do obrony koniecznej, szczególnie w

sytuacji naruszenia tzw. „miru domowego”, jest podstawowym ce-
lem nowelizacji przepisów kodeksu karnego. W praktyce chodzi o
odstąpienie od skierowania sprawy do sądu i wymierzenia kary oby-
watelowi w przypadku przekroczenia przez niego granic obrony
koniecznej, w sytuacji zaatakowania napastnika wdzierającego się do
jego domu, mieszkania czy na posesję. Nowa regulacja jest koniecz-
na, bo niejednokrotnie dochodziło do pociągania do odpowiedzialno-
ści karnej osoby, która odpierając zamach napastnika naruszała jego
dobra prawne. Jednak nie powinno dochodzić do uprzywilejowania
napastnika kosztem napadniętego – prawo musi być po stronie
uczciwego człowieka, nie może chronić osoby, która dopuszcza się
przestępstwa. Obawa przed konsekwencjami prawnymi nie powinna
też zniechęcać obywateli do przeciwdziałania aktom bezprawia.
Każda sprawa dotycząca przekroczenia granic obrony koniecznej
nadal będzie przedmiotem postępowania karnego prowadzonego w
prokuraturze, co ma zapobiegać nadużyciom. Prokurator będzie usta-
lał czy zachodzą przesłanki wyłączające odpowiedzialność karną
osoby, która broni swego domu, mieszkania czy posesji przed napa-
ścią – jeśli uzna, że takie przesłanki zachodzą, to będzie mógł umo-
rzyć sprawę na etapie postępowania przygotowawczego, co pozwoli
uniknąć zbędnych procesów sądowych. Prawo do obrony przed bez-

21 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3 stycznia 2002 r., IV KKN
635/97, OSNKW 2002/5-6/39, Biul. SN 2002/4/19
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prawnym zamachem jest jednym z podstawowych praw człowieka.
Proponowana regulacja jest zgodna z Konstytucją RP oraz Konwen-
cją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Podobne
rozwiązania dotyczące obrony koniecznej obowiązują m.in. w USA,
Wielkiej Brytanii, Szwecji i na Litwie. Zmiany w tych przepisach
przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości, uzasadniając
„Wprowadzenie dodatkowej podstawy niepodlegania karze w sytu-
acji, gdy przekroczenie granic obrony koniecznej nastąpi przy odpie-
raniu zamachu w miejscu, które najogólniej można określić jako
domostwo zaatakowanego, spowoduje, że organy ścigania nie będą
musiały ustalać trudnego do zweryfikowania stanu emocjonalnego
osoby odpierającej zamach". Wprowadzenie dodatkowej podstawy
niepodlegania karze w sytuacji, gdy przekroczenie granic obrony
koniecznej nastąpi przy odpieraniu zamachu w miejscu, które naj-
ogólniej można określić jako domostwo zaatakowanego, spowoduje,
że organy ścigania nie będą musiały ustalać trudnego do zweryfiko-
wania stanu emocjonalnego osoby odpierającej zamach. Chodzi bo-
wiem o to, aby w przypadkach napaści na dom, mieszkanie, czy po-
sesję nie stosować wobec osoby broniącej się trudnych do zweryfi-
kowania kryteriów", czyli „strachu lub wzburzenia. Dopiero w razie
stwierdzenia, że przekroczenie granic obrony koniecznej miało cha-
rakter rażący, konieczna będzie ocena, czy ktoś działał pod wpły-
wem strachu lub wzburzenia. Jeśli tak, zastosowanie znajdzie do-
tychczasowa klauzula niekaralności. Nie bez znaczenia jest również
aspekt ogólnoprewencyjny, przejawiający się w wyrażeniu precyzyj-
nego i jednoznacznego komunikatu skierowanego do potencjalnego
zamachowca o prawie każdego obywatela do skutecznego odparcia
zamachu. Można więc stwierdzić, iż obrona konieczna jest z punktu
widzenia przeciętnego obywatela, jedną z najistotniejszych instytucji
prawa karnego22.

Każdy obywatel ma prawo do obrony własnego dobra jak i
cudzego. Należy zwrócić uwagę że „Nie ma przekroczenia granic
obrony koniecznej z powodu wystąpienia poważnego skutku obrony,
przekraczającego niezbędność powstrzymania ataku. Przekroczenie
granic obrony może polegać bądź na nieuzasadnionym wyprzedzeniu

22 A. Marek, Obrona konieczna..., s. 266.
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ataku, bądź na działaniu po ustaniu zamachu, albo na użyciu nie-
współmiernego narzędzia czy sposobu obrony. Natomiast odpowie-
dzialność za skutek obrony obciąża nie broniącego się, ale napastni-
ka”23. Problem pojawia się dopiero gdy osoba która odpiera zamach
przekracza granicę, które mimo że zostały rozszerzone przekracza
granice uznawane przez ustawodawcę za wystarczające do przeciw-
stawiania się atakowi.

Zakończenie
Aktualne ujęcie instytucji obrony koniecznej budzi wątpliwo-

ści, zasadniczo w orzecznictwie jak i w opinii publicznej. Sama in-
stytucja wzbudza kontrowersje, po praktycznym jej zastosowaniu.
Ma to znaczenie, dlatego że ustawodawca ocenił że jest konieczna
zmiana, polegająca na poszerzeniu granic obrony koniecznej, mają-
cym na celu ukierunkowanie wymiaru sprawiedliwości. Sąd analizu-
jąc każdą sprawę w której miała miejsce obrona konieczna, zobowią-
zany jest do badania wszelkich przesłanek mających istotne znacze-
nie dla badania zasadności oraz celowości konkretnego działania.
Sąd musi z urzędu brać pod uwagę wszelkie okoliczności, które mo-
gły by wskazać czy doszło do przekroczenia granic obrony koniecz-
nej czy też odpierający zamach zmieścił sie w jej granicach. Nie bez
powodu na przełomie lat dochodziło do wielu zmian w przepisach
dotyczących obrony koniecznej. Kontrowersje w opinii publicznej
budzą wyroki skazujące, kiedy oczywistym jest fakt, iż odpierając
rzeczywiście bezprawny i bezpośredni zamach na nasze dobro chro-
nione prawem, doszło do popełnienia przestępstwa, i takie osoby
zostały skazywane. To sąd obowiązany jest badać czy doszło do
naruszenia granic obrony koniecznej czy też nie. Jednak te granice,
powinny być indywidualnie badane w każdej sprawie, dlatego że
działanie w ramach obrony koniecznej jest szczególnym sposobem o
stricte indywidualnym charakterze.

23 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2014 r., V
KK 116/ 14, LEX nr 1532784.
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Streszczenie:
Niniejszy artykuł opisuje szczegółowo kontratyp obrony ko-

niecznej, jego znaczenie, określa granice obrony koniecznej a ponad-
to opisuje zmiany które zostały ostatnio wprowadzone. Instytucja ta,
będąca najistotniejszą okolicznością wyłączającą bezprawność czy-
nu, wymaga szczegółowej analizy z punktu widzenia dorobku dok-
tryny a także orzecznictwa. Orzecznictwo ma tu ogromne znaczenie,
ponieważ pokazuje wyraźnie sposób orzekania sądów w sprawach
których obrona konieczna była stosowana.

Summary:
This article describes in detail the contraindication of the ne-

cessary defense, its meaning, defines the boundaries of the necessary
defense and, moreover, describes the changes that have been recently
introduced. This institution, being the most important circumstance
excluding the unlawfulness of an act, requires a detailed analysis
from the point of view of the doctrine as well as the jurisprudence.
Case law is of great importance here, because it clearly shows the
way courts are judged on matters of which defense was necessary.
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Sylwia Nycz-Wojtan

Nowy Bank Rozwoju Brics i możliwości jego oddziaływania
na globalną gospodarkę

Jak powstało BRICS ?
Określenie BRIC powstało w roku 2001 i stanowi ono skrót w

języku angielskim od nazwy czterech krajów: Brazylii, Rosji, Indii
oraz Chin. Twórcą akronimu jest wielki bank inwestycyjny, Gold-
man Sachs. W roku 2003 stworzył on prognozę, według której do
2050 roku gospodarki tych czterech państw przekroczą rozmiary
gospodarki państw najbardziej bogatych. Według przewidywań, do
roku 2025 osiągnąć mogą ponad połowę rozmiaru teraźniejszego G-6
(Niemcy, Włochy, Japonia, Wielka Brytania, Francja oraz Stany
Zjednoczone). W roku 2050 wyłącznie Stany Zjednoczone oraz Ja-
ponia pozostaną wśród sześciu najpotężniejszych gospodarek1.

Sojusz BRICS współtworzą Brazylia, Rosja, Chiny, Indie a
także RPA. Za autora tego akronimu uznawany jest J. O’Neill, który
to uznał Brazylię, Rosję, Indie i Chiny jako najsprawniej rozwijające
się gospodarki na świecie na początku XXI w. oraz postawił tezę, iż
podmioty te do roku 2050 będą globalnymi gospodarczymi potęga-
mi. Pierwszą próbą prawnego sformalizowania współdziałania kra-
jów BRIC było spotkanie ministrów spraw zagranicznych w czasie
61. Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2006 roku. W roku 2008 przed-
stawiciele państw BRIC podjęli decyzję o podjęciu współpracy o
charakterze czterostronnym. W roku 2011 kraje BRIC rozpoczęły
etap włączenia do wspólnego działania Republiki Południowej Afry-
ki. Współcześnie można mówić zatem o grupie BRICS2.

Podstawowe elementy determinujące połączenie Brazylii, In-
dii, Rosji i Chin w jedną grupę to przede wszystkim: ogromna dyna-
mika wzrostu gospodarczego i znaczący potencjał elementów wy-

1 M. Ostrowska, Dynamika procesów gospodarczych w skali mikro a
problem nierówności społecznych w państwach BRICS, Nierówności Spo-
łeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 47 (3/2016), s. 347-348.

2 G. Cimek, Globalne aspiracje grupy BRICS, Przestrzeń Społeczna
(Social Space) 3/1 (5), s. 147-148.
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twórczych, uczestniczenie w międzynarodowym transferze kapitału
w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych, jak również sto-
sunkowo spore udziały w handlu międzynarodowym czy światowym
PKB. Wydaje się, iż motywem powiększenia BRIC o RPA oraz
przeobrażenia BRIC w BRICS było zacieśnienie relacji handlowych
oraz kapitałowych pomiędzy państwami BRIC i RPA. Trzeba w tym
miejscu podkreślić, iż poprzez włączenie RPA, sojusz BRIC nie
tylko powiększył się o nowy podmiot, lecz także nastąpiło rozsze-
rzenie go na kontynent afrykański3.

BRICS przez spory okres czasu był postrzegany wyłącznie ja-
ko termin geopolityczny, charakteryzujący grupę krajów o gospodar-
ce z dynamicznym wzrostem, o sporych zasobach ludnościowych,
jak również o istotnym potencjale rozwojowym XXI w.4.

Państwa grupy BRICS dostrzegały bez wątpienia wspólny po-
tencjał gospodarczy. Bowiem łączy je ogromny rynek wewnętrzny,
powierzchnia jak również łączna wartość nominalna. Nie bez zna-
czenia są także argumenty, zgodnie, z którymi potencjał gospodar-
czy, skutkować może powstaniem nowej jakości w relacjach mię-
dzynarodowych. Wobec powyższego na rozwój BRICS wpływają
następujące argumenty:5

a) BRICS skupia kraje spoza cywilizacji zachodniej,
b) podejmuje idee podważające przewagę zachodniej cywili-

zacji, w sensie zaś politycznym dominację Stanów Zjednoczonych,
c) posiada duży oraz zróżnicowany potencjał ekonomiczny,

polityczny czy kulturowy,
d) kształtuje się w momencie największego i jak dotąd, niewy-

stępującego w takim zasięgu, kryzysie globalnym modelu ekono-
micznego promowanego przez Zachód.

3 Z. W. Puślecki, M, Walkowski, T. R. Szymczyński, Unia Europejska
wobec wzrostu konkurencyjności Brazylii, Rosji Indii i Chin, Warszawa
2011, s. 44.

4 R. Anam, Gospodarka Światowa: liderami kraje BRIC,
www.firma.egospodarka.pl, Gospodarkaswiatowa-liderami-kraje-BRIC,
(14.12.2017).

5 M. Rostowska, Państwa BRICS a międzynarodowe zarządzanie go-
spodarcze: projekt Nowego Banku Rozwoju BRICS, Biuletyn PISM, Nr 40
(1016), 23 kwietnia 2013, s. 4.

www.firma.egospodarka.pl
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Sojusz BRIC rozwija się bardzo szybko. W sferze roli czy
znaczenia gospodarczego w świecie i coraz ściślejszej współpracy
politycznej oraz gospodarczej zachodzi wiele podobieństw i różnic
między krajami wchodzącymi w skład BRICS.

Kraje BRICS posiadają bardzo dużo cech wspólnych. Stano-
wią ogromny i szybko rozwijające się rynki jutra. Za wyjątkiem
Rosji poradziły sobie z kryzysem finansowym i gospodarczym
znacznie lepiej aniżeli Stany Zjednoczone czy Unia Europejska.
Zajmują one jedną czwartą powierzchni globu, zamieszkiwaną przez
40% ludności kuli ziemskiej. Ich suma produktu krajowego brutto
stanowi około 9 bln USD, tak więc znacznie mniej aniżeli PKB sa-
mych Stanów Zjednoczonych, który to wynosi 14,3 bln6.

Według prognoz, w roku 2050, gospodarka Stanów Zjedno-
czonych z PKB stanowiącym 38 bln USD będzie zajmować dopiero
drugie miejsce, po dwa razy bogatszych Chinach. Natomiast Indie
zajmujące miejsce trzecie (37 bln) będą niewiele ustępować Stanom,
Brazylia ma być czwarta z 11 bln, Rosja zaś, wyprzedzona przez
Meksyk – osiągnie PKB ok. 8,5 bln. Mieszkańcy BRICS oczywi-
ście, z uwagi na liczebność, nie osiągną dostatku per capita na po-
ziomie najbogatszych państw na świecie, w których wynieść ma on
ok. 35 tysięcy USD. Dochód na tym oraz wyższym poziomie uzyska
wyłącznie 500 mln obywateli BRICS7.

Przewiduje się także, że społeczeństwa pozostaną rozwar-
stwione oraz podatne na niepokoje. Jeszcze szybciej niż dotychczas
będą się urbanizowały (wyjątkiem jest tutaj tylko Rosja), co z jednej
zaś strony spotęguje popyt na tańsze produkty masowe, z drugiej zaś
spotęgować może problemy powodowane przez slumsy. Niedroga
masowa produkcja państw BRICS torowała będzie sobie drogę na
rynki państw bogatych, w których też funkcjonują warstwy uboższe,
przede wszystkim w państwach wielokulturowych, jak np. w USA i
w niektórych krajach Europy Zachodniej8.

6 Z. W. Puślecki, M, Walkowski, T.R. Szymczyński, Unia Europej-
ska…, op. cit., s. 42.

7 J. O’Neil, Mapa wzrostu. Szanse gospodarcze dla państw grupy
BRICs, Warszawa 2014, s. 109.

8 Z. W. Puślecki, M, Walkowski, T.R. Szymczyński, Unia Europej-
ska…, op. cit., s. 40.
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Współcześnie państwa BRICS stanowią potęgę głównie z
uwagi na siłę militarną, ambicje polityczne i znaczenie regionalne
oraz światowe. Obecnie grupa należy do największych niemalże pod
każdym względem. Za parę lat będą stanowić, prócz Rosji, czołowe
potęgi gospodarcze. Rosja jako ZSRR była supermocarstwem,
współcześnie już tak nie jest, straciła bowiem potęgę i „broń” eko-
nomiczną. Za supermocarstwo uznawane są obecnie Chiny. Zaś
Indie oraz Brazylia zajmują pozycje potęg regionalnych i posiadają
ogromne aspiracje. Przewiduje się, że Chiny oraz Indie, za pół wie-
ku będą dominującymi producentami towarów czy dostawcami
usług. Dziś już Chiny są największym na świecie producentem oraz
sprzedawcą samochodów, Indie z kolei chcą podbić świat swoim
maluchem Nano, który to ma należeć do aut najtańszych na świecie i
zastąpić skuter. Rosja czy Brazylia to państwa, które z kolei zdomi-
nują rynek surowców. Rosja zaś nie zrezygnuje z przemysłu nukle-
arnego, kosmicznego czy zbrojeniowego9.

Podkreślić należy, iż rozkwit gospodarczy Brazylii, Indii oraz
Chin pomimo obecnych problemów strukturalnych czy politycznych
nadal trwa. W dalszym ciągu stymulowany będzie wysokim zapo-
trzebowaniem tych krajów na rozwój infrastrukturalny. System ten
doskonale charakteryzują cztery branże. W czasie ostatnich dziesię-
ciu lat Indie, Chiny czy Brazylia praktycznie potroiły wydatki na
budownictwo, zaś do roku 2020 Chiny maja ogromną szansę, by
stanowić największy rynek budowlany na świecie. Tak gwałtowna
ekspansja wciąż jest rezultatem niskiego poziomu infrastruktury w
tych państwach w porównaniu z krajami rozwiniętymi. Prócz dużych
projektów jak np. budowa linii metra, autostrad, lotnisk i organizacji
dużych imprez (Igrzyska Azjatyckie w Chinach, Mistrzostwa Świata
w Piłce Nożnej czy Olimpiada w roku 2026 w Brazylii), nakłady na
budownictwo na celu maja także zaspokojenie istotnych potrzeb
społecznych10.

9 Ł. Kozłowski, BRICS – motor napędowy czy kula u nogi światowej go-
spodarki?, Publikacja Koła Nauk Politycznych „Homo Politicus” działają-
cego przy Katedrze Nauk Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w
Krakowie, Kraków 2014, s. 27.

10 P. Zerka, Ameryka coraz mniej łacińska, www.demoseuropa.eu,
(14.12.2017).

www.demoseuropa.eu
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Chiny, Brazylia oraz Indie inwestują także w koleje, żeby
wyjść naprzeciw zwiększonemu zapotrzebowaniu na postęp prze-
wozów osobowych czy towarowych. Chiny w latach 2009-2011
zrealizowały swój plan inwestycji w kwocie 300 mld USD, który to
był ukierunkowany na poszerzenie sieci kolejowej o 28%. Do 2020
roku z kolei Brazylia ma zainwestować około 20 mld USD w istotny
projekt budowy szybkich linii kolejowych między Sao Paulo a Rio
de Janeiro. W roku 2014 łącznie wartość inwestycji w technologie
informacyjne Brazylii, Chin oraz wyniosła 1.000 mld USD, od roku
2008 wzrosła praktycznie dwukrotnie, od roku 2013 pięciokrotnie.
Mimo tak szybkiego rozwoju gospodarki nieprędko jednak kraje te
dorównają Stanom Zjednoczonym. Jedynie Chiny mają szansę po-
równać się z gospodarką amerykańską, jednakże nawet w tym przy-
padku nie będzie to szybciej aniżeli w roku 202511.

Rozwój sektora chemicznego w Indiach wspierany jest po-
przez branżę tworzyw sztucznych oraz branżę nawozów, w Brazylii
poprzez sektor agrochemiczny. Rynek indyjski jest zdominowany
przez dwa krajowe przedsiębiorstwa, które to do tej pory nie rozwi-
nęły swojej działalności na skalę światową. Brazylijski rynek che-
miczny kontrolowany jest przede wszystkim poprzez filie zagranicz-
nych koncernów. Branża motoryzacyjna stanowi idealny przykład na
wyjątkowo prężną kondycję trzech przedstawianych gospodarek:
80% globalnego wzrostu jest współcześnie generowane w krajach
wschodzących. Dzięki silnemu popytowi lokalnemu, w ciągu ostat-
nich pięciu lat udział w produkcji aut w Chinach, Indiach czy Brazy-
lii w skali światowej wzrósł z 10% do 25%. Obecnie największym
rynkiem na świecie są Chiny, w najbliższych latach mają one szansę
umocnić pozycję lidera, jako, iż samochód nadal posiada jedynie
niewielki procent jej mieszkańców. Krajowi producenci, jak Bril-
liance, Byd czy Geely, z powodzeniem konkurują tu z koncernami
zachodnimi, zaś ich udział w tym wciąż tworzącym się rynku stano-
wi prawie jedną trzecią. W dziedzinie tej wysokim potencjałem po-
szczycić się może także rynek indyjski, chociaż wielkościowo od-
powiada on jednej dziesiątej rynku chińskiego oraz wykształca się w
oparciu o model skrajnie niskokosztowy. Indyjski przemysł samo-
chodowy, obejmujący takich producentów jak Tata, Bajaj czy Ma-

11 Ł. Kozłowski, BRICS…, op. cit., s. 30.
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hindra, wciąż jest mało rozwinięty - stanowi jedynie 16% rynku we-
wnętrznego12.

Bardzo ciekawe możliwości rozwoju w tym zakresie stwarza
Brazylia, będąca jednocześnie jednym z największych rynków Ame-
ryki Południowej. Z kolei pasażerski transport lotniczy w Indiach,
Chinach czy Brazylii rozwija się prawie sześć razy sprawniej aniżeli
w Stanach Zjednoczonych13. W ostatnich czasach zaobserwować
można było rosnącą współpracę gospodarczą oraz polityczną w ra-
mach BRICS. Znacząco wzrósł także handel czy wzajemne inwesty-
cje pomiędzy krajami tej grypy14.

Znaczenie ekonomiczne krajów BRICS
Bez wątpienia XXI wiek w światowej gospodarce należy do

Azji, głównie do Chin oraz Indii, przy równoczesnym ogromnym
znaczeniu Brazylii i potęgi energetycznej Rosji. Należy przyznać, iż
gospodarka państw azjatyckich regularnie umacnia swoją pozycję
konkurencyjną na świecie, przy czym nie wspomina się już wyłącz-
nie o Korei Południowej, Japonii, Tajwanie, Singapurze, Indonezji,
Hongkongu, Filipinach bądź Malezji. Najwięcej uwagi skupia roz-
wój Chin oraz Indii, państw, które zamieszkiwane są prze około
35% ludności globu, czyli około 2,5 mld ludzi15.

Państwa te stanowią ogromny rynek nadal bardzo taniej i pra-
cowitej, a także coraz lepiej wykwalifikowanych pracowników. W
przyszłości stworzą największy na świecie rynek zbytu towarów
konsumpcyjnych. W krajach tych bardzo dynamicznie zwiększa się
klasa średnia, która to już w roku 2015 objęła 585 mln Hindusów a
także 602 mln Chińczyków.

Państwo indyjskie rozwija się w tempie 8-9% wzrostu PKB
rocznie, coraz bardziej stając się atrakcyjnym miejscem do inwesty-

12 P. Folfas, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i wzrost gospodarczy
w państwach G-5 oraz BRICS – analiza przyczynowości w sensie Grangera,
Wrocław 2015, s. 22.

13 A. Gradziuk, P. Kugiel (red.), Szanse i perspektywy rozwoju stosun-
ków Polski z głównymi mocarstwami wschodzącymi, Warszawa 2014, s. 12.

14 Z. W. Puślecki, Globalne uwarunkowania wzrostu konkurencyjności
Unii Europejskiej w XXI wieku www.wnpid.amu.edu.pl, (14.12.2017).

15 www.euro-dane.com.pl, (14.12.2017).

www.wnpid.amu.edu.pl
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cji – głównie w dziedzinie tzw. usług offshoringowych w branży
teleinformatycznej16.

Podkreślić należy, że korzystając z właściwie wykwalifikowanej
oraz relatywnie taniej kadry pracowniczej, czołowe międzynarodowe
korporacje tworzą w Indiach swoje centra badawczo- rozwojowe oraz
centra usług księgowych i finansowych, telefonicznych (call centers) a
także biura konstrukcyjne, które dają pracę tak cenionej indyjskiej ka-
drze inżynierskiej. Rozwój wspomnianych powyżej usług wiedzo-
chłonnych w Indiach nie jest przypadkowy, bowiem koszt pracy i wy-
posażenia biur bądź laboratoriów w Unii Europejskiej co do zasady jest
dziesięć razy droższe aniżeli w Indiach17.

Generalny wzrost znaczenia korporacji globalnych wywodzą-
cych się z państw rozwijających się na rynkach przejęć czy fuzji,
zwłaszcza pochodzących z Chin czy Indii. Na przykład indyjskie
Tata Motors kupiło od Forda takie prestiżowe marki jak Rover oraz
Jaguar. Przyszły sukces gospodarczy Indii czy Chin to głównie re-
zultatem trafnych wyborów koncepcji rozwojowej odpowiadającej
rzeczywistym możliwością tych krajów i konsekwencji jej realizacji.
Prognozuje się, iż około 2050 roku Chiny będą największą gospo-
darką światową18.

Indie to państwo zasobne w wiedzę oraz technologie i gospo-
darkę skoncentrowaną na usługach wiedzochłonnych. Z kolei w
Chinach wyprodukować można niemalże wszystko i za każdą nie-
mal cenę. Coraz częściej duet Chiny – Indie postrzegany jest jako
podstawowy i przyszły rynek światowy. Biorąc pod uwagę zwyżku-
jącą współpracę gospodarczą między tymi krajami, wykształciło się
pojęcie Chindie. Około roku 2020 Stany Zjednoczone a także Chiny
oraz Indie łącznie generować będą ponad 50 % globalnego wzrostu
gospodarczego19.

Gospodarki Chin czy też Indii posiadają mnóstwo wspólnych
cech, jednak każdy z tych krajów odrębnie podchodzi do włączenia
się w strategiczny nurt gospodarki światowej. Udziały wymiany

16 R. Anam, Gospodarka Światowa…, op. cit., (14.12.2017).
17 Z. W. Puślecki, M, Walkowski, T.R. Szymczyński, op. cit., s. 42.
18 J. Bolanowski, Świat w 2050 r.: Chiny największą gospodarką świata,

Indie trzecie, www.money.pl, (14.12.2017).
19 K. Żukrowska, Chiny i Indie…, op. cit., s.77.

www.euro-dane.com.pl
www.money.pl
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handlowej w PKB Chin zdecydowanie wyższy jest aniżeli w In-
diach. W Chinach w latach 2008-2010 wynosił 70%, w Indiach
42%. Dzieje się tak pomimo relatywnie późnego, dołączenia Chin
do WTO i liberalizacji gospodarki dla napływu BIZ. Strategie Chin
robią wrażenie bardziej proeksportowych niż Indii. Związane jest to
zarówno z eksportem towarów przemysłowych, ale też i usług.
Dzieje się tak, pomimo iż o dynamice wzrostu PKB w Indiach w
znacznym stopniu decyduje przyrost produkcji usług aniżeli produk-
cji przemysłowej. Zjawisko to sprawia, iż polityka zatrudnienia w
Indiach w dużo większym stopniu aniżeli w Chinach podąża w kie-
runku wyznaczonym przez gospodarki krajów wysoko rozwiniętych,
które to weszły w etap rozwoju postindustrialnego20.

Dziedzictwo historyczne sprawiło, iż drogi rozwoju Chin
oraz Indii różnią się od siebie pod bardzo wieloma względami. Pod-
stawowym partnerem handlowym Indii jest Unia Europejska (pra-
wie 27% obrotów handlowych), zaś Chin – USA (stanowiąc 40%
obrotów handlowych). Bardzo często Chiny określane bywają naj-
większą i najtańszą fabryką świata, biedna wieś bowiem dostarcza
przedsiębiorcom ogromne zasoby wydajnej oraz taniej siły roboczej.
Natomiast w Indiach umiejscawia się bezpośrednie inwestycje za-
graniczne np. typu offshoring.30

Odrębnym problemem, pozostają jeszcze wzajemne relacje
pomiędzy Unią Europejską a Brazylią. W kontekście tym warto
podkreślić, iż udział Unii Europejskiej w eksporcie Brazylii w roku
2016 wyniósł 23%, w imporcie zaś 30%. Jedną z bardziej charakte-
rystycznych cech handlu zagranicznego Brazylii stanowi dążenie do
dywersyfikacji rynków. Brazylia próbuje pomniejszyć wagę państw
rozwiniętych w swoich relacjach handlowych. W ostatnim czasie
zdecydowanie większe znaczenie dla Brazylii zyskało partnerstwo z
Chinami i Indiami. Jednak Stany Zjednoczone, Japonia oraz Unia
Europejska nadal pozostają strategicznymi eksporterami dóbr kapi-
tałowych do Brazylii21.

20 A. Szymaniak, Offshoring w Azji Południowej i Wschodniej. Atrak-
cyjność inwestycyjna regionu, Problemy regionalne i globalne we współ-
czesnej gospodarce światowej, Wrocław 2014, s. 85.

21 K. Żurkowska, Chiny i Indie – dwie różne strategie rozwoju, Chiny-
Indie. Ekonomiczne skutki rozwoju, Lublin 2010, s. 153.
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Rynek brazylijski jest zainteresowana zwiększeniem eksportu
na teren unijny bioetanolu oraz prowadzi w Unii Europejskiej bar-
dzo intensywną promocję tych produktów, które są dużo tańsze niż
bioetanol wytworzony na kontynencie europejskim. Prognozy
wprowadzenia przez Unię wymogów ekologicznych czy socjalnych
wobec brazylijskiego wytwarzania biopaliw (jak przestrzeganie
norm środowiskowych czy zapewnienie właściwych warunków do
pracy przy uprawach trzciny cukrowej) jest w Brazylii postrzegana
jako środek protekcjonistyczny, który chroni interesy europejskich
producentów bioetanolu22.

Pośród analityków, którzy zajmują się obecną oraz przyszłą
pozycją Brazylii krążą bardzo podzielone opinie co do przyszłości
tego kraju. W zgodzie z większością prognoz stanowi ona relatyw-
nie spore szanse osiągnięcia nawet i czwartej pozycji w tworzącym
się na nowo układzie gospodarczym. Jednak sporo zależy od wła-
ściwie prowadzonej wewnętrznej polityki państwa, która w obec-
nych czasach ma swoje odzwierciedlenie w efektach globalnych23.

Szans na osiągnięcie przez państwo określonego statusu
głownie należy upatrywać w wewnętrznych atutach a także konse-
kwentnie oraz rozważnie prowadzonej polityce wewnętrznej czy
międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Aktywne działania
w sferze kontaktów w obrębie BRICS i dobre relacje z Chinami,
daje Brazylijczykom możliwość na pozostawanie w najistotniejszej
strefie wpływów. Przyczynić się to może do coraz to lepszego za-
rządzania posiadanymi atutami, w konsekwencji wzrostu prowadzą-
cego nieuchronnie do długofalowego rozwoju24.

Istotne miejsce w zewnętrznych relacjach Unii Europejskiej
zajmuje Rosja. Relacje pomiędzy UE a Rosją stanowią jeden z naj-
większych a także najbardziej skomplikowanych wyzwań w polityce
europejskiej. Dotyczą one niemal każdego istotnego interesu euro-

22 J. Wysocka, BRICS – atak na gospodarkę reszty świata, Publikacja
Koła Nauk Politycznych „Homo Politicus” działającego przy Katedrze
Nauk Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków
2014. s. 11.

23 A. Szymaniak, Offshoring w Azji…, op. cit., s. 92.
24 A. Woźniak, Brazylia: cenne są osobiste relacje,

www.ekonomia.rp.pl, (14.12.2017).
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pejskiego oraz rosyjskiego – zmian klimatycznych i handlu, energii i
bezpieczeństwa, przestępczości oraz Bliskiego Wschodu czy Iranu i
Bałkanów25. Obrazując stanowisko Unii wobec wewnętrznego roz-
woju Rosji należy głównie podkreślić, że na jakość wzajemnych
relacji pomiędzy Unią Europejską a Rosją negatywnie rzutuje
zwłaszcza brak zaufania. W przypadku Unii spowodowane jest to
niepewnością kierunku rozwoju ustroju politycznego oraz gospo-
darczego Rosji.

Niezwykle istotnym elementem relacji pomiędzy Unią a Ro-
sją jest energia. Relacje te charakteryzują się współzależnością od-
nośnie popytu i podaży, inwestycji czy wiedzy specjalistycznej.
Rosja jest najpotężniejszym producentem oraz eksporterem gazu
ziemnego a także jednym z największych producentów oraz ekspor-
terów ropy naftowej. Ma w posiadaniu ponad 20% rozpoznawalnych
światowych rezerw gazu i 5% wszystkich odkrytych złóż ropy. Sek-
tor metalurgiczny i energetyczny to około 20% rosyjskiej gospodar-
ki, który zatrudnia jednak zaledwie 2% pracowników. Zarówno Unii
Europejskiej, jak i również Rosji zależy na zacieśnieniu partnerstwa
w sektorze energetycznym, który zapewni obopólne bezpieczeństwo
oraz przewidywalność zachowań obu stron. Współczesny wzrost
gospodarczy Rosji i poprawa warunków życia rosyjskiego społe-
czeństwa w znacznym stopniu uzależnione są od sprzedaży energii
na teren Unii Europejskiej. Zaś ciągłość dostaw energii w rozsądnej
cenie stanowi ważny element pobudzający wzrost gospodarczy w
całej Europie26.

Zauważyć warto ponadto, że Chiny od paru lat są najwięk-
szym pojedynczym partnerem w handlu z Rosją, w roku 2015 ich
udział w obrotach handlowych Rosji stanowił ponad 11% (na Unię
Europejską ciągle przypada połowa rosyjskiego handlu). Ponadto

25 Wystąpienie komisarza UE ds. handlu, P. Mandelsona, w Bolonii,
The EU and Russia: our joint political challenge, www.c.europa.eu/,
(14.12.2017).

26 R. Willa, Stosunki Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową –
pragmatyzm czy strategiczne partnerstwo?, Historia i Polityka Nr
6(13/2011), s. 170.

www.ekonomia.rp.pl
www.c.europa.eu/
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Chiny są też największym indywidualnym odbiorcą rosyjskiej ropy
naftowej27.

Unia Europejska wobec wzrostu pozycji krajów BRIC
Wraz z zachwianiem obowiązującego dotychczas porządku

globalnego, którego to efektem było z kolei zachwianie się dotych-
czasowych centrów globu nastąpił powrót do koncepcji świata wie-
lobiegunowego. Poza tym na forum międzynarodowym pojawiło się
nowe zjawisko, tzw. rynki wschodzące (emerging markets), pośród
których swoje miejsce mają m.in. Chiny, Brazylia, Rosja, Indie oraz
Republika Południowej Afryki, współtworzące grupę BRICS28.

Pomimo, iż kryzys doprowadził do gospodarczego spowolnie-
nia w większości państw, przez które przetoczył się, to spora grupa
rynków wschodzących wyszła z tego starcia zwycięsko. Od 2009
roku począwszy, w czasach kiedy miało miejsce pierwsze spotkanie
grupy BRIC (jeszcze bez RPA), poprzez 2011 rok, w którym to do-
łączyło do grupy RPA, aż do ostatniego szczytu w roku 2014, sojusz
sukcesywnie poszerza obszary współpracy oraz wzajemnego dialo-
gu, jednocześnie udowadniając, że kraje BRICS dążyć będą do prze-
budowy dotychczas obowiązującego globalnego ładu. Państwom tym
ponadto udało się utrzymać pozytywne rezultaty ekonomiczne, pod-
czas gdy kraje zachodnie mocno zadłużyły się, niektóre z nich zaś
znalazły się na skraju bankructwa. Zdarzenia z lat 2007–2009 spo-
wodowały zatem, że kraje BRICS dopominać zaczęły się o głosy na
międzynarodowym forum, a grupa stała się istotnym podmiotem
gospodarki międzynarodowej o stale rosnącym znaczeniu29.

Chociaż BRICS w żaden sposób nie jest grupą sformalizowa-
ną, można zauważyć pewne skoordynowanie elementów polityki
zagranicznej. Takie sytuacje zachodziły podczas głosowań w Radzie
Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), kiedy
kraje BRICS komplikowały i uniemożliwiły zatwierdzenie rezolucji
w sprawie Libii oraz Syrii, jak również blokowały porozumienie

27 M. Kaczmarski, Chińska zadyszka a Rosja, www.new.org.pl,
(14.12.2017).

28 K. Popławski, W pogoni za globalizacją. Niemieckie relacje gospo-
darcze z krajami BRIC, Warszawa 2013, s. 16.

29 J. Wysocka, BRICS – atak na gospodarkę…, op. cit., s. 13.

www.new.org.pl
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klimatyczne w Durbanie. W kontekście niniejszych rozważań, sojusz
BRICS podejmuje koordynację własnej polityki zagranicznej także
w opozycji do stanowiska Unii, czego doskonałym przykładem było
opóźnianie możliwości reprezentowania przez UE jej krajów człon-
kowskich w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Wobec powyższego
uznać można, że BRICS radzi sobie dość dobrze z wyznaczonym
celem, jakim bez wątpienia jest zwiększenie swojej pozycji na świe-
ce i udowodnienie Zachodowi, że czas jego przemija30.

Kryzys finansowy zmienił relatywny układ siły w gospodarce
globalnej. Od czasu jego wybuchu w roku 2007 sytuacja w bliskim
otoczeniu Unii Europejskiej stale zmienia się. Chociaż przekształce-
nia w światowym systemie zarządzania zachodzą powoli, bez wąt-
pienia BRICS pretenduje do roli istotnego gracza w relacjach mię-
dzynarodowych. Pomimo braku werbalnie wypowiedzialnej rywali-
zacji pomiędzy Unia a BRICS coraz częściej jest ona jednak zauwa-
żalna. Grupa stanowi realną konkurencję dla wyczerpanej kryzysem
Europy. Unia powinna podjąć zatem próbę sprostania nowemu wy-
zwaniu poprzez dostosowanie własnego podejścia do ciągle zmienia-
jącego się układu sił w świecie a także opracować strategię zarzą-
dzania stosunkami z państwami BRICS31.

Unia Europejska, obok poważnych szans rozwojowych, które
polegają na bliższym współdziałaniu gospodarczym z krajami BRI-
CS w sferze handlu i zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz
kooperacji technologicznej poszukiwać powinna swych przewag
konkurencyjnych, tak charakterystycznych dla pierwszego etapu
produkcji usług i towaru, tj. etapu, który wymaga największych na-
kładów wiedzy oraz kapitału. W dłuższej perspektywie czasu, by
gospodarka europejska trwale i skutecznie wpisała się w proces glo-
balizacyjni i żeby długookresowo była konkurencyjna wobec krajów
BRICS przede wszystkim musi stać się innowacyjna32.

Chiny w strefie produkcji przemysłowej (w znacznym stopniu
niestety za sprawą nielegalnego oraz tolerowanego kopiowania tech-
nologii), Indie w strefie usług wiedzochłonnych oraz branży lotni-
czej, coraz bardziej stają się innowacyjne, jednocześnie zagrażając

30 A. Szymaniak, Offshoring w Azji Południowej…, op. cit., s. 73.
31 R. Willa, Stosunki…, op. cit., s. 172.
32 K. Popławski, W pogoni…, op. cit., s. 20.
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do tej pory silnej pozycji konkurencyjnej Unii na świecie. Stąd też
priorytetowe staje się być obligatoryjne, nie dobrowolne jak dotych-
czas wdrażanie strategicznych programów rozwojowych np. „Agen-
da 2020”. Bez wątpienia niezbędny w tej sprawie jest również con-
sensus polityczny i zgoda dotycząca ram finansowych Unii Europej-
skiej na lata 2014–202033.

Najistotniejszym problemem dla Unii w warunkach wzrostu
globalnej konkurencyjności w aspekcie polityki wschodniej pozosta-
je jednakże jej redefinicja wobec Rosji. Ma to związek z poszanowa-
niem demokracji w samej Rosji i równego traktowania poszczegól-
nych krajów unijnych przez Rosję a także ograniczenia agresji we
wzajemnych relacjach sąsiadów Rosji, którzy to często są także są-
siadami Unii. Stosunki gospodarcze Europy z Rosją, poza mocno
upolitycznioną sferą energetyki, dynamicznie się rozwijają, co moc-
no rozwinięte zostało w czasie prezydentury W. Putina. Podkreślić
warto, że w latach 2004–2008 rozmiary handlu zagranicznego po-
między partnerami uległy wzrostowi ponad dwukrotnie. Obecnie
Rosja jest trzecim, co do ważności kontrahentem Unii, zaś Unia Eu-
ropejska dla Rosji kontrahentem najważniejszym34.

Podstawową kwestią w bieżących relacjach pomiędzy dwoma
podmiotami gospodarczymi jest energia. Rosja posiada szóste co do
wielkości w świecie (po państwach Bliskiego Wschodu) oraz najpo-
tężniejsze w Europie, złoża ropy naftowej i największe w skali glo-
balnej złoża gazu. Europie najbardziej zależy na bezpośrednim do-
stępie do tych złóż, Rosji z kolei na dostępie do europejskiego rynku
detalicznego energii, który to w porównaniu z dostawami surowców
daje zdecydowanie większą marżę oraz zyski. Wszakże strony nie są
w stanie dojść w tej materii do porozumienia. Innym, bardzo istot-
nym aspektem w obszarze energetyki, bez wątpienia jest kwestia
bezpieczeństwa energetycznego. Uzależnienie Unii Europejskiej od
dostaw ropy naftowej czy gazu ziemnego z Rosji zdecydowanie
wzrósł po rozszerzeniach w latach 2004 oraz 2007. Na przełomie lat
2005/2006 a także 2008/2009 miejsce miały rosyjsko-ukraińskie

33 T. Grosse, Między polityką a rynkiem: kryzys Unii Europejskiej w
analizie ekonomistów i politologów, Uczelnia Łazarskiego 2013, s. 56.

34 M. Magierowski, Zmęczona: rzecz o kryzysie Europy Zachodniej,
Ośrodek Myśli Politycznej 2013, s. 42
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konflikty gazowe, w których to wyniku po raz pierwszy w historii
kraje Unii odcięte zostały od dostaw gazu. Obowiązujący do dnia
dzisiejszego pułap zagrożenia utraty co najmniej 20% dostawy dla
całej Unii przez osiem tygodni, wyklucza aktywizację bardzo okro-
jonego mechanizmu solidarnościowego na poziomie wspólnotowym
nawet w momencie odcięcia od zaopatrzenia w gaz niemalże
wszystkich jej krajów członkowskich35.

Podsumowanie
Celem artykułu było przedstawienie grupy BRICS jako siły

napędowej nowego popytu oraz radykalnie wzrastającej siły nabyw-
czej. Członkowie BRICS jeszcze do niedawna uważani za państwa
„trzeciego świata”, w opinii wielu ekspertów, w obliczu zmian go-
spodarczych konkurują do miana supermocarstw. Kraje grupy tej za
cel obrały sobie zapewnienie modernizacji światowego systemu go-
spodarczego, w centrum którego do tej pory znajdowały się wyłącz-
nie Stany Zjednoczone oraz Unia Europejska. Państwa te dostrzegły
własne predyspozycje w doścignięciu zachodu przez zacieśnienie
współpracy oraz wspólne reprezentowanie własnych interesów. Ich
cechami wspólnymi są głownie: ogromny rynek wewnętrzny i po-
wierzchnia, a także spore zasoby naturalne. Głównie niewielki po-
ziom długu publicznego, w czasach trwającego kryzysu gospo-
darczego jest niezaprzeczalnym argumentem przemawiającym za
funkcjonowaniem BRICS jako światowej potęgi gospodarczej. Pod-
stawową zasadą BRICS nie jest szansa na zyski inwestorów, lecz
rozwój gospodarek. Międzynarodowe prognozy z kolei wskazują, iż
w perspektywie kilkudziesięciu najbliższych lat poziom PKB państw
grupy BRICS w znacznej mierze przewyższy PKB Stanów Zjedno-
czonych lub Unii Europejskiej.

Streszczenie:
W ostatnich czasach zawartych zostało mnóstwo nowych soju-

szy ekonomicznych i wojskowych. Jednym z takich jest właśnie
BRICS. Nazwa sojuszu nie została utworzona dla nowej organizacji,
lecz przyjął on nazwę od utworzonego kilkanaście lat wcześniej so-

35 Z. Czachór, Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej, Dom
Wydawniczy ELIPSA 2013, s. 110.
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juszu ekonomicznego noszącego nazwę BRIC. Powstawanie nowych
sfer gospodarek wschodzących stanowi jeden z najbardziej uderzają-
cych zjawisk w historii gospodarczej świata. Powstawanie „klubów
dyplomatycznych” pomiędzy krajami, takich jak BRICS, określa
obecne ewolucje na scenie politycznej.

Niniejszy artykuł charakteryzuje i precyzuje aspiracje poli-
tyczne BRICS-u, skupiającego takie państwa jak: Brazylię, Chiny,
Rosję, Indie oraz Afrykę Południową. Są to kraje spoza cywilizacji
zachodniej, które to poprzez uczestniczenie w nowej strukturze reali-
zować pragnął własne interesy narodowe.

Słowa kluczowe: BRICS, państwa, sojusz ekonomiczny, klub
dyplomatyczny

Summary:
New brics development bank and the possibilities of its impact

on a global economy
In recent times, there have been many new economic and mili-

tary alliances. One of these is the BRICS. The name of the alliance
was not created for the new organization, but it took its name from
the economic alliance called BRIC created several years earlier. The
emergence of new spheres of emerging economies is one of the most
striking phenomena in the world's economic history. The emergence
of "diplomatic clubs" between countries, such as the BRICS, defines
current developments on the political scene.

This article describes and specifies the political aspirations of
the BRICS, bringing together such countries as: Brazil, China, Rus-
sia, India and South Africa. These are countries outside Western
civilization, which, through participating in the new structure,
wanted to pursue their own national interests.

Keywords: BRICS, countries, economic alliance, diplomatic club
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Krzysztof Olchawa

Praworządność, a polityka na przykładzie samorządu

1. Wstęp
W rozważaniach na temat znaczenia i funkcji samorządu nale-

ży uwzględnić, że zmiany ustrojowe zapoczątkowały proces głęb-
szych przeobrażeń politycznych, społecznych i kulturowych wraz z
potrzebą i możliwością samostanowienia mieszkańców również na
poziomie lokalnym. Prawne usankcjonowanie pozycji samorządów
stworzyło warunki do ulokowania właśnie w tym obszarze przeja-
wów zaangażowania obywateli w kształtowanie rzeczywistości we-
wnątrz wspólnot lokalnych.

Samorząd funkcjonuje w przestrzeni społecznej, a najważniej-
szą konsekwencją społecznego charakteru administracji publicznej
jest fakt, że pełniąc funkcję regulatora współżycia społecznego, w
pierwszej kolejności powinna być ona ukierunkowana na zabezpie-
czenie interesu publicznego. W Polsce przepisy konstytucyjne doty-
czące samorządu terytorialnego stanowią, że wykonuje on zadania
publiczne niezastrzeżone dla organów innych władz publicznych.

Samorządom zostało też zagwarantowane prawo współpracy,
a także zrzeszania się z innymi wspólnotami lokalnymi w celu za-
bezpieczania swoich interesów. Wreszcie w celu zapewnienia wła-
ściwego korzystania z przyznanych uprawnień została samorządom
zagwarantowana ochrona prawna. Samorząd terytorialny pozostawał
przez wiele lat poza zainteresowaniem Wspólnot Europejskich oraz
innych organów międzynarodowych. W związku z tym zarówno jego
ustrój, zadania, finansowanie, nadzór nad jego działalnością, jak
również jego wszelkie inne aspekty jego funkcjonowania podlegały
wyłącznie regulacjom krajowym.

2. Pojęcie samorządu lokalnego.
Samorząd lokalny wypełniając przypisane prawem funkcje,

stanowi strukturę, która w najpełniejszy sposób umożliwia rozwój
społeczeństwa obywatelskiego. Należy zaznaczyć, że samorząd to
wykonywanie zadań publicznych w sposób zdecentralizowany, na
własną odpowiedzialność, przez odrębne w stosunku do administra-
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cji rządowej podmioty. Podmiotem samorządu jest społeczność lo-
kalna, która zamieszkując dane terytorium, tworzy wspólnotę dążącą
do zabezpieczenia swoich interesów, które są istotne w wymiarze
lokalnym. Jest to wspólnota o charakterze przymusowym, bowiem
wszystkie osoby, czy to zamieszkujące stale na jej terenie, czy też
przebywające w gminie chwilowo, są zobowiązane do podporząd-
kowania się prawu stanowionemu przez organy uchwałodawcze.
Włączenie się w działalność samorządupozwala ponadto na zaanga-
żowanie mieszkańców w przedsięwzięcia komunalne będące wyra-
zem odpowiedzialności za sytuację panującą na terenie gminy, po-
wiatu czy województwa.

Pojęcie samorządu lokalnego zostało zdefiniowane m.in. w
Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego. Zawiera ona następujące
sformułowanie: „przez samorząd lokalny rozumie się prawo i rze-
czywistą zdolność wspólnot lokalnych do regulowania i zarządzania,
w ramach prawa, na ich własną odpowiedzialność i na rzecz ich lud-
ności, istotną częścią spraw publicznych”, a opisane prawo „jest
pełnione przez rady lub zgromadzenia złożone z członków, wybra-
nych w głosowaniu wolnym, tajnym, równym, bezpośrednim i po-
wszechnym i mogące zarządzać organami wykonawczymi, które
przed nimi odpowiadają”. Europejska Karta Samorządu Lokalnego
precyzuje, że zasada samorządu lokalnego powinna być uznana
przez prawo krajowe, a w miarę możliwości ma mieć zakotwiczenie
konstytucyjne. Prawo też ustala kompetencje wspólnot lokalnych,
udzielając im swobody w wypełnianiu zadań oraz w niektórych
przypadkach ograniczając zasięg samorządu. Samorząd ten winien
móc we własnym zakresie określać struktury administracyjne, aby
możliwe było skuteczne zarządzanie powierzonymi mu zasobami.
Wszelka kontrola jego działalności musi wynikać z przepisów prawa
i powinna dążyć do zapewnienia poszanowania praworządności oraz
zasad konstytucyjnych. Zgodnie z Europejską Kartą Samorządu Lo-
kalnego zasoby finansowe wspólnot lokalnych mają być proporcjo-
nalne do przewidzianych prawem kompetencji, a przynajmniej część
zasobów finansowych ma pochodzić z opłat i podatków lokalnych,
których poziom mogą w granicach określonych przepisami ustalać
same wspólnoty.
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3. Ustrój terytorialny jako najstarsza  forma samorządu.
Samorząd terytorialny jest jedną z najstarszych form samorzą-

du. Jest to wyodrębniony, powstały z mocy prawa związek lokalne-
go społeczeństwa, powoływany do samodzielnego wykonywania
administracji państwowej, wyposażony w materialne środki umożli-
wiające realizację nałożonych zadań. Istota samorządu polega na
wykonywaniu praw zwierzchnich odstąpionych przez państwo kor-
poracjom samorządowym jako ich własne prawo. Korporacjom tym
przysługuje prawo ustanawiania w drodze wyboru własnych orga-
nów. Samorząd wykonując zadania uprawniony jest ponadto do sto-
sowania środków władczych, a w ramach wykonywania tych zadań
podlega nadzorowi ze strony państwa1.

Wprowadzony ustawą z 08 marca 1990 r. o samorządzie tery-
torialnym samorząd gminny do01 stycznia 1999 r. był jedyną formą
samorządu terytorialnego. Sejmik samorządowy na szczeblu woje-
wódzkim, w świetle tej ustawy, nie posiadał takiego charakteru, gdyż
nie wykonywał zadań typowych dla samorządu i posiadał okrojone
kompetencje. Nie był też reprezentacją społeczeństwa, lecz gmin .

Problem braku samorządu na wyższych szczeblach budził
ożywione dyskusje. Podnoszono w nich wprawdzie potrzebę powo-
łania samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu i województwa.
Podnoszono, że na najniższych szczeblach samorządu chodzi zazwy-
czaj o sprawy bliższe obywatelowi, ogólność problemów występują-
cych na wyższych szczeblach prowadzi do mniejszego nim zaintere-
sowania ze strony społeczeństwa. Niektórzy optowali za wprowa-
dzeniem go na szczeblu wojewódzkim z pominięciem powiatu, aby
nie osłabiać pozycji samorządowej gminy. Stworzenie jednak w
1990 r. dwustopniowej administracji rządowej (województwo i re-
jon) osłabiało mocno pozycję samorządu terytorialnego2.

Zwyciężyła jednak koncepcja tworzenia samorządu terytorial-
nego na trzech szczeblach zasadniczego podziału terytorialnego,
którą zrealizowały ustawy z 05 czerwca 1998r. o samorządzie gmin-
nym, o samorządzie powiatowym oraz o samorządzie województwa.
Ustanowienie samorządu powiatowego i wojewódzkiego zostało

1 M. Chmaj, Leksykon Samorządu Terytorialnego, Warszawa 1999
2 Z. Leoński, Ustrój i zadania samorządu terytorialnego”, Poznań 2000
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poprzedzone przywróceniem powiatu (jednostkę tę zniesiono w
1975r.) i nowym podziałem na województwa.

Ustawą z 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trój-
stopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. z 1998, nr 96,
poz. 603), po długoletnich dyskusjach i sporach politycznych i na-
ukowych, z dniem 01 stycznia 1999r. wprowadzony został zasadni-
czy trójstopniowy podział terytorialny państwa. Jednostkami tego
podziału są: gminy, powiaty i województwa. W miejsce dotychcza-
sowych 49 województw utworzonych zostało 16: dolnośląskie, ku-
jawsko – pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, ma-
zowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie,
świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodnio-
pomorskie)3.

Z art. 16 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
02.04.1997r. (Dz. 1997, nr 78 poz. 483) wynika, że „ogół mieszkań-
ców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy
prawa wspólnotę samorządową”. Zamieszkanie na danym terenie
powoduje z mocy prawa przynależność samorządową. Członkostwo
w tym związku jest zatem niezależne od aktywności czy też bierno-
ści w jego działalności. Przynależność do związku, nosząca pozornie
cechy przynależności przymusowej (powstaje z mocy prawa, nieza-
leżnie od woli osoby). Mieszkańcy gminy, powiatu czy wojewódz-
twa podejmują rozstrzygnięcia bezpośrednio lub przez wyłonione
przez siebie organy . Konstytucja jak i ustawy samorządowe wskazu-
ją, iż samorząd wykonuje „zadania publiczne”, a zatem należące do
administracji publicznej. Konsekwencją tego jest posiadanie tzw.
władztwa gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, w istocie
władztwa publicznego. Akcentuje się tu samodzielny charakter gmi-
ny, powiatu i samorządowego województwa, który zgodnie z art.165
ust.2 cytowanej wyżej Konstytucji RP stanowi, że „samodzielność
jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej”.
Jednocześnie Konstytucja RP i ustawy samorządowe stoją na stano-
wisku, że samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne w
„imieniu własnym”, a nie państwa, chociaż dopuszcza się możliwość
zlecenia gminie, powiatowi czy samorządowi wojewódzkiemu zadań
administracji rządowej. Odrębność gminy, powiatu i województwa

3 E. Ura, E. Ura, Prawo Administracyjne, Warszawa 2000
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od państwa wskazuje się, że posiadają one osobowość prawną. W
ślad za tym idzie wyodrębnienie osobnej kategorii praw majątko-
wych - mienia samorządowego.

4. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego.
Europejska Karta Samorządu Terytorialnego została uchwalo-

na w 1985r. przez Stałą Konferencję Władz Lokalnych i Regional-
nych Rady Europy w Strasburgu. Rzeczypospolita Polska ratyfiko-
wała ją w kwietniu 1993r. Karta ta ma charakter konwencji między-
narodowej, a przez jej ratyfikacje państwo, które ją uznało, przyjęło
na siebie określone zobowiązania. Jest więc specyficznym źródłem
prawa, w tym także prawa finansowego samorządów terytorialnych4.
Składa się z preambuły i 18 artykułów podzielonych na trzy części.

Zaleca ona włączanie gmin i regionów w realizację integracji
europejskiej, rozwijanie współpracy między gminami i regionami
oraz aktywizowanie obywateli na rzecz rozwijania demokracji na
szczeblu lokalnym. Zawiera także podstawowe zasady i postanowie-
nia do przyjęcia których zobowiązane są państwa członkowskie Ra-
dy Europy.

Samorząd terytorialny pozostawał przez wiele lat poza zainte-
resowaniem Wspólnot Europejskich oraz innych organów międzyna-
rodowych. W związku z tym zarówno jego ustrój, zadania, finanso-
wanie, nadzór nad jego działalnością, jak również jego wszelkie inne
aspekty jego funkcjonowania podlegały wyłącznie regulacjom kra-
jowym. Został on pominięty zarówno w traktacie paryskim z 1951r.,
jak i w traktacie rzymskim z 1957r. Spowodowało to w konsekwen-
cji brak na gruncie prawa europejskiego regulacji prawnych wspól-
nych dla wszystkich państw Europy, które określałyby stosunek jed-
nostek samorządu terytorialnego do państwa5.

5. Prawne regulacje działalności samorządów
Przepisy konstytucyjne dotyczące samorządu terytorialnego

ustalajągminę jako podstawową jednostkęsamorządu terytorialnego,

4 Z. Ofiarski, M. Mokrzyc, B. Rutkowski, Reforma Samorządu Terytorial-
nego Tom II Zagadnienia finansowo-prawne, Szczecin-Zielona Góra 1999

5 Z. Niewiadomski, W. Siemiński, P. Sosnowski, M. Tetera „Samorząd
Terytorialny Ustrój i Gospodarka, Bydgoszcz-Warszawa 2001,
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przyznając jej osobowość prawną. Gwarantują zarazem samodziel-
ność, która podlega ochronie sądowej. Sfera zadań publicznych wy-
konywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego została ska-
tegoryzowana na zadania własne służące zaspokajaniu potrzeb
wspólnoty samorządowej oraz zadania zlecone, wynikające z uza-
sadnionych potrzeb państwa. Natomiast ewentualne spory kompe-
tencyjne między organami samorządu terytorialnego i administracji
rządowej mają rozstrzygać sądy administracyjne.

Konstytucja zapewnia jednostkom samorządu terytorialnego
udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im
zadań przy uwzględnieniu zasady, że zmiany zadań i kompetencji
jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi
zmianami w podziale dochodów publicznych. Konstytucja precyzuje,
że wybory do organów stanowiących są powszechne, równe, bezpo-
średnie i odbywają się w głosowaniu tajnym, a zasady i tryb wybo-
rów oraz odwoływania organów wykonawczych jednostek samorzą-
du terytorialnego określa ustawa. W ustawie zasadniczej zapisano
też, że ustrój wewnętrzny jednostek samorządu terytorialnego okre-
ślają, w granicach ustaw, ich organy stanowiące. Dochody jednostek
samorządu terytorialnego ustawodawca podzielił na dochody własne
oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. Zazna-
czył jednocześnie, że jednostki samorządu terytorialnego mają prawo
ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określo-
nym w ustawie.

Analizując prawne aspekty działalności samorządu, warto
zwrócić uwagę na uwarunkowania legislacyjne szczebla międzyna-
rodowego oddziałujące na jego funkcjonowanie. Jak pisze Andrzej
K. Piasecki: „samorząd terytorialny w Europie nie jest tylko we-
wnętrznym elementem ustrojowym poszczególnych państw, ale
również podmiotem prawnomiędzynarodowym. Podmiotowość
wspólnot terytorialnych wzmacnia ich współpraca na forum europej-
skim, co jest regulowane przez konwencje międzynarodowe. Jedną z
pierwszych była sporządzona w 1980 r. tzw. Konwencja Madrycka,
czyli Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej
między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi. W 1981 r. powsta-
ła Europejska Karta Regionów Przygranicznych i Transgranicznych
(zmodyfikowana w 1995 r.).
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Należy także pamiętać o konsekwencjach dla samorządów
wynikających z procesu integracji europejskiej, który oznacza dwa
wzajemnie powiązane procesy. Po pierwsze proces delegowania
określonych uprawnień w zakresie kształtowania polityk sektoral-
nych na poziom transnarodowy. W ten sposób dąży się do osiągnię-
cia pewnych celów po wprowadzeniu w życie konkretnych rozstrzy-
gnięć typu regulacyjnego. Po drugie chodzi o proces kształtowania
instytucji, wyposażonych w uprawnienia legislacyjne, wykonawcze i
sądowe”6. Wśród skutków politycznych, gospodarczych i społecz-
nych wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej warto
wskazać na – wyjątkowo istotne z punktu widzenia samorządów
lokalnych – stymulowanie aktywności obywatelskiej. Bardzo waż-
nym czynnikiem związanymz edukacją europejską w skali ogólno-
polskiej jest rozwój organizacji pozarządowych.

Rezultatem stowarzyszenia Polski z Unią Europejską, a potem
wejścia kraju w struktury unijne było zobowiązanie się do przestrzega-
nia umów międzynarodowych, w tym również takich, które dotyczą
sfery komunikowania społecznego, a samorząd musi je uwzględniać
jako podmiot aktywnie, choć w zróżnicowanym stopniu może uczestni-
czyć w kształtowaniu rynku medialnego w przestrzeni lokalnej.

6. Wpływ samorządu na rozwój lokalny i regionalny
Od momentu rozpoczęcia procesu reformowania administracji,

na poszczególne etapy wdrażania reform administracyjnych miały
wpływ różne kategorie czynników. Pierwszy etap reformy, uwień-
czony stworzeniem samorządnych gmin, był uwarunkowany przede
wszystkim czynnikami o charakterze ideologicznym i politycznym.
Natomiast u podstaw reformy administracji publicznej z 1998 roku
leżały w dużej mierze czynniki ekonomiczne i społeczne, w mniej-
szym zaś stopniu polityczne, które wspólnie określiły zasadniczą
przesłankę tej reformy – decentralizację administracji publicznej.

Nadanie samorządom podmiotowości uczyniło je narzędziem
służącym efektywnemu wyzwalaniu potencjału społecznego gmin,
powiatów i województw. W ramach jednostek samorządu terytorial-
nego powstały komórki wyspecjalizowane w pozyskiwaniu funduszy

6 A. K., Piasecki, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne. PWN,
Warszawa 2009,
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zewnętrznych. Przygotowywanie zgodnych z procedurami aplikacji,
efektywne gospodarowanie środkami finansowymi oraz właściwe
rozliczanie zrealizowanych projektów stało się wyjątkowym czynni-
kiem rozwojowym w przypadku korzystania ze wsparcia zapewnia-
nego w badanym okresie przez Unię Europejską. Należy w tym
przypadku szczególnie docenić skuteczność samorządów, ponieważ
sprostanie przez jednostki samorządu terytorialnego potrzebom in-
westycyjnym i wymogom finansowania rozwoju ze środków unij-
nych, mimo poprawiającej się ich ogólnej sytuacji finansowej, napo-
tyka na wiele barier. Aktualne regulacje prawne, choć wprowadzają
istotne i potrzebne modyfikacje w systemie absorpcji, nie wyelimi-
nowały wielu jego mankamentów. Jedną z przyczyn takiego stanu
rzeczy jest duża ogólnikowość regulacji ustawowych i przerzucanie
ciężaru odpowiedzialności za stworzenie właściwego systemu na
organy wykonawcze różnych szczebli oraz utrzymywanie dużego
zakresu uznaniowości podejmowanych rozstrzygnięć.

Samorząd, wypełniając zadania z obszaru administracji, mógł
wykorzystywać środki finansowe oraz miał zdolność organizacyjną
do podejmowania inicjatyw służących integracji mieszkańców wokół
wartości istotnych dla tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.
Dzieje się tak już od etapu koncepcji wykonania danego przedsię-
wzięcia, ponieważpartycypacja w planowaniu przejawia się poprzez
udział w tym procesie różnego rodzaju rad, zespołów ekspertów i
podobnych gremiów. Obok tego pewną rolę w procesach planowania
spełniają różnego rodzaju inicjatywy (wnioski) obywatelskie. Oczy-
wiście nie można pominąć negatywnych aspektów funkcjonowania
jednostek samorządu terytorialnego. Podobnie jak inne struktury
administracji publicznej samorząd jest narażony na problemy zwią-
zane z niedopełnianiem obowiązków, zaniechaniem wykonania
czynności przewidzianych prawem, realizowaniem ich w sposób
niezgodny z przepisami czy w skrajnych przypadkach z nadużyciami
władzy, ponieważ sytuacje, w których posiadane prerogatywy lub
zajmowane stanowiska wykorzystywane są przez osoby pełniące
funkcje publiczne ze szkodą dla interesu publicznego, nie ominęły
społeczności lokalnych i regionalnych. Trzeba jednak przyznać, że
działalność prowadzona przez ograny nadzoru skutecznie przeciw-
działają takim zagrożeniom, a uprawnieni do głosowania mieszkańcy
gminy mają przynajmniej raz na cztery lata możliwość przeprowa-



100

dzenia weryfikacji osiągnięć władz samorządowych w stosunku do
składanych przed wyborami obietnic.

Jednostki samorządu terytorialnego w celu poprawy efektyw-
ności swoich działań w wymiarze społecznym wykorzystują środki
masowego przekazu. Niezależnie od kontrowersji wokół funkcjono-
wania mediów samorządowych oraz zaangażowania administracji
terenowej w przedsięwzięcia informacyjne i reklamowe faktem jest,
że to właśnie samorząd także w tym obszarze stworzył bogatą ofertę
dywersyfikująca formy pozyskiwania przez mieszkańców wiadomo-
ści o sprawach ważnych w wymiarze lokalnym. W przypadku samo-
rządów również na znaczeniu zyskało komunikowanie polityczne,
które zajmuje się formułowaniem oferty politycznej i przekonywa-
niem do jej słuszności, opierając się na technikach marketingowych.
Komunikowanie publiczne, poprzez wybory, pozwala obywatelom
determinować, zgodnie z własnymi orientacjami, zakres oferty pu-
blicznej, organizację i odpowiedzialność instytucji, na których ciąży
realizacja ogólnego interesu społecznego.

Jednostki samorządu terytorialnego przyczyniają się także do
wzrostu potencjału regionalnego dzięki bezpośredniej oraz sformali-
zowanej współpracy samorządów, a także współdziałaniu z gminami
oraz innymi podmiotami na zasadzie dążenia do osiągnięcia celów
ważnych dla mieszkańców danego obszaru. Współpraca samorządów
z otoczeniem kategoryzowanym jako m.in. społeczne, naukowe,
kulturalne, sportowe, gospodarcze przynosi mniej lub bardziej za-
uważalne efekty dzięki skali i natężeniu takiej działalności.Nadanie
samorządom podmiotowości uczyniło je narzędziem służącym efek-
tywnemu wyzwalaniu potencjału społecznego gmin, powiatów i
województw. Aktywizacja obywateli przez współodpowiedzialność
za rozwój swojej dzielnicy czy osiedla, miasta bądź województwa
stało się czynnikiem stymulującym rozwój regionalny.

Z naciskiem trzeba zauważyć, że pozytywna ocena funkcjo-
nowania reaktywowanego z początkiem okresu transformacji ustro-
jowej samorządu gminnego w Polsce, przeprowadzona powszechnie
na gruncie nauki i praktyki, stanowiła podstawową przesłankę o ko-
nieczności dalszej rozbudowy struktur samorządowych. Pozytywną
rolę administracji terenowej w odbiorze społecznym potwierdzają
także wyniki badań opinii publicznej dotyczących postrzegania sa-
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morządów, w których przeważająca część respondentów rozwój
gminy bądź miasta wiązała właśnie z działalnością samorządów7.

7. Praworządność to najważniejsza europejska waluta
Europa jest wspólnotą wartości i wspólnotą rozumu. Trwałość

integracji europejskiej zależy od formalnych norm prawnych, trakta-
tów i instytucji. Jednak dziś, jak może nigdy wcześniej, zależy ona
także, a może przede wszystkim, od naszego obywatelskiego poczu-
cia odpowiedzialności za Europę. Więzi, które budowaliśmy od za-
rania integracji, są jedyną bronią przeciwko antyeuropejskim ru-
chom.

W Unii Europejskiej więź oparta na zasadzie praworządności,
naszej wspólnej waluty, musi być fundamentem instytucji, jaką jest
Unia, czylinasz trzonwielonarodowej demokracji. Pamiętajmy, że
praworządność to nie tylko ochrona fundamentalnych wartości i
niezbędne ramy dla przestrzegania praw i obowiązków wynikających
z traktatów i prawa międzynarodowego. Bez respektowania prawo-
rządności nie ma zaufania innych państw członkowskich, obywateli,
biznesu, rynku i partnerów międzynarodowych.

Zaufanie do systemów prawnych państw członkowskich Unii
jest kluczowe dla funkcjonowania całej Unii jako przestrzeni wolno-
ści, bezpieczeństwa i sprawiedliwości bez wewnętrznych granic.
Dzisiaj wyroki sądów narodowych w sprawach cywilnych czy go-
spodarczych są uznawane w innych państwach, a europejski nakaz
aresztowania ma moc prawną we wszystkich krajach. To pokazuje,
dlaczego dla wszystkich obywateli państw członkowskich Unii waż-
ne jest, by praworządność była normą w każdym państwie. Dlatego
kiedy mechanizmy gwarantujące praworządność na poziomie naro-
dowym nie funkcjonują, pojawia się systemowe zagrożenie dla funk-
cjonowania Unii i musi ona zareagować w obronie praworządności.

Prawdą jest, że integracja europejska jest skupiona na rozwią-
zywaniu problemów, które mogą pojawić się raczej między pań-
stwami niż wewnątrz państw członkowskich. Procedura naruszenia
prawa wszczynana jest w przypadku naruszania prawa europejskie-
go. Dla sytuacji, które nie dotyczą bezpośrednio prawa europejskie-

7 K. Wlaźlak, Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej.
WoltersKluwer Polska, Warszawa 2010.
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go, ale stanowią systemowe zagrożenie dla praworządności, powstał
artykuł 7. traktatu o Unii Europejskiej. Komisja Europejska jest
upoważniona przez traktaty do uruchamiania tych procedur8.

Europa ma więcej mechanizmów służących ochronie wspól-
nych wartości. Traktaty zobowiązują nas wszystkich do promowania
naszych wartości poza Unią. Istnieją także bardziej miękkie instru-
menty w postaci okresowych ocen praworządności na poziomie na-
rodowym, raporty, w szczególności dotyczące stosowania karty praw
podstawowych, raporty na temat korupcji, działa agencja praw pod-
stawowych.

Unia Europejska jest organizmem politycznym opartym na
dialogu i ten dialog nie może być zastąpiony innym instrumentem.
Otwarcie na dialog, wola debaty, deliberowanie, rozmowy są istotą
Unii. Niektórzy wskazują jednak na ryzyko pewnej naiwności poli-
tycznej w tym kontekście. Potencjalnie autokraci mogą tak długo
niszczyć praworządność, jak długo godzą się na dialog z instytucjami
europejskimi. To, co może być sprzedawane jako konstruktywny
dialog, w rzeczywistości może być tylko fasadą dialogu czy werbal-
ną bufonadą. Odchodzenie jednego czy większej liczby państw
członkowskich od praworządności oznaczałoby dla Unii Europej-
skiej erozję podstawowych mechanizmów integracyjnych. Muszą
więc istnieć czerwone linie, których nie wolno nikomu przekraczać.
To jednak nie zmienia faktu, że należy także unikać pokusy odejścia
od dialogu.

Streszczenie:
Samorząd terytorialny jest podstawową formą decentralizacji

władzy publicznej9. Do zalet techniki tej należy wyzwalanie lokal-
nych inicjatyw i zainteresowanie lokalnych społeczności zadaniami
administracji publicznej, ustalanie hierarchii potrzeb lokalnych.
Zwiększa się też rola czynnika społecznego i zapewnia przewagę
tego czynnika nad czynnikiem zawodowym w aparacie samorządu.
Technika decentralizacji poprzez samorząd terytorialny ma też swo-

8 A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnej Europy.
PWN, Warszawa 2006.,

9 A. Borodo, Samorząd terytorialny System prawno finansowy, Warsza-
wa 2000,
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je wady. Prowadzi ona do preferowania interesów lokalnych ponad
interesy ogólne państwa, występuje tu brak spójności aparatu tere-
nowego, występuje niekiedy nieopłacalność wprowadzania na niż-
szych szczeblach pewnych rozwiązań technicznych.

Nadanie samorządom podmiotowości uczyniło je narzędziem
służącym efektywnemu wyzwalaniu potencjału społecznego gmin,
powiatów i województw. Dążenie do aktywizacji obywateli przez
podejmowanie współodpowiedzialności za rozwój swojej dzielnicy
czy osiedla, miasta bądź województwa stało się czynnikiem stymulu-
jącym rozwój regionalny.

Zadaniem samorządu stała się także promocja uwzględniająca
prowadzenie marketingu terytorialnego. W zależności od przyjętej
strategii celem jest tworzenie marki miejskiej, ułatwiającej pozyski-
wanie dla dobra całej wspólnoty samorządowej inwestorów, tury-
stów, naukowców, konsumentów produktóww gminie, itd. W ten
sposób inicjatywy o charakterze lokalnym i regionalnym zyskują na
znaczeniu oraz popularności w skali całego kraju, a niekiedy nawet
zyskują rozpoznawalność poza jego granicami.

Słowa kluczowe:praworządność, samorząd terytorialny, poli-
tyka, dobro publiczne, społeczeństwo, ustrój polityczny,

Summary:
Territorial self-government is the basic form of decentraliza-

tion of public authority. The advantages of this technique include
triggering local initiatives and the interest of local communities in
the tasks of public administration, determining the hierarchy of local
needs. The role of the social factor also increases and provides an
advantage of this factor over the professional factor in the self-
government apparatus. The technique of decentralization through
territorial self-government also has disadvantages. It leads to the
preference of local interests over the general interests of the state,
there is a lack of coherence of the field apparatus, sometimes it is
unprofitable to introduce some technical solutions at lower levels.

Giving the self-governments subjectivity made them a tool for
effectively triggering the social potential of communes and provinc-
es. Striving to activate citizens by taking up joint responsibility for
the development of their district or housing estate, city or province
has become a factor stimulating regional development.
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The task of the self-government was also the promotion of terri-
torial marketing. Depending on the adopted strategy, the goal is to
create an urban brand, facilitating the acquisition of investors, tourists,
scientists, consumers of products in the commune, etc., for the benefit
of the entire local government community, etc. In this way local and
regional initiatives gain importance and popularity on a national scale,
and sometimes even gain recognition beyond its borders.

Keywords:the rule of law, local self-government, politics,
public good, society, political system,
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Jurij Szczerbiak

Regulacyjne i prawne aspekty edukacji dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi na Ukrainie

Wprowadzenie
Współczesne zglobalizowane społeczeństwo informacyjne

stawia nowe wymagania dla wszystkich obszarów działalności hu-
manitarnej, w tym edukacji. Na pierwszy plan paradygmatu eduka-
cyjnego występuje łamanie realizacji praw i wolności w celu zapew-
nienia jego bezpieczeństwa społecznego. Inną ważną kwestią, którą
należy się zająć, jest edukacja, socjalizacja i samorealizacja młodych
niepełnosprawnych osób. Ukraińskie społeczeństwo uznaje, że inte-
gracja jest bardziej skutecznym systemem edukacyjnym, który jest w
stanie zaspokoić potrzeby wszystkich kategorii dzieci, niezależnie od
rozwoju umysłowego i fizycznego oraz pomaga tworzyć społeczeń-
stwo inkluzyjne, które w pełni przyjmowałoby niepełnosprawnych
osób, dając możliwość rozpoznać swoje prawa w sprawie edukacji,
rozwoju osobistego, aktywności zawodowej, udziału w życiu pu-
blicznym itp.

Aktualność problemów związanych z edukacją włączającą
wynika przede wszystkim z faktu, że liczba dzieci wymagających
szkoleń korekcyjnych stale rośnie. Dzisiaj dzieci potrzebujących
korekty rozwoju fizycznego i (lub) psychicznego na Ukrainie wynosi
ponad 1 milion osób, co stanowi 12% ogólnej liczby dzieci w kraju.
W tej edukacji włączającej uwzględniono 5,0% niepełnosprawnych
dzieci: od dnia 01.09.2014 placówki edukacyjne przedszkolne sta-
nowi 7950 dzieci niepełnosprawnych; 41 557 dzieci, które wymagały
korekty rozwoju fizycznego i (lub) psychicznego w placówkach
oświatowych w celu uzyskania pełnego wykształcenia średniego.
Zatem 95,0% niepełnosprawnych dzieci uczy się w specjalnych pla-
cówkach oświatowych lub w ogóle nie otrzymuje edukacji. Dlatego
też poszukiwanie nowych podejść do wzmacniania edukacji integra-
cyjnej jest ważną kwestią dla państwa [6].

Obecnie na Ukrainie rozwiązania problemu dzieci i młodzieży
ze specjalnymi potrzebami jest prowadzone zgodnie z dokumentami
przyjętymi przez organizacje międzynarodowe, w tym UNESCO,



108

Światową Organizację Zdrowia, Międzynarodową Organizację Pracy,
Międzynarodową Ligę Stowarzyszeń pomocy osobom niepełnospraw-
nym. Koncentrują one swoje wysiłki na rozwoju techniki i kryterium
rozpoznania odchyleń w zakresie ochrony zdrowia, identyfikacji obo-
wiązków ciążących na tych osobach, studiowaniu sposobów poprawy
systemu opieki, rozwijaniu ich statusu prawnego. Wśród międzynaro-
dowych dokumentów dotyczących edukacji osób o szczególnych po-
trzebach ONZ przyjęła akty o największym znaczeniu.

Do chwili obecnej istnieją pewne prace teoretyczne i naukowe
na temat różnych aspektów ochrony prawnej osób niepełnospraw-
nych. W szczególności spośród należy podkreślić autorów a zarazem
naukowców i praktyków krajowych w tym m.in.: M. Avramenko, S.
Bogdanow, N. Boretskyi, S. Miller, C. Miszczenko, V. Skurativsky,
V. Sushkevych i inni. Badają oni ramy prawne Ukrainy w zakresie
prawa do edukacji dzieci niepełnosprawnych. W tej grupie należy
wyliczyć: T. Kalinina, A. Kolupaeva, Y. Naida, G. Silina, N. Sophia
i innych. Zauważa się również nowe podejście do pracy socjalnej z
osobami niepełnosprawnymi, ukazane w pracach zagranicznych
naukowców takich jak: T. Gable, P. Swift, M. Seliman, J. Treseder,
L. Shulman i wsp.

Jednak wciąż na Ukrainie pozostaje kwestia badań i opraco-
wania kontekstu społeczno-pedagogicznego procesu reform prawa w
specjalnej edukacji dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. Zapewne zagadnienie to wymaga bardziej szczegó-
łowej analizy i opracowań.

Cel artykułu
Na podstawie analizy międzynarodowego i krajowego usta-

wodawstwa dotyczącego edukacji osób o specjalnych potrzebach,
przeprowadzona zostanie analiza społeczno-pedagogiczna osobliwo-
ści normatywno-prawnych zapisów edukacji na Ukrainie.

Narodowa Strategia Edukacji Ukrainy na rok 2021 twierdzi, że
strategia rozwoju krajowego systemu edukacji została utworzona od-
powiednio do zaawansowanej integracji i globalizacji. Zauważa się
wymagania przejścia do cywilizacji postindustrialnej, aby zapewnić
równomierny przepływ i rozwoju myśli Ukrainy zwłaszcza w pierw-
szej połowie XXI wieku. Następuje integracja krajowego systemu
edukacji w europejskiej i światowej przestrzeni edukacyjnej. Naszym
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zdaniem, dziś istnieją dwa główne dokumenty, które określają politykę
międzynarodową w sprawie osób niepełnosprawnych. Pierwszym z
nich jest „Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych” oraz drugi
to „Plan działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczest-
nictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie: poprawa jakości
życia osób niepełnosprawnzch w Europie w latach 2006-2015”. Klu-
czem do tych podstaw są obowiązki prawne państwa, to znaczy, że
prawo do nauki jest gwarantowane dla każdego człowieka, a tym sa-
mym nie może być on pozbawiony tego prawa.

Jak wiadomo, jednym z pierwszych międzynarodowych do-
kumentów, który podkreślił znaczenie rozwiązywania problemów
społecznych i edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami, jest
„Deklaracja Praw Dziecka”, przyjęta w 1959 roku na Zgromadzeniu
Ogólnym ONZ. Dokument ten wyraźnie stwierdza, że dziecko z
niedojrzałością psychiczną i fizyczną wymaga szczególnej troski i
opieki. Należy jednocześnie zauważyć, że ludzkość jest zobowiązana
dać dziecku to, co najlepsze w społeczeństwie. Treść społeczno-
edukacyjna „Deklaracji” wskazuje, że dziecku z zaburzeniem rozwo-
ju fizycznego, psychicznego lub społecznego należy zapewnić spe-
cjalny system, edukację i opiekę [13].

Po wprowadzeniu dokumentu w życie od połowy lat 60. XX
wieku w społeczeństwie istnieje pewien proces instytucjonalizacji,
który jest zdefiniowany w umieszczeniu dzieci z różnymi rodzajami
zaburzeń w specjalnych placówkach edukacyjnych i utworzeniu w
większości szkół specjalnych dla dzieci z upośledzeniem słuchu,
wzroku, zaburzeniami ruchowymi [7].

Pomimo faktu, że proces instytucjonalizacji był krokiem mi-
lowym naprzód w zapewnianiu osobom niepełnosprawnym wy-
kształcenia, otwarcie szkół specjalnych ujawniło szereg istotnych
zaniedbań i wad. Stało się oczywiste, że w zamkniętej instytucji edu-
kacyjnych zdolność dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami
nie rozwijała ich właściwej komunikacji, samooceny, która powodu-
je, że poziom rozwoju i życia idzie w dół a normalne życie niemal
jest niemożliwe [20, s. 10-28]. Wymagało to więc dalszej poprawy
regulacji prawnej, społecznej i oświatowej, wsparcia edukacji dzieci
i młodzieży ze specjalnymi potrzebami. Jednym z praktycznych kro-
ków w celu poprawy sytuacji był fakt, że w 1960 roku w Genewie
odbyła się XXIII Międzynarodowa Konferencja UNESCO Edukacji
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Narodowej, która przyjęła konwencję przeciwko dyskryminacji w
edukacji [11]. Społeczną i edukacyjną treścią tego dokumentu jest to,
że niepełnosprawne dzieci, w zależności od ich możliwości, nabyły
prawo do edukacji nie tylko w placówkach specjalnych, ale także w
ogólnodostępnych szkołach swoich rówieśników. Konwencja zawie-
ra szereg zaleceń dotyczących organizacji kształcenia specjalnego,
takich jak np. wczesne wykrywanie upośledzonych umysłowo dzieci,
stosowanie metod diagnostycznych, które dostarczają obiektywnej
diagnozy, obowiązkowego i bezpłatnego kształcenia upośledzonych
umysłowo dzieci.

Nowe, stopniowe podejście do prawnej edukacji dzieci i mło-
dzieży o specjalnych potrzebach zostało zapisane w Deklaracji Praw
Osób Niepełnosprawnych ONZ, przyjętej w 1975 r. społeczno-
pedagogiczną istotą tego dokumentu jest to, że osoby niepełno-
sprawne, niezależnie od ich pochodzenia, natury i stopnia ich niepeł-
nosprawności, mają te same podstawowe prawa do edukacji, co inni
obywatele. Deklaracja potwierdza potrzebę włączenia osób o szcze-
gólnych potrzebach w relacje społeczne, w szczególności prawo do
szkolenia zawodowego, rehabilitacji i zatrudnienia, bezpieczeństwa
materialnego i socjalnego, pobytu w swoich rodzinach lub w warun-
kach, które je zastępują [13].

Po raz pierwszy prawo osób niepełnosprawnych na poziomie
możliwości edukacyjnych w ramach ogólnego systemu oświaty zo-
stało ogłoszone w 1982 r. w dokumencie ONZ „Światowy program
działań na rzecz osób niepełnosprawnych”. Treść społeczno-
pedagogiczna tego dokumentu polega na uznaniu, że kształcenie
obowiązkowe powinno dotyczyć dzieci z różnymi rodzajami niepeł-
nosprawności, w szczególności z ich najcięższymi formami. Artykuł
omawia także potrzebę pracy nauczycieli z uczniami o specjalnych
potrzebach. Istotne znaczenie ma też udział rodziców na wszystkich
poziomach procesu edukacyjnego [2].

Podstawowym dokumentem dotyczącym ochrony praw dziec-
ka jest Konwencja ONZ o prawach dziecka, przyjęta rezolucja
Zgromadzenia Ogólnego ONZ 44/25 z 20 listopada 1989 r., która
weszła w życie Ukrainy w dniu 27 września 1991 r. Dokument ten
utrwala prawo dzieci z odchyleniami w rozwoju fizycznym i umy-
słowym do prowadzenia pełnoprawnego życia w warunkach zapew-
niających ich godność, przyczyniających się do kształtowania pew-
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ności siebie i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa [10].
Wyraźnym społecznym i pedagogicznym aspektem tego dokumentu
jest to, że na poziomie międzynarodowym gwarantowane jest prawo
dzieci ze specjalnymi potrzebami do nieograniczonego dostępu do
edukacji, szkoleń, życia, promocji rozwoju osobowości, w szczegól-
ności rozwoju kulturalnego i duchowego dziecka, a także zapewnie-
nie niezbędnej pomocy tym dzieciom i ich rodzinom. Ponadto prawo
do edukacji realizowane jest poprzez wprowadzanie bezpłatnej i
obowiązkowej edukacji na poziomie podstawowym, promowanie
rozwoju różnych form szkolnictwa średniego, zapewnienie dostępu
do kształcenia zawodowego i szkolnictwa wyższego.

Światowa Konferencja Edukacji, Nauki i Kultury Organizacji
Narodów Zjednoczonych (UNESCO) na temat edukacji dla osób o
szczególnych potrzebach dostępności i jakości, przyjęła w Salaman-
ce Deklarację w sprawie zasad, polityki i praktycznego działania w
edukacji osób o specjalnych potrzebach oraz przyjęła w 1994 roku
specjalny program: „Ramy działań na rzecz kształcenia osób o spe-
cjalnych potrzebach", w którym określono sposoby rozwoju kształ-
cenia specjalnego w XXI wieku. Ten dokument wprawdzie nie jest
obligatoryjny, ale odzwierciedla zasady i zamiary przyszłego rozwo-
ju edukacji, do których powinny dążyć wszystkie kraje. Deklaracja ta
głosi, że aby osiągnąć cele edukacji dla wszystkich, konieczna jest
zmiana polityki państw członkowskich ONZ na rzecz upowszech-
niania edukacji specjalistycznej. Główną treścią społeczną i pedago-
giczną dokumentu jest to, że zwykłe szkoły muszą przyjmować
wszystkie dzieci niezależnie od ich fizycznego, intelektualnego,
emocjonalnego, społecznego rozwoju, statusu językowego i innych
uwarunkowań, oraz stworzenie im należytych warunków w oparciu o
ich metody nauczania koncentrując się przede wszystkim na potrze-
bach dzieci. Ważną rolę przypisuje się współpracy międzynarodo-
wej, wdrażaniu doświadczeń tych państw, które odniosły sukces w
dziedzinie działań integracyjnych. Szczególną wagę przywiązuje się
do rozwoju metod planowania, monitorowania i oceny edukacji spe-
cjalistycznej; finansowania szkoleń dla specjalistów zajmujących się
edukacją specjalną oraz opracowywanie programów szkolenia na-
uczycieli w zakresie edukacji osób niepełnosprawnych [1].

Ratyfikując główne międzynarodowe instrumenty prawne ta-
kie jak: Deklaracja Praw Człowieka ONZ, o prawach osób niepełno-
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sprawnych, Konwencja o prawach dziecka, Ukraina zobowiązała się
do przestrzegania praw człowieka, oraz wysokiej jakości kształcenia
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z zaburze-
niami rozwoju psychofizycznego. Od 2009 r. państwo ukraińskie
zintensyfikowało wysiłki zmierzające do dostosowania istniejącego
prawodawstwa do wymogów Konwencji Narodów Zjednoczonych o
prawach osób niepełnosprawnych, w oparciu o społeczny model
rozumienia niepełnosprawności. Ukraina, która wybrała strategiczny
kurs budowy społecznego państwa prawnego zintegrowanego ze
światową przestrzenią gospodarczą, wykorzystuje międzynarodowe
standardy społeczne, aby zapewnić godne życie, którego główną
zasadą jest pełne prawo do integracji ze społeczeństwem.

Priorytetem polityki państwa w sprawie prawa do edukacji
dzieci w potrzebie korekty rozwoju psychofizycznego jest stworze-
nie odpowiednich warunków dla ich edukacji w zależności od ich
cech i potrzeb psychofizycznych. Główne obszary tego działania to
przede wszystkim:

1) wczesne wykrywanie zaburzeń w ich rozwoju i organizacji
działań naprawczych (oznacza to by w praktyce terminowo dostar-
czać odpowiednią psychologiczną, medyczną i edukacyjną pomoc w
wieku przedszkolnym, która zapewni dokonanie korekty większych
zaburzeń w rozwoju dziecka i jego gotowość do nauki);

2) tworzenie warunków zastępczych dla wychowania dzieci w
wieku przedszkolnym z zaburzeniami psychofizycznymi;

3) doskonalenie ram regulacyjnych dotyczących kwesti edu-
kacji dzieci w wieku przedszkolnym wymagających korekty rozwoju
psychofizycznego;

4) stworzenie właściwego środowiska, które zapewni pełną in-
tegrację i osobistą samorealizację w nauczaniu dzieci z umysłowym i
fizycznym zaburzeniem (właściwy materiał i warunków technicz-
nych - rampy, specjalnie wyposażonych miejsc szkoleniowych, a
także rehabilitacji i sprzętu medycznego, programów edukacyjnych
na podstawie psychofizycznych możliwości dzieci specjalne szkole-
nie personelu pedagogicznego itp.) [8].

Pierwsze analizy kluczowych aktów prawnych Ukrainy w
sprawie edukacji osób niepełnosprawnych, skupiły się tylko na iden-
tyfikacji społecznej i edukacyjnej od strony treści tych dokumentów i
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ich zgodności z międzynarodowymi normami tak, aby zapewnić
właściwą edukację dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami.

Pierwszym aktem prawnym Ukrainy, który w dużej mierze
rozwiązuje problemy społeczne i edukacyjne osób niepełnospraw-
nych jest Ustawa Ukrainy „Na podstawie ochrony socjalnej inwali-
dów na Ukrainie” z roku 1991. Zgodnie z tym dokumentem, do in-
stytucji edukacyjnych, łącznie z zabezpieczeniem społecznym i
zdrowia, należy uwzględnić obowiązek zapewnienia przedszkolnej
edukacji szkolnej, szkoleń dla osób niepełnosprawnych, zachęcając
szeroko pojęte szkolnictwo zawodowe i wyższe, do wdrożenia zale-
ceń w zależności od zdolności intelektualnych dzieci i młodzieży.
Dzieciom niepełnosprawnym przysługuje prawo otrzymać odpo-
wiednie wychowanie przedszkolne oraz wykształcenie ogólne w
specjalnych przedszkolach i dokonać wyboru form i metod szkole-
nia, zgodnie z ustaleniami oceny medycznej i psycho-społecznej.
Utalentowanym dzieciom niepełnosprawnym przyznaje się prawo do
bezpłatnego nauczania muzyki, sztuk pięknych i rzemiosła w ogól-
nych instytucjach edukacyjnych lub specjalnych nieformalnych in-
stytucjach edukacyjnych. Przy podejmowaniu egzaminów wstępnych
o skutkach pozytywnych dzieci z niepełnosprawnością i niepełno-
sprawnych, pierwszej i drugiej grupie nie jest przeciwwskazane
szkolenie w zakresie wybranej specjalności, studia poza konkursem
dla szkół i instytucji kształcenia I-IV poziomów wyższych akredyta-
cji zawodowych. Zgodnie z prawem państwowym uznanie języka
migowego, dotykowego jako środka komunikacji międzyludzkiej, a
także jako narzędzia dydaktycznego ze słuchem stanowi obowiązek
dla instytucji kształcących[4].

Decyzja Rady Ministrów Ukrainy dotycząca kompleksowego
programu rozwiązywania problemów niepełnosprawności z roku
1992, znacznie rozszerza możliwości zapewnienia specjalneego
przedszkola dla dzieci z zaburzeniami wzroku, słuchu czy układu
mięśniowo-szkieletowego. Charakter społeczno-edukacyjny tego
dokumentu jest zapewnieniem warunków dla przejścia młodzieży ze
specjalnymi potrzebami i zewnętrznego rozwoju, kursu bądź wdra-
żania metod i programów nauczania. Pozostaje więc zapewnienie
właściwego poziomu edukacyjnego na poziomie szkolnictwa śred-
niego także w domu. To z kolei powoduje konieczność przygotowa-
nia druku książek, podręczników i gazet w formacie brajlowskim dla
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dzieci niewidomych; wprowadzenie specjalnego pedagoga nauczy-
cielskiego do nauczania dzieci niepełnosprawnych w pedagogicz-
nych placówkach oświatowych; włączenie do programów nauczania
szkół wyższych (głównie w dziedzinie medycyny, pedagogiki, wy-
chowania fizycznego) kursów dotyczących niepełnosprawności [18].

Ten kompleksowy program kształcenia i szkolenia zawodo-
wego osób niepełnosprawnych potwierdził możliwość wdrożenia
zintegrowanej edukacji na Ukrainie, który uruchomił „dezinstytucjo-
nalizację” dwupoziomowej edukacj a tym samym rozwój młodych
ludzi ze specjalnymi potrzebami. Społeczną i edukacyjną treścią
programu jest to, że najważniejszym aspektem adaptacji osób nie-
pełnosprawnych w społeczeństwie jest stworzenie im korzystnych
warunków edukacyjnych. Wyzwania psychologiczne, społeczne,
ekonomiczne, medyczne, organizacyjne i prawne winny wyzwolić w
społeczeństwie należyte gwarancje praw do edukacji jednostkom o
szczególnych potrzebach intelektualnych, psychicznych i fizycznych
– w zależności od możliwości danej jednostki. Jest to więc ogólne
zadanie dla społeczeństwa w zakresie kształtowania pozytywnego
nastawienia do osób niepełnosprawnych. Poprawa funkcjonowania
instytucji edukacyjnych w celu integracji osób niepełnosprawnych w
całym procesie edukacyjnym; realizacja badań naukowych mających
na celu rozwiązywanie pilnych problemów edukacji osób niepełno-
sprawnych, zapewniając uczniów i studentów niepełnosprawnych
urządzenia techniczne; tworząc w każdym regionalnym centrum
miejscowości i co najmniej jednej szkoły średniej warunków nie-
zbędnych do kształcenia dzieci niepełnosprawnych w celu zapew-
nienia ich wczesnej adaptacji społecznej – to ważne i wręcz nie-
odzowne wyzwania i zadania. Program podkreśla również potrzebę
uczniów specjalnej troski w zakresie zapewnienia im przygotowania
w celu dostosowania ich znajomości wymagań egzaminów wstęp-
nych na uniwersytety [9].

Ustawy Ukrainy „O ochronie dzieciństwa” (2009) dośc jasno
definiuje prawo do edukacji dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci
wymagających szczególnej troski i opieki oraz pielęgnacji na ze-
wnątrz. To prawo o treści społecznej i pedagogicznej jest wymaganie
od władz edukacyjnych w celu zapewnienia szkolenia dzieci w edu-
kacji ogólnej i specjalnej dla odpowiednich programów edukacyj-
nych w domu. Prawo przewiduje również korzystniejsze warunki
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dopuszczenia do państwowych i komunalnych zakładów zawodowe-
go i szkolnictwa wyższego osób niepełnosprawnych, sierot i dzieci
pozbawionych opieki rodzicielskiej i innych kategorii dzieci, które
wymagają szczególnej opieki [5].

Jedną z ważniejszych inicjatyw w celu stworzenia warunków do
edukacji osób ze specjalnymi potrzebami jest rozporządzenie Prezyden-
ta Ukrainy „O pilnych działaniach w celu stworzenia korzystnych wa-
runków życia dla osób niepełnosprawnych” (2005). Komponent spo-
łeczno-edukacyjny tego dokumentu polega na zapewnieniu dzieciom
niepełnosprawnym wózków inwalidzkich, specjalnie przystosowanych
autobusów do transportu do miejsc nauki i do domu; podjęcia środków
zmierzających do poprawy liceów według potrzeb dzieci niepełno-
sprawnych; w edukacji wieloosobowej niezbędnych warunków życia
dla studentów niepełnosprawnych [15].

Ważnym krokiem w rozwiązywaniu problemów społecznych i
edukacyjnych osób niepełnosprawnych był również Dekret Prezy-
denta Ukrainy „O krajowym programie rehabilitacji zawodowej i
zatrudnienia osób niepełnosprawnych na lata 2001-2005” (2001).
Treść społeczno-pedagogiczna tego dekretu polega na zmuszeniu
władz do tworzenia ośrodków rehabilitacji zawodowej, medycznej i
społecznej, szczególnie w miastach liczących powyżej 50 tys. osób,
wprowadzeniu funkcji psychologa dla psychologicznego wsparcia
edukacji i szkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych. Z kolei
na poziomie zawodowym i w instytucjach szkolnictwa wyższego;
konieczność zwiększenia liczby grup specjalnych dla takich osób
stwarzając tym samym należyte warunki do zdobywania konkuren-
cyjnych zawodów i specjalności [19].

Istotnym osiągnięciem w regulacji prawnej reformy kształce-
nia specjalnego na Ukrainie był „Plan działania na rzecz wdrażania
edukacji włączającej w szkołach średnich w roku 2009 - 2012”, w
którym jasno określone zostały elementy w sprawie wprowadzenia
edukacji włączającej w szkołach i zakładach do 2012 r. Podstawowe
warunki społeczne i edukacyjne „Planu działania ...” mają na celu
zapewnienie praw dzieciom wymagającym korekty fizycznej i (lub)
rozwoju umysłowego, integracji społecznej poprzez stworzenie wa-
runków do nieskrępowanego dostępu do wysokiej jakości edukacji,
zgodnie z ich instynktami, skłonnościami, zdolnościami, cechami
indywidualnymi, psychicznymi i fizycznymi potrzebami kulturowy-
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mi. Jednocześnie fakt ten ułatwi wsparcie psychologiczno-
pedagogiczne dzieci niepełnosprawnych systematycznych wraz ze
wsparciem działań psychologicznych i edukacyjnych dla kompensa-
cji utraconych przez nich funkcji [14].

Ważnym krokiem w dalszym promowaniu korzyści płynących z
kształcenia integracyjnego było przyjęcie w 2010 r. „Koncepcji rozwoju
edukacji włączającej”. Komponent społeczno-edukacyjny tej koncepcji
miał na celu rozpoznanie potrzeby stworzenia środowiska edukacyjnego
i rozwojowego dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, poprawę szkolenia
i przekwalifikowania nauczycieli do pracy w instytucjach edukacyjnych
wraz z zaangażowaniem rodziców w proces edukacyjny i rehabilitacyj-
ny dzieci i młodziezy. Podstawowe zasady tej koncepcji są zgodne z
założeniami naukowymi (rozwojem teoretycznych i metodologicznych
podstaw integracji). Ważnym jest zapewnienie równego dostępu do
edukacji o wysokiej jakości, ciągłości w edukacji pomiędzy poszcze-
gólnymi poziomami kształcenia. Istotnym elementem jest kwestia
zmienności czyli kształcenia osobowości zorientowanej w połączeniu z
korekcją i rozwijaniem pracy, stworzenie warunków dla integracji spo-
łeczeństwa. To spersonalizowanie (indywidualne zróżnicowane podej-
ście) wraz ze społeczną odpowiedzialnością rodziny, stanowi integralny
program działań [12].

Ważną rolę w rozwoju trendów w instytucjach edukacyjnych
Ukrainy odegrało rozporządzenie Ministerstwa Ukrainy dotyczące
„Zakonu organizacji edukacji włączającej w szkołach średnich” z
dnia 15 sierpnia 2011 roku. Dokument ten określa prawa dzieci nie-
pełnosprawnych do edukacji według miejsca zamieszkania oraz ich
integrację ze społeczeństwem. Treścią społeczno-edukacyjną niniej-
szego dokumentu jest określenie zapotrzebowania dla osób zorien-
towanych na usługi edukacyjne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami
w zajęciach edukacyjnych integracyjnych szkół średnich z wykorzy-
staniem standardowych edukacyjnych planów, programów i pod-
ręczników zalecanych przez MES Ukrainy dla szkół średnich [18].

Zatem - nowa filozofia edukacji, wprowadzenie jej zasad w
edukacji łatwego zadania, które wymaga fundamentalnej restruktu-
ryzacji procesu edukacyjnego i w umysłach wszystkich uczestników,
stanowi istotne wyzwanie niemal dla każdego. Pozytywne wyniki tej
pracy i wdrożenia zmian w tym zakresie może nie tylko poszerzyć
możliwości prawne, społeczne czy edukacyjne dla edukacji i socjali-
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zacji dzieci ze specjalnymi potrzebami, ale także poprawę życia spo-
łeczeństwa jako całości.

Podsumowanie
Analiza ustawodawstwa międzynarodowego i krajowego w

zakresie kształcenia młodzieży o specjalnych potrzebach pozwala
nam dokonać pewnych ustaleń. Otóż biorąc pod uwagę globalne
trendy w edukacji, aby zapewnić konstytucyjne prawa i gwarancje
państwowe dzieci niepełnosprawnych do wysokiej jakości edukacyj-
nej w odniesieniu do instytucji edukacyjnej, dziś Ukraina wprowa-
dziła edukację dostosowawczą, co jest warunkiem koniecznym dla
ich skutecznej adaptacji społecznej i integracji ze społeczeństwem.
Koniecznym pozostaje stworzenie niezbędnych warunków do pełne-
go wdrożenia dzieci ze specjalnymi potrzebami w proces uczenia się
w szkołach, w tym kształcenia nauczycieli i pracowników, zapewnia-
jąc indywidualne wsparcie w edukacji z potrzebami dziecka, jego
niepełnosprawności, uzyskiwania i przetwarzania informacji dla
nauki programu akademickiego, zapewnienia im wsparcia ze strony
państwa.

Równie ważne jest tworzenie pozytywnej opinii publicznej na
temat edukacji integracyjnej wnosząc do tej sprawy wiele ważnych i
aktualnych informacji wraz z możliwością wdrożenia przepisów
mających na celu edukację dzieci niepełnosprawnych. Oczywiście,
brak finansowania edukacji stanowi znaczną przeszkodę dla jego
rozwoju, więc konieczne jest zwiększenie środków finansowych na
rozwój bazy materialnej, instytucji edukacyjnych w celu przekształ-
cenia ich w dostępne środowisko edukacji.

Społeczna i edukacyjna treść międzynarodowych ram praw-
nych edukacji osób niepełnosprawnych charakteryzuje się dyna-
micznymi zmianami w obu warunkach społecznych i psycho-
pedagogicznych dostępu do edukacji i poziomu usług socjalnych
oraz przygotowaniu do życia w społeczeństwie.

Ukraina w celu koordynacji działań związanych z realizacją
międzynarodowych dokumentów dotyczących edukacji osób ze spe-
cjalnymi potrzebami, posiada szereg przepisów, zgodnie z którymi
specjalna edukacja pozostaje wspólną formą edukacji dzieci i mło-
dzieży ze specjalnymi potrzebami i trwa dalszy rozwój i poprawa
warunków rozwoju zintegrowanego. Istnieje dalsza potrzeba rozwoju
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edukacji specjalnej w ramach instytucji edukacyjnych z możliwością
stworzenia odpowiednich warunków w szkołach.

Dla społecznej i pedagogicznej treści ustawodawstwa Ukrainy
ważne jest, czy generalnie spełnia ona międzynarodowe standardy
dotyczące edukacji osób niepełnosprawnych. Na ile realizacja tych
dokumentów prowadzi do zapewnienia kształcenia na wszystkich
poziomach zintegrowanego i integracyjnego kształcenia. Nasze
wsparcie regulacyjne pokazuje, że zawartość społeczno-edukacyjna
aktów prawnych Ukrainy przesuwa się stopniowo, aby w końcu
osiągnąć rzeczywisty poziom międzynarodowy w celu zapewnienia
edukacji dla młodzieży ze specjalnymi potrzebami. Perspektywy
badania to problemy z egzekwowania norm prawnych świadczenia
integracyjnego w praktyce kompleksowej szkoły, kształtowania i
rozwoju edukacji integracyjnej w krajach europejskich.

Streszczenie:
Artykuł ukazuje podstawy prawne i normatywne dla wprowa-

dzenia edukacji integracyjnej na Ukrainie. W oparciu o systematycz-
ną analizę doświadczeń międzynarodowych ustalono aktualny stan
rozwoju edukacji integracyjnej na Ukrainie, stopień zgodności usta-
wodawstwa krajowego w zakresie edukacji z międzynarodowymi
standardami zapewnienia prawa do edukacji dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi oraz sposoby poprawy mechanizmów
administracji państwowej wobec edukacji włączającej na Ukrainie.

Analiza głównych dokumentów prawnych i regulacji ma na
celu wprowadzenie edukacji włączającej zgodnie z Konwencją Praw
Człowieka (1948), Konwencją o prawach dziecka (1989), Koncepcją
rozwoju edukacji włączającej na Ukrainie (2010), Dekretem
Prezydenta Ukrainy „O środkach w sprawie rozwiązywania
rzeczywistych problemów osób o ograniczonych możliwościach
fizycznych” (2011 r.). W tekście przedstawiono główne punkty kon-
cepcji innowacyjnej edukacji w zakresie edukacji dzieci niepełno-
sprawnych, która została przedstawiona na Światowej Konferencji
Edukacji Osób o Specjalnych Potrzebach.

Słowa kluczowe: edukacja włączająca, akty normatywno-
prawne, prawo, treści społeczno-pedagogiczne, osoby o specjalnych
potrzebach.
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Summary:
Regulatory and legal aspects of education of children with

special educational needs in Ukraine.
The article reveals the legal and normative basis for the

introduction of integration education in Ukraine. Based on a
systematic analysis of international experience, the state of
development of integration education in Ukraine has been
determined, the compatibility of national legislation in the field of
education with international standards ensuring the right to education
for children with special educational needs and ways to improve state
administration of inclusive education in Ukraine.

The main legal and regulatory documents to introduce
inclusive education are analyzed: Convention on Human Rights
(1948), Convention on the Rights of the Child (1989), Concept of
development of inclusive education in Ukraine (2010), Decree of the
President of Ukraine “On measures to solve real problems people
with limited physical abilities” (2011). The main points of the
concept of innovative education in the field of education of children
with disabilities have been described, which was presented at the
World Conference on the Education of People with Special Needs.

Keywords: inclusive education, normative and legal acts, law,
socio-pedagogical content, people with special needs.
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Beata Kuźniarowska

Drugie życie - prawno-etyczny wymiar transplantacji w Polsce

Wstęp
W XXI wieku transplantacja narządów jest najskuteczniejszą,

a niekiedy jedyną możliwością powrotu do zdrowa dla osób cierpią-
cych na schyłkową niewydolność narządów, a także osób poszkodo-
wanych w wypadkach. Pomimo tego, iż duża liczba osób posiada
pozytywne nastawienie do wykonywania przeszczepów, to w rze-
czywistości często występują problemy etyczne i religijne tyczące się
transplantacji wśród osób czekających na przeszczep, oraz wśród
dawców. Najważniejszym powodem występowania tych problemów
jest fakt, iż społeczeństwo dysponuje stosunkowo małą wiedzą na
temat procedur transplantacyjnych. W Polsce transplantacja jest za-
zwyczaj tematem rzadko poruszanym, chociaż zauważyć można
stopniowy wzrost zainteresowania tą tematyką w społeczeństwie.
Kiedy w skali globalnej zaobserwować można wzrost akceptacji i
popularyzacji dla transplantacji, w Polsce nadal, pomimo stosunko-
wo wysokiej deklaracji poparcia dla przeszczepów, liczba dawców
jest niewielka. Przyczyn takiego stanu rzeczy można się doszukiwać
między innymi w krążących w społeczeństwie mitach na temat
transplantologii, jak i w samym lęku przed śmiercią i bezpośrednią
konfrontacją z nią. Celem niniejszego artykułu jest omówienie trans-
plantacji w aspekcie prawa polskiego oraz wskazanie najczęściej
występujących etycznych argumentacji będących za lub przeciw
transplantacji.

Transplantacja – podstawowe informacje
Według słownika języka polskiego transplantacja to „prze-

szczepianie tkanek lub narządów w obrębie jednego organizmu albo
z jednego organizmu na drugi”1. Termin ten pochodzi z języka łaciń-
skiego, od czasownika transplantare, który można przetłumaczyć

1 Nowy słownik języka polskiego, red. E. Sobol, wyd. PWN, Warszawa
2003, s. 1042.
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jako szczepić, przesadzać2. Z kolei pojęcia takie jak przeszczepianie,
przeszczep, transplantacja, stanowią czynność operacyjną, polegają-
cą na przemieszczeniu tkanki lub narządu w obszar brakującego na-
rządu, uszczerbku, bądź uszkodzenia, które mogą powodować roz-
maite zaburzenia. Wyróżnić można następujące przeszczepy:

1. Własno pochodny (autogeniczny) pochodzący z tego sa-
mego organizmu,

2. bliźniaczo pochodny (allogeniczny)pochodzący od dawcy z
takiego samego gatunku czyli:

 od żywych osób,
 od zmarłych.
3. Obco pochodny (xenogeniczny) pochodzący od dawcy z

innego gatunku niż biorca.
Występują różne formy i sposoby transplantacji organów, tka-

nek i komórek. Wskazać można także różne kategoryzacje czynności
transplantacyjnych wyróżniających się użytymi kryteriami np.: ro-
dzaj przeszczepu, interakcje między dawcą a biorcą, kompatybilność
miejscowa przeszczepianego narządu, wystąpienie konkretnych
funkcji przeszczepionego narządu, pochodzenie organu bądź kon-
kretne funkcje regeneracyjne.

W kwestii podmiotu transplantacji, wskazać można na trzy je-
go rodzaje, tj.:

1. transplantację organów,
2. transplantację tkanek,
3. transplantację komórek3.
Pacjenci cierpiący na schyłkową niewydolność narządów mają

możliwość hospitalizowania poprzez przeprowadzenie przeszczepu
nerek, wątroby, serca, płuc lub szpiku kostnego. Jeszcze do niedaw-
na transplantacje na jelicie cienkim, trzustce i wyspach trzustkowych
wykonywano jedynie jako eksperymenty kliniczne, aktualnie są one
popularnie stosowane, jako metoda lecznicza4.

2 E. M. Guzik-Makaruk, Transplantacja organów, tkanek i komórek w uję-
ciu prawnym i kryminologicznym, wyd. Temida 2, Białystok 2008, s 25-32.

3 Ibidem, s. 30.
4 M. Durtik, Przeszczepianie innych narządów: trzustki, wątroby, wysp

trzustkowych, jelita cienkiego, [w:] W. Rowiński (red.), Transplantologia
kliniczna. Warszawa 1998, s. 60.
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Jeżeli chodzi o pochodzenie organu przeznaczonego do trans-
plantacji wskazać można na:

1. „ex moriuo", w której organy, komórki i tkanki pobiera się od
zmarłego,

2. „ex vivo”, w której to dawcą transplantatów jest żywy organizm.
Transplantacja„ex vivo"dzieli się dodatkowo pomiędzy:

1. jednostki krewne, np. dziadkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo;
2. jednostki nie spokrewnione. np. małżonkowie, osoby bliskie,

osoby obce.
Ostatnim istotnym podziałem transplantacji jest rozróżnienie

jej pod względem posiadanych funkcji regeneracyjnych tj.:
1. organów regenerujących się, np. szpik kostny;
2. organów, które nie mają zdolności regeneracji, np. nerka5.

Transplantacja w świetle prawa polskiego
W Polsce podstawą prawną transplantacji jest ustawa z roku

2005 dotycząca pobierania, przechowywania i przeszczepiania ko-
mórek, tkanek i narządów6. Jak można przeczytać w komentarzu do
powyższej ustawy zawiera ona opis procedur pobierania, przecho-
wywania oraz przeszczepiania komórek, razem z komórkami krwio-
twórczymi szpiku, krwi obwodowej, a także krwi pępowinowej.
Ponadto ustawa zawiera opis reguł, które dotyczą postępowania pod-
czas pobierania, przechowywania i przeszczepiania tkanek oraz na-
rządów, które pochodzą od żywych dawców, oraz od osób nieżyją-
cych. Ważne jest to, iż sam język ustawy nie jest precyzyjny. Leka-
rze zwracają uwagę na to, że w ustawie pojawia się pewien treściowy
skrót myślowy, ponieważ medycyna wyróżnia komórki krwiotwór-
cze szpiku i komórki krwiotwórcze z krwi obwodowej, jak również
komórki krwiotwórcze z krwi pępowinowej, natomiast w ustawa
podaje jedynie komórki krwiotwórcze krwi obwodowej7.

Ustawa dotycząca transplantacji zawiera dwanaście rozdzia-
łów, opisujących w sposób szczegółowy rodzaj pobierania i prze-

5 E. M. Guzik-Makaruk, Transplantacja organów… op., cit., s. 33.
6 Dz. U. 2005:169/1411
7 J. Haberko, I. Uhrynowska-Tyszkiewicz, Ustawa o pobieraniu, prze-

chowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Komentarz,
wyd. Wolters Kluwer SA, Kraków 2014, s. 19-20.
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szczepiania narządów, komórek oraz tkanek, ponadto zawarte są w
niej informacje na temat dawstwa, banków tkanek i komórek, oraz
znakowania, monitorowania i kryteriach bezpieczeństwa komórek,
tkanek i narządów. W ustawie umieszczona także informacje na te-
mat działalności Centrum Organizacyjno-koordynacyjnego do Spraw
Transplantacji „Poltransplant” oraz o Krajowym Centrum Bankowa-
nia Tkanek i Komórek i Krajowej Radzie Transplantacyjnej. Dodat-
kowo zawarto w niej dane o podmiotach nadzorujących proces
transplantacji, przepisach karnych oraz pojawiające się w nim zmia-
ny, jak i również przepisy przejściowe, dostosowawcze i końcowe8.

Stanowisko Kościoła Katolickiego w kwestii transplantacji
Dla społeczeństwa polskiego stanowisko Kościoła Katolickie-

go w kwestii transplantacji ma bardzo istotne znaczenie. Oficjalne
wypowiedzi Kościoła dotyczące poruszanego problemu obejmują
okres ostatnich 50 lat. Wśród różnych wypowiedzi głów Kościoła
wskazać należy na te najistotniejsze, czyli na dokument Papieskiej
Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, stanowiącego syntezę
nauki moralnej Kościoła w kwestii transplantacji, noszący tytuł:
Cartadegli operatori sanitari z 1994 roku. Dokument ten zawiera
zasady, które powinny być przestrzegane w celu moralnego prze-
prowadzania transplantacji organów. Ponadto występuje w nim wy-
raźna akceptacja wartości moralnych i słuszności transplantacji przy
jednoczesnym zachowaniu pewnych wymogów wobec dawcy i sa-
mego procesu przeszczepiania organów9.

Powyższy dokument powstał w oparciu o wcześniejsze wy-
powiedzi papieskie. Jest to wypowiedz Piusa XII skierowana do
delegatów Włoskiego Stowarzyszenia dawców rogówki oraz Wło-
skiego Związku Niewidomych z1956 roku. Z kolei inna wypowiedź
stanowi przemówienie Jana Pawła II skierowane do uczestników I
Międzynarodowego Kongresu na temat przeszczepów narzą-
dówz1991 roku. Ponadto Jan Paweł II swoje stanowisko wobec
transplantacji zawarł w encyklice Evangelium vitae, dawstwo orga-
nów określa jako gesty bezinteresowności, które wzmacniają praw-

8 Dz. U. 2005: 169/1411.
9 G. Kniaź, Kościół a transplantacja, Stowarzyszenie „Życie po prze-

szczepie” 2005, s. 6.
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dziwą kulturę życia. Ponadto zdaniem papieża oddawanie organów o
ile jest przeprowadzane zgodnie z wymogami etyki, w pełni zasługu-
je na duże uznanie10.

Przytoczyć należy także inną wypowiedz Jana Pawła II świad-
czącą o jego akceptacji wobec przeszczepów. Otóż na XVIII Mię-
dzynarodowym Kongresie Światowego Towarzystwa Transplantolo-
gicznego w roku 2000 papież zwrócił uwagę na to, iż „technika prze-
szczepów to wielki krok naprzód w dziejach nauki służącej człowie-
kowi. Niemało jest dzisiaj ludzi, którzy zawdzięczają życie prze-
szczepowi organów. W coraz większej mierze technika przeszcze-
pów jawi się jako skuteczna metoda realizacji podstawowego celu
wszelkiej medycyny, którym jest służba ludzkiemu życiu”11.

Również w kwestii transplantacji nie pozostał obojętny papież
Benedykt XVI, który w latach 80-tych jeszcze jako kardynał Joseph
Ratzinger, podpisał deklarację dotyczącą oddania swoich narządów
do transplantacji12.

Aktualny papież Franciszek także wypowiedział się na temat
transplantacji zwracając się do promotorów Europejskiego Dnia
Dawstwa i Przeszczepiania Narządów mówiąc: „Pragnę, aby przez tę
szczególną formę świadectwa miłości bliźniego przestrzegano pew-
ności śmierci dawcy i unikano nadużyć, spekulacji i transakcji kup-
na-sprzedaży”13.

Powyższe wypowiedzi najważniejszych głów Kościoła dają-
cych pełną aprobatę wobec prawidłowo przeprowadzonej transplan-
tacji powinny stać się kluczem do większego praktykowanie tego
typu zabiegów. Osoby wierzące, które zmagają się z niepewnością
czy oddanie kawałka własnego ciała bądź bliźniego nie będzie pro-

10 Jan Paweł II, Evangelium vitae, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana
Pawła II, Wyd. Znak, Kraków 1996, s. 958.

11 Jan Paweł II, Poszukiwania naukowe muszą szanować godność każdej
ludzkiej istoty [w:] L’Osservatore Romano nr. 11-12 /2000.

12 I. Cymerman, Doświadczenie jakości życia po przeszczepie organu –
perspektywa fenomenologiczno – hermeneutyczna, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn2007, s. 71-75.

13 Papież o przeszczepie narządów [w:]
http://www.niedziela.pl/artykul/11800/Papiez-o-przeszczepie-narzadow
[dostęp z dnia 02.04.2018]

http://www.niedziela.pl/artykul/11800/Papiez-o-przeszczepie-narzadow
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fanacją, powinny zapoznać się ze stanowiskiem Kościoła, i wówczas
przekonają się, iż czy ten jest poprawny moralnie. Sam Kościół kato-
licki powinien regularnie uświadamiać wiernych co do własnego
stanowiska w tej sprawie co przyczyniłoby się do tego, iżwięcej osób
pomagałoby w ten sposób innym.

Transplantacja a problem etyki
Powszechnie uznaje się, iż wykonywanie przeszczepów jest

społecznie akceptowanym zabiegiem medycznym, którego głównym
celem jest ratowanie życie człowieka bądź poprawa jakości jego
egzystencji. Poruszanie kwestii moralności transplantacji z pozoru
wydawać by się mogła zbyteczna, gdyż liczba osób sprzeciwiająca
się przeszczepom jest coraz mniejsza, jednakże wgłębiając się w tą
problematykę okazuje się, iż etyka transplantacji nie dla każdego jest
zjawiskiem oczywistym i w dalszym ciągu spotkać można zarówno
pozytywne jak i negatywne komentarze na ten temat. Popieranie
transplantacji stanowiącej etycznie dozwoloną metodą terapeutyczną
opiera się na tezie, która mówi, iż ”jest to metoda, która jednemu
człowiekowi ratuje życie lub zasadniczo to życie polepsza, nie szko-
dząc przy tym drugiemu człowiekowi”. Natomiast przeszczepy wy-
konywane z organów osób zmarłych najczęściej uzasadnia się tym,
iż zmarłemu organy te nie są już potrzebne a dzięki nim można ura-
tować inne życie. Popularnym stwierdzeniem w tym przypadku jest
„aby nie zabierać swych organów do nieba, gdyż tam nie są już one
potrzebne”14.

Osoby podważające etyczność transplantacji przedstawiają
najczęściej dwa najistotniejsze zarzuty moralne. Pierwszy z nich
ukazuje na to, iż chirurgia przeszczepów jest nowym rodzajem ludo-
żerstwa tzn. kanibalizmu medycznego. Za przytoczoną tezą jest B.
Wolniewicz, którego zdaniem transplantacja nie odróżnia się od
kanibalizmu, gdyż różnice pojawiają się wyłącznie w aspekcie tech-
nicznym: w kanibalizmie jest to zjedzenie części ciała drugiej osoby,
tymczasem w przypadku przeszczepów z chirurgicznym wszczepie-
niem ich do innej osoby. Zarówno w pierwszym jak i drugim przy-
kładzie istota jest taka sama, czyli próba uratowania życia (np. kani-

14 M. Nowacka, Etyka a transplantacje, Wyd. PWN, Warszawa 2003, s.
15-20.
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balizm głodowy) i wzmocnienie własnych sił (np. kanibalizm religij-
ny).Nie jest on jednak za całkowitym zaprzestaniem zabiegów trans-
plantacyjnych, ponieważ człowieczeństwo i tak nie odrzuci tak efek-
tywnej metody terapii jaką jest transplantacja. Zależy mu jednak na
uznaniu, iż aktualnie urzeczywistnia się przekształcenie w naszej
kulturze traktowania osoby zmarłej. Zamiast pietyzmu zaczęło wy-
stępować utylitarne postępowanie ze zmarłym jak z surowcem, co
stanowi najistotniejszą przemianę w całej hierarchii wartości15.

Główną cechą kanibalizmu jest zabijanie jednej osoby w celu
uratowania drugiej. W transplantacji natomiast jak już zostało
wspomniane, ratuje się życie człowieka nie szkodząc tym samym w
żaden sposób życiu innej osoby. Natomiast w przypadku pobiegania
narządów od osób zmarłych można byłoby taki zabieg uznać za pro-
fanację, jednak jeżeli Kościół katolicki zaprzecza takiemu podejściu
i popiera transplantacje to również i ten argument przeciw temu za-
biegowi nie jest skuteczny.

Kolejne oskarżenia wobec etycznego wymiaru transplantologii
postawił J. Kopania, według którego w transplantację z góry wpisana
jest niemoralność, polegająca na tym, że osoba chora czekająca na
przeszczep ze zwłok tak naprawdę wyczekuje śmierci innej osoby.
Taka sytuacja jest swoistą wadą moralną, której nie usuwa nawet
fakt, iż osoba czekająca na przeszczep w żaden sposób nie przyczyna
się do śmierci jednostki. W takiej sytuacji ocenie etycznej podlegają
zachowania pacjentów, a także w sposób pośredni chirurgia trans-
plantacyjna, ponieważ stworzyła sposobność zajęcia powyższej po-
stawy. J. Kopania winą etyczną oraz moralną obwinia nie chorego
człowieka, lecz lekarzy, ponieważ to oni dają choremu możliwość
uratowania własnego życia dzięki niemoralnej praktyce medycznej.
Jednak podobnie jak B. Wolniewicz nie dążył on do całkowitego
porzucenia transplantacji ponieważ i tak byłoby to nierealne, lecz
zależało mu na uświadomieniu, iż ulega przemianom ludzka moral-
ność i wartością najważniejszą staje się życie, bez względu na to, co

15 B. Wolniewicz, Neokanibalizm, „Res Publica” [w:], Filozofia i warto-
ści, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warsza-
wa1998, s. 259-263.
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powoduje jego zachowanie, nawet jeśli w przeszłości takie praktyki
uważane były za nieetyczne i niemoralne16.

Zdaniem J. Kopani w transplantacje wpisana jest niemoralność
jednak nasunąć się tutaj może pytanie czy nieuratowanie człowieko-
wi życia jeżeli występuje taka możliwość poprzez transplantacje przy
jednoczesnym nieszkodzeniu innym jest zachowaniem moralnym.
Pojawienie się nowej moralności zauważa także etyk australijski P.
Singer, według którego etyka dotycząca jakości życia zastępuje ety-
kę świętości życia, ponieważ zmusza ludzkość do tego nieustanny
rozwój nauk biomedycznych17. Pojawienie się nowej etyki jakości
życia jest wynikiem przeobrażenia się istniejących wcześniej zasad
moralnych, aby w konsekwencji przeobraziły się one jednomyślne z
występującą obecnie praktyką, w szczególności z praktyką medycz-
ną. W związku z czym nowe sposoby postępowania społecznego
mają wpłynąć na przekształcenie się etyki18.

Społeczeństwo nieustannie się zmienia, zmiana się prawo,
zmieniają się reguły postępowania i zmienia się także sposób myśle-
nia człowieka i jego moralność. Absurdem byłoby przy dzisiejszym
rozwoju wiedzy i najnowszych technik posiadanie zasad moralnych i
etycznych jakie występowały w ubiegłej epoce.

Nieustanny rozwój transplantologii powoduje, iż coraz więcej
osób chorych oczekuje na przeszczep przez co pojawia się wyczuwalny
niedobór potrzebnego materiału do przeszczepów. Taki stan rzeczy
powoduje wzrastające zagrożenie handlu organami i wykorzystywania
osób będących w trudnej sytuacji materialnej poprzez namawianie do
odsprzedania jednego z organów parzystych, nawet za wyjątkowo niską
cenę. Handel narządami potrzebnymi do przeszczepu jest prawnie zaka-
zany, bez względu na to czy pochodzą one od osoby żyjącej czy zmar-
łej. Podstawą tego zakazu jest obawa przed pojawieniem się zwiększo-
nej aktywności przestępczej, natomiast na gruncie etycznym podtrzy-

16 J. Kopania, M. Nowacka., Dopust Boży czy wyzwanie dla medycyny?
O potrzebie etycznego i prawnego przyzwolenia na transplantację gonady
męskiej, „W drodze” 11 / 1999. s.47-40.

17 P. Singer, O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, wyd. PIW,
Warszawa 1997.

18 D. Ślęczek-Czakon, Problem wartości i jakości życia w sporach bio-
etycznych, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004. s. 228.
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mywane jest przeświadczenie, iż wyłączną podstawą transplantacji po-
winny być dobrowolne zachowania altruistyczne. Jednakże występują
już od dawna propozycje urynkowienia transplantacji, powołując się na
państwo Iranu, który jest jedynym krajem w którym w roku 1988 roku
wprowadzono program regulowanego pozyskiwania nerek od osób
żywych, niespokrewnionych dawców za środki pieniężne wypłacane
przez państwo19.

Nielegalnie funkcjonujący czarny rynek narządów do prze-
szczepu występuje w państwach, w których nie ma odpowiedniej
kontroli a ponadto istnieje nieformalne pozwolenie na takiego rodza-
ju działania. Najczęściej wśród takich państw wskazuje się Pakistan,
Indie oraz Filipiny. Społeczeństwo ubogie jest namawiane przez
różnych pośredników do dobrowolnego oddania narządu, zazwyczaj
nerki, za środki pieniężne. Dodatkowy występują specjalne szpitale
(np. w Indiach), które wszczepiają tak pozyskane narządy chorym,
którzy płacą za taki zabieg20.

Powyższe zjawisko określane jest mianem „dwóch zdespero-
wanych stron”, czyli ludzi biednych, którzy potrzebują środków pie-
niężnych do życia i osób chorych, posiadających znaczne zasoby
finansowe. Często osoby chore, dla których jedynym ratunkiem jest
transplantacja gotowi są zapłacić wysoką cenę, aby tylko odzyskać
zdrowie, co wykorzystywane jest przez specjalistów w zdobywaniu
narządów, którzy często posiadają niskie normy moralne21.

Funkcjonujący czarny rynek narządów stanowi istotne zagro-
żenie dla norm moralnych. Niekiedy określa się go nawet terminem
„handlu żywym towarem”, który najczęściej dotyczy handlu ludźmi.

19 A. Ghods, S. Savaj, S. Iranian Model of Paid and Regulated Living-
Unrelated Kidney Donation, “Clinical Journal of the American Society of
Nephrology”, nr 1/2006, s. 1136-1140.

20 S. Carney, Czerwony rynek: na tropie handlarzy organów, złodziei
kości, producentów krwi i porywaczy dzieci. Wydawnictwo Czarne, Woło-
wiec 2014, s. 70

21 G. Hołub, O dwu sposobach poszukiwania organów do transplantacji.
Studia Gdańskie, Gdańsk.2009, s.131-135.
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Jednakże należy pamiętać, iż wyczekiwane korzyści materialne nie
powinny przeważyć nad zasadami etyki i moralności22.

Osoby będąca za legalizacją handlu organami często jako ar-
gument podają, iż człowiek posiada naturalne prawo do dowolnego
dysponowania własnym ciałem oraz poszczególnymi jego częściami,
a ponieważ powoływanie się jedynie na altruizm nigdy nie zaspokoi
w pełni ogromnego zapotrzebowania na organy, należy porzucić
postawę idealistyczną, która narzuca na wielu ludzi jedynie śmierć
bądź cierpienia. Ponadto wskazuje się też na propozycje rozstrzy-
gnięcia tego problemu w sposób kompromisowy, który polegałby na
dysponowaniu ograniczonymi i regulowanymi prawnie wynagrodze-
niami finansowymi dla osób chcących oddać organy własne bądź
organy należące do swoich bliskich zmarłych. Taki kompromis za-
wierałby w sobie zarówno zalety podejścia rynkowego jak i altru-
istyczne podejście. Dodatkowo takie podejście mogłoby liczyć na
społeczną akceptację, ponieważ większość jednostek nie ma nic
przeciwko zasadzie wynagradzania dobrych uczynków. Nieustanny
brak organów oraz zwiększające się zapotrzebowanie na nie powo-
duje także nowe obawy dotyczące pojawiania się przedwczesnego
stwierdzenia śmierci hipotetycznych dawców. Obawy te dotyczą
pojawiających się wątpliwości odnośnie testów diagnostycznych
stosowanych przy stwierdzaniu śmierci mózgu i tego czy rzeczywi-
ście wykluczają możliwość jakiejkolwiek pomyłki23.

Aby rozwiązać problem czarnego rynku narządów i konse-
kwencji z tym związanych konieczne jest wprowadzenie nowych
norm prawnych regulujących w sposób optymalny problem pozy-
skiwania narządów do transplantacji. Ponieważ niemożliwe jest
utworzenie rozwiązania, które byłoby w pełni akceptowane przez
całe społeczeństwo, należy kierować się dobrem jednostki i jej prawa
do decydowania o swoim ciele. Wprowadzenie norm prawych po-
zwalających na oddanie swoich organów bądź osoby bliskiej zmarłej
w zamian za wynagrodzenie finansowe odbywające się zgodnie z

22 E. D. Pellegrino, Toward a virtue-based normative ethics for the health-
care professionals “Kennedy Institute of Ethics Journal” nr.5/1995, s. 256.

23 J. M. Norkowski., Medycyna na krawędzi. Ewolucja definicji śmierci
człowieka w kontekście transplantacji narządów, Polskie Wydawnictwo
Encyklopedyczne Polwen, Radom 2011.
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przyjętymi przez prawo zasadami pozwoliłoby na zmniejszenie nie-
legalnego handlu narządami oraz zwiększyłoby szanse na życie osób
chorych, które mogłyby w sposób zgodny z prawem nabyć potrzebny
narząd. Taka transakcja byłyby korzystna dla obydwu stron. Dla
osoby chorej byłaby szansą na nowe życie a dla osoby oddającej
narząd stanowiłaby przypływ środków pieniężnych które wpłynęłyby
na poprawę jakość jej życia.

Postawy Polaków wobec transplantacji
Badania społeczne dotyczące stosunku Polaków do transplan-

tacji rozpoczęto w roku 1994 i już wtedy 83% respondentów było za
akceptacją przeszczepiania narządów od zmarłych. Ponowne badania
w tej problematyce przeprowadzono w roku 2011 i wówczas liczba
osób popierających transplantacje zwiększyła się do 96%24.

Z kolei według artykułu „Postawy i wiedza mieszkańców wsi i
miast na temat transplantacji narządów” zgodę na przeszczep swo-
ich narządów po śmierci deklarowało 84% badanych osób mieszka-
jących w mieście oraz 74% badanych ze wsi. Tymczasem na prze-
szczep nie wyraziłoby zgody 4% badanych z miasta i 10% ze wsi.
Natomiast 10% ankietowanych z miasta i 8% badanych ze wsi wyra-
ziłaby zgodę na oddanie swojego narządu do transplantacji pod wa-
runkiem otrzymanie za niego korzyści materialnych25.

W artykule autorstwa A. Kośmider-Cichomskiej pt. „Postawy
wobec przeszczepu narządów” zawarte zostały informacje, iż ponad
3/4 ankietowanych jest gotowych na oddanie po swojej śmierci na-
rządów. 55% badanych wyraziłoby na to zgodę bez względu na to
kim byłby biorca. Dla 22% osób ważne jest to, kto byłby biorcą, i
gotowi są oddać swoje narządy, ale tylko osobie z rodziny. Nato-
miast co siódmy ankietowany nie wyraziłby zgody na bycie dawcą,
nawet dla osób najbliższych26.

24 M. Feliksiak, Komunikat CBOS „Postawy wobec przeszczepiania na-
rządów”, Warszawa 2012.

25 L. Ścisło, E. Partyka i wsp., Postawy i wiedza mieszkańców wsi i
miast na temat transplantacji narządów, „Hygeia Public Health”
nr.48/2013., s. 44

26 A. Kośmider-Cichomska, Postawy wobec przeszczepu narządów. Ra-
port z badań. IPSOS. Warszawa 2002, s. 16.
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W badaniach realizowanych przez CEBOS w roku 2012 zapy-
tano badanych o to, dlaczego ich zdaniem często występuje sprzeciw
rodziny wobec pobierania narządów od osób zmarłych. Najczęściej
badani (23%) wskazywali na czynniki dotyczące wiary i religii
(19%). Na drugim miejscu (17%) usytuowały się wypowiedzi doty-
czące niechęci w ingerowanie w ludzkie ciało nawet po śmierci.
Znalazły się także odpowiedzi świadczące o niechęci dzielenia się
ciałem zmarłego z innymi (7%)27.

Według badań przeprowadzonych przez GUS również z 2012
brak zgody rodziny na pobranie narządów od osoby zmarłej jest zazwy-
czaj wywołany obawą przed handlem organami, zbyt szybkim stwier-
dzeniem śmierci, a także przedmiotowym obchodzeniem się z ludzkim
ciałem. Wśród innych powodów wskazywano na strach przed okalecze-
niem zwłok oraz na przekonanie o jedności duszy i ciała28.

Według badań przeprowadzonych na potrzeby artykułu „Ana-
liza postaw młodzieży wobec transplantacji narządów” okazuje się,
iż 90,0 % badanych wyraża zgodę na pobieranie narządów od zmar-
łych. Ponadto 93,3% ankietowanych uważa, iż w sytuacji zagrożenia
życia i potrzeby przeprowadzenie przeszczepu zgodziłoby się na
przyjęcie obcego narządu. Również wśród badanych 70,8% byłoby
gotowych na zostanie dawcą tkanki bądź narządu parzystego za ży-
cia. Z kolei 75% z nich wyraziłoby zgodę, aby po ich śmierci pobra-
no od nich narząd w celach transplantacyjnych29.

Badania B. Borkowskiej B. i E. Falkowskiej-Pijagin wskazują,
iż 56% respondentów jest zdania, iż pobieranie narządów od zmar-
łych w celach przeszczepu ich innej osobie jest słuszne, natomiast
29% badanych częściowo uważa transplantację za słuszną metodę
leczenia chorych30. Z danych CBOS z 2005 roku opracowanych
przez W. Derczyńskiego wynika, iż 87% badanych jest za prze-

27 M. Feliksiak, Komunikat CBOS „Postawy wobec …op., cit.,
28 Zdrowie i ochrona zdrowia w 2011 roku,GUS, Warszawa 2012.s. 154
29 M. Humańska, K. Dudek, Analiza postaw młodzieży wobec transplan-

tacji narządów, http://wyd.edu.pl/index.php/2-uncategorised/154-analiza-
postaw-mlodziezy-wobec-transplantacji-narzadow [dostęp 08.04.2018]

30 B. Borkowska, E. Falkowska-Pijagin, Zagadnienia transplantologii w
Społecznej świadomości mieszkańców Ostrołęki. Zeszyty Naukowe nr
40/2009, Łomża.

http://wyd.edu.pl/index.php/
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szczepianiem narządów pobranych od zmarłych i uważa takie postę-
powanieza słuszne (62%). Jedynie 7% ankietowanych nie akceptuje
takiej metody leczenia31.

Jak wynika z badań ISPSOS większość młodzieży – 78% w
wieku 15 lat i starszych jest za bądź z niewielkim wahaniem, za po-
bieraniem narządów od osób zmarłych w celu transplantacji. Z kolei
studenci uczęszczający na uczelnie medyczne w 82% zadeklarowali
całkowitą akceptację pobierania narządów od zmarłych. Również
82% lekarzy udzieliło takiej odpowiedzi. Natomiast akceptację do
wykonywania przeszczepów zadeklarowało 65% pielęgniarek i 64%
studentów uczelni pozamedycznych. Najmniejsza liczba akceptacji
do przeszczepów narządów została wykazana w ogólnopolskiej pró-
bie badawczej – 39%32.

Z kolei badania M. Pietruszki i E. Falkowskiej-Pijagin ukazu-
ją, iż wśród przebadanych pielęgniarek i lekarzy – 96% występuje
akceptacja wobec pobierania narządów od zmarłych w celu ich prze-
szczepienia33.

Badania dotyczące postaw młodzieży wobec transplantacji au-
torstwa B. Gorzkiewicza i wsp. ukazują występowanie zależności
dotyczących rodzajów studiowanych kierunków. Największą akcep-
tacją do praktyk transplantacyjnych wykazali studenci studiów me-
dycznych34.

Według komunikatu z badań „Postawy wobec transplantacji”
opublikowanego przez CBOS z roku 2016 wynika, iż idea transplan-
tacja narządów w celu ratowania życia lub zdrowia posiada przez
Polaków powszechną aprobatę –93%. Wśród respondentów 80%
wyraża zgodę na pobranie z ich ciała po śmierci narządów do prze-

31 W. Dereczyński, Opinie o przeszczepianiu narządów. Komunikat z
badań. Warszawa 2005.

32 A. Kośmider-Cichomska., Postawy wobec przeszczepu narządów. Ra-
port z badań. IPSOS. Warszawa 2002.

33 M. Pietruszka, E. Falkowska-Pijagin, Zjawisko transplantacji w opinii
środowiska medycznego Szpitala Ogólnego w Kolnie. Zeszyty Naukowe nr
40. Łomża 200, .s. 21-30.

34 B. Gorzkowicz, W. Majewski, E. Tracz i wsp., Opinia na temat daw-
stwa narządów wśród studentów uczelni wyższych Szczecina. „Problemy
Pielęgniarstwa” nr 18 /2010,.s. 111-115.
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szczepów, z kolei 11% się temu sprzeciwia. Pomimo dużej aprobaty
co do transplantacji, aż 75% Polaków nie rozmawiało z rodziną i
bliskimi na ten temat. Uświadomienie bliskich co do swojej woli jest
bardzo ważne i pomaga uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji i
zakłopotania kiedy będzie miało dość do pobrania narządów. Swoją
opinią w tej sprawie zakomunikowało rodzinie 25% badanych35.

W sytuacji w której wiadomo byłoby, iż zmarła osoba z rodzi-
ny nie sprzeciwiała się pobraniu od niej narządów do przeszczepów,
aż 89% osób uszanowałoby taką wolę. Jednak kiedy osoba zmarła za
życia byłaby przeciwna oddaniu narządów, 67%, ankietowanych
postąpiłoby wedle jej woli, a 22%, wbrew niej. Jeżeli rodzina bądź
osoby bliskie nie znaliby zdania osoby zmarłej do transplantacji, to
w 69%, nie mieliby nic przeciwko pobraniu narządów od tej osoby,
tymczasem 14% by się temu sprzeciwiło36. W kwestii prawa regulu-
jącego pobieranie narządów od zmarłych 43% popiera koncepcję
zgody wyrażonej za życia, z kolei pogodna liczb osób –42%, jest za
zgodą domniemaną. Zdaniem 5% badanych żadne z tych rozwiązań
nie jest poprawne.

Wzrosła natomiast świadomość Polaków w zakresie prawa
transplantacyjnego. O występowaniu w Polsce zasada zgody do-
mniemanej, wie 20% badanych. Chociaż liczba ta wydawać by się
mogła niewielka to jednak jest najwyższa od roku 200537.

Zakończenie
Transplantacja za sprawą rozwoju medycyny przyczyniła się

do tego, iż obecnie przeszczep jest jedną z najskuteczniejszych me-
tod leczenia i ratowania życia chorym. Taki postęp w lecznictwie
wywołał jednak wiele obaw odwołujących się do obchodzenia się ze
zwłokami jako z materiałem zawierającym części zamienne, które
można wstawić innym jednostkom. Powoduje to niekiedy zarzuty
braku zachowań etycznych i poszanowania ludzkiego ciała po śmier-
ci. Rodzą się wówczas niepokoje co do rzetelnie wykonywanych

35 Komunikat z badań „Postawy wobec transplantacji” NR 119/2016,
Warszawa, s. 3.

36 Ibidem
37 Komunikat z badań „Postawy wobec transplantacji” NR 119/2016,

Warszawa, s. 3.
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przeszczepów i strach przed handlem narządami. Problem stanowi
także mała wiedza na temat zasad przeprowadzania przeszczepów,
co powoduje krążące w społeczeństwie mity. Mentalność Polaków w
kwestii transplantacji powoli ulega przemianom, co widać między
innymi w analizach badań społecznych dotyczących transplantacji.
Społeczeństwo w większości deklaruje pozytywny stosunek do prze-
szczepiania narządów a ponadto wyraża chęć oddania ich po swojej
śmierci innym potrzebującym. Jednakże deklarowane stanowiska a
rzeczywistość to dwie różne rzeczy, przez co ilość wykonywanych
przeszczepów w Polsce jest w dalszym ciągu niewielka.

Streszczenie:
Transplantacja polegająca na wymianie chorego narządu bądź

tkanek na inne, pochodzące od drugiego człowieka jest często jedyną
drogą uratowania komuś życia bądź zdrowia. Jako wyjątkowy typ le-
czenia, wymaga od społeczeństwa akceptacji i zrozumienia. Jednakże
występujący niski poziom świadomości społecznej oraz brak odpo-
wiedniej wiedzy na ten temat stwarza ogromną barierę dla wykonywa-
nia przeszczepów w Polsce. Najważniejszą podstawą prawną regulującą
transplantację jest ustawa z roku 2005 dotycząca pobierania, przecho-
wywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów zawierająca
informacje na temat procedur ich pobierania, przechowywania oraz
przeszczepiania. Chociaż Kościół katolicki popiera transplantacje to
jednak wciąż występuje problem etyczny wywołany strachem przed
handlem organami bądź zbyt wczesnym stwierdzeniem śmierci. Zwo-
lennicy transplantacji podkreślają jednak, iż człowiekowi po śmierci nie
jest już potrzebne ciało, a uratować może ono nawet kilka żyć. Ponadto
spotkać można się z propozycją legalizacji handlu organami argumen-
towanymi tym, że dysponuje prawem do swobodnego zarządzania wła-
snym ciałem. Na temat postaw Polaków wobec transplantacji przepro-
wadzono na przestrzeni lat wiele badań społecznych. Wynika z nich
jednoznacznie, iż badani w większości są pozytywnie nastawieni wobec
transplantacji. Wielu z nich gotowych jest oddać swój narząd dla innej
osoby zarówno za życia jak i po śmierci. Jednakże pomimo pozytyw-
nych deklaracji osób badanych rzeczywista skala przeszczepów jest w
dalszym ciągu na niskim poziomie.

Słowa kluczowe: transplantacja, dawca, biorca, śmierć mó-
zgu, prawne aspekty transplantacji, etyka, moralność.
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Summary:
Social-ethical dimension of transplantation
Transplantation involves the replacement of a diseased organ

or tissue, from the other person is often the only way to save some-
one's life or health. As a unique type of treatment, it requires public
acceptance and understanding. However, there is a low level of so-
cial awareness and lack of adequate knowledge on this subject
creates a huge barrier for performing transplants in Poland. The most
important legal basis regulating transplantation is the act of 2005 for
the collection, storage and transplantation of cells, tissues and organs
containing information on the procedures for their collection, storage
and transplantation. However, the Catholic Church promote trans-
plants, but there is still an ethical problem caused by fear of organ
trafficking or premature death. Proponents of the transplant emphas-
ize that after death no longer a body is needed, and it can save even a
few lives. In addition, the proposal to legally trade the bodies argued
that it had the right to free management of its own body. About the
attitude of Poles towards transplantation was conducted over many
years of social research. It is clear from the above that most of the
respondents are positive about transplantation. Many of them are
ready to donate their organs to another person both during life and
after death. However, despite the positive declarations of the sub-
jects, the actual graft scale is still at a low level.

Key words: transplantation, donor, recipient, brain death, the
legal aspects of transplantation, ethics, morality
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Beniamin Brzeski

Kontrola postanowienia o odmowie przywrócenia
terminu zawitego

I.Wstęp
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie obiektywnych

przesłanek uzasadniających przywrócenie terminu. Autor spróbuje
ukazać wartość kontroli postanowienia o odmowie przywrócenia
terminu, w sytuacji gdy odmowa była bezzasadna, ale także w razie
słuszności takiej decyzji. Przedmiotem pracy jest więc analiza norm
prawnych dotyczących przywrócenia terminu zawitego, jak i pro-
blemy interpretacyjne przepisów związanych z tą materią. W tym
celu posłużę się przepisami Kodeksu Postępowania Karnego,
orzecznictwem sądów powszechnych, a także komentarzami i opi-
niami doktryny zawartymi w literaturze.

Problemy objęte tematem pracy są ważne między innymi z te-
go powodu, że dotyczą wpływu terminu na zdolność odwoławczą
strony postępowania sądowego.W procesie karnym, jedną z podsta-
wowych jego funkcji jest ta odpowiadająca za dynamikę. Realizo-
wana jest przez normy regulujące terminy procesowe określające
czas na dokonanie czynności procesowych przez uczestników proce-
su. Zadaniem tych terminów jest zapewnienie, by proces karny prze-
biegał dynamicznie i harmonijnie. Bezskuteczny upływ terminów
powoduje, że staje się niemożliwe wywołanie skutku określonej
czynności, lub otwiera drogę do dokonania kolejnej czynności.

II. Przesłanki przywrócenia terminu zawitego
Słowo termin w języku polskim oznacza dany okres czasu

określony według jednostek miary takich jak: dzień, miesiąc, rok, w
którego ciągu należy dokonać danych czynności procesowych. Nie-
kiedy jednak pojęcie termin odnosi się do ściśle określonego punktu
czasowego w którym ma być dokonana czynność procesowa, bądź
też określa końcowy moment, w którym najpóźniej można dokonać
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danej czynności procesowej1. Wyróżniamy wiele rodzajów termi-
nów, jednak jednym z podstawowych i najczęściej wykorzystywa-
nych w postępowaniu karnym są terminy zawite.

„Terminy zawite charakteryzują się tym, że ich przekroczenie
powoduje bezskuteczność czynności ograniczonej takim terminem”2.
Według art. 122 § 2 KPK za zawite uznaje się terminy do wnoszenia
środków zaskarżenia, takich jak: apelacje, zażalenia, kasacje, oraz
wszystkie inne które za zawite uznaje ustawa. „Dla podjęcia decyzji
o dochowaniu terminu zawitego wystarczy wysokie prawdopodo-
bieństwo, że do przekroczenia terminu nie doszło. Jest to uzasadnio-
ne również tym, że wynikające z naczelnej dyrektywy prawdy mate-
rialnej żądanie, aby rozstrzygnięcia organów procesowych oparte
były na prawdziwych ustaleniach praktycznych, w pełni odnosi się
tylko do decyzji niekorzystnych dla oskarżonego. Procedowanie w
przedmiocie środków zaskarżenia według odmiennego założenia
mogłoby w pewnych sytuacjach prowadzić do następstw pozostają-
cych w kolizji z celami postępowania karnego”3.

Przywrócenie terminu zawitego wymaga zachowania określo-
nego ustawą trybu postępowania. Aby uruchomić ten tryb, musi za-
istnień podstawa do przywrócenia terminu, a jest nią niezależna od
uczestnika procesu, czyli osoby, która miała dokonać czynności w
terminie zawitym, przyczyna uchybienia terminowi. Następnie, oso-
ba ta musi złożyć wniosek o przywrócenie tego terminu do ponow-
nego dokonania czynności. Wniosek taki musi być złożony w odpo-
wiednim czasie. Ustawa określa ten termin także jako zawity i wyno-
szący 7 dni. A zatem osoba, która nie dokonała czynności proceso-
wej w terminie zawitym 7-dniowym, liczonym od dnia, w którym
ustała przyczyna uchybienia pierwotnemu terminowi. Konieczne jest
jednak jednoczesne ze złożeniem wniosku o przywrócenie terminu
dokonanie czynności, dla której pierwotny termin był wyznaczony, a
z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy nie został zachowany. W
kwestii przywrócenia terminu może wnieść zażalenie na takie posta-

1 K. Boratyńska,A. Górski, A. Sakowicz,A. Ważny, KPK. Komen-
tarz,Wyd. Ch. Beck, Warszawa 2014, s.263.

2 E. Skrętowicz, R. Kmiecik, Proces Karny Część Ogólna,Wyd. Wolter
Kluwer, Warszawa 2006, s. 289.

3 Boratyńska, Górski, Sakowicz, Ważny., jw. s.264.
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nowienie. Wniosek o przywrócenie terminu nie wstrzymuje wykona-
nia orzeczenia, jednakże organ, do którego złożono, lub organ powo-
łany do rozpoznania środka zastrzeżenia może wstrzymać wykonanie
orzeczenia; odmowa wstrzymania nie wymaga uzasadnienia4.

Kluczową kwestią w toku postępowania w przedmiocie przy-
wrócenia terminu jest ustalenie, czy powód niedochowania terminu
przez stronę leżał poza jej sferą wolicjonalną, stanowiąc przeszkodę,
której strona nie była w stanie własnym działaniem usunąć. Jeśliby
przeszkoda zaistniała jedyne w pierwszych dniach biegu terminu, a
tym samym stronie pozostałoby odpowiednio dużo czasu na dopeł-
nienie czynności procesowej, to brak byłoby podstaw do wprowa-
dzenia wniosku o zaistnieniu przeszkody w rozumieniu analizowa-
nego przepisu. Natomiast pojawienie się trudności uniemożliwiającej
podjęcie czynności procesowej w ostatnich dniach stosownego ter-
minu nie może być dyskwalifikowane z tego powodu, że hipotetycz-
nie strona mogła podjąć działania przed zaistnieniem utrudnień5.

Warunkiem skutecznego złożenia wniosku o przywrócenie
terminu jest jednoczesne dopełnienie czynności procesowej, która
miała być w tym terminie dokonana. W razie nie dopełnienia tego
warunku stosuje się przepis art. 120 § 1, w celu usunięcia braków
formalnych w terminie 7 dni. Taką opinie przedstawił w swoim po-
stanowieniu Sąd Najwyższy w dniu 27.07.1997, II KZ 65/976. W
całkiem odmienny sposób Sąd Najwyższy ustosunkował się do tego
wpostawieniu z dnia 03.02.2004 r., V KZ 1/04, mianowicie ze do-
pełnienie czynności procesowej o której mowa w art. 126 § 1 KPK,
bez zachowania wymaganej formy przymusu adwokacko - radcow-
skiego, nie stanowi przeszkody do merytorycznego rozpoznania
wniosku o przywrócenie terminu. Opinia ta jednak nie spotkała się z
akceptacją doktryny, gdyż nie jest zgodna z właściwą formą dopeł-
nienia czynności. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, konieczne
jest wydanie zarządzenia w trybie art. 120 § 1 w celu usunięcia bra-
ków formalnych w ustawowym terminie. Tylko takie działanie daje
podstawę do merytorycznego rozpoznania wniosku o przywrócenie

4 K. Dudka, H. Paluszkiewicz, Postępowanie Karne, Warszawa 2016, s. 254.
5 Tamże, s. 255.
6 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27.07.1997, II KZ 65/97,

OSNKW 1997, Nr. 9-10, poz. 78.
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terminu. W przypadku nie usunięcia braków formalnych w wyzna-
czonym terminie, wniosek staje się bezskuteczny7.

Warunkiem rozpoznania wniosku skazanego o przywrócenie
terminu do wniesienia skargi kasacyjnej jest złożenie wniosku wraz
ze środkiem odwoławczym, jakim jest kasacja, który powinien zo-
stać sporządzony przez adwokata, lub radcę prawnego. Jednakże
zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 03.02.2004 r.,
V KZ 1/04, brak zachowania formy określonej przymusem adwo-
kacko-radcowskim nie stanowi przeszkody w merytorycznym rozpa-
trzeniu wniosku o przywrócenie terminu.

Wymogiem zawartym w art. 126 § 1 jest istnienie przyczyn
usprawiedliwiających dokonanie czynności procesowej po przekro-
czeniu terminu. Za takie przyczyny ustawa uznaje okoliczności „nie-
zależne” od strony, których nie mogła usunąć i dokonać danej czyn-
ności we wskazanym czasie. To w kompetencji sądu leży kwestia,
obiektywnej oceny czy „niedotrzymanie terminu zawitego nastąpiło
z przyczyn od strony niezależnej”, jednakże bardzo często sąd w
swojej decyzji musi opierać się na subiektywnej ocenie osoby wno-
szącej, co może być przyczyną problemów kontroli postanowienia
od odmowie lub uznaniu przedłużenia terminu. Sąd przy swojej oce-
nie bierze pod uwagę stopień zawinienia wnioskującego. Istotną
kwestią jest, iż wymaga się uprawdopodobnienia, a nie udowodnie-
nia przez stronę, że uchybienie nastąpiło z przyczyn niezależnych.

Z Art. 125 KPK wynika, że pomyłka dokonana przy oznacza-
niu adresata i wysłanie pisma do niewłaściwego organu procesowego
przed upływem terminuskutkuje zachowaniem terminu w jakim win-
no zostać wniesione, nawet pomimo przesłania tego pisma do organu
właściwego po przekroczeniu tego terminu. Przepis art. 125 nie
ogranicza możliwości skorzystania z zawartych w nim uprawnień do
osób nieobeznanych z prawem. Dotyczy również prokuratora będą-
cego uczestnikiem postępowania, który przed upływem terminu skie-
rował pismo procesowe do niewłaściwego sądu8.

Postanowienie sądu o przywróceniu terminu przywraca stan
poprzedni ( restitutio in integruj) w stosunku do czynności proceso-

7 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 03.02.2004r., V KZ 1/04,
OSKW 2004, NR. 3, poz. 32.

8 Boratyńska, Górski, Sakowicz, Ważny, jw. s.269.
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wej, która miała zostać wykonana ustalonym terminie zawitym. Jeśli
skutkiem zaniechania wniesienia środka odwoławczego jest upra-
womocnienie się orzeczenia, to prawomocność ta ustaje w następ-
stwie przywrócenia terminu9.

Doktryna wymienia zbiór merytorycznych przesłanek przy-
wrócenia terminu zawitego. Zaliczają się do nich m.in.: brak poucze-
nia lub mylne pouczenie o prawie, trybie lub terminie zaskarżenia
czynności; ogłoszenie orzeczenia na rozprawie pod nieobecność
strony, która nie była powiadomiona o terminie10; niedopełnienie
przez pracownika administracji aresztu śledczego obowiązku dorę-
czenia osobie tymczasowo aresztowanej pisma procesowego i przez
to uniemożliwienie jej złożenia w trybie środka odwoławczego; nie-
dotrzymanie terminu z winy obrońcy, zwłaszcza w sytuacji, kiedy
obrońca, w wyniku uzgodnienia z oskarżonym, ma dokonać określo-
nej czynności, a mimo to jej nie dokonuje11.

Dodatkową pozytywną przesłanką uznania wniosku o przy-
wrócenie terminu jest niedoręczenie pisma procesowego przez osobę
która się do tego zobowiązała. Strona nie może bowiem odpowiadać
za zachowanie osoby, na którą nie miała żadnego wpływu i które
może być wynikiem celowego działania tej osoby. Taką opinie wy-
raził Sąd Najwyższy w swoim postanowieniu z dnia 30.01.2002r.

„Za przyczynę od strony niezależną należy uznać niedotrzymanie
terminu zawitego przez obrońcę, gdyż zaniedbanie albo niewłaściwe
wykonanie przez niego obowiązków nie może szkodzić oskarżonemu
wówczas, gdy ten, jako właściwa strona w procesie, żadnej winy w
niedopełnieniu obowiązku przez obrońcę nie ponosi”12.

Niedotrzymanie terminu zawitego z winy obrońcy jest jedną z
głównych i podstawowych przesłanek do zastosowania instytucji
przywrócenia terminu. Była stosowanarównież w ustawach normują-
cych postępowanie karne, poprzedzających obecną, co dodatkowo
świadczy o jej istocie. Jednak jeśli zaniechanie obrońcy jest efektem

9 Skrętowicz, Kmiecik, jw. s. 242.
10 Uchwała Sadu Najwyższego z dnia 22.12.1988r. – VI KZP 15/88,

OSNKW 1989, nr 1-2, poz3.
11 W. Grzeszczyk, Przywrócenie terminu zawitego [w:] Prokuratura i

Prawo 3, 2002, s.139-140.
12 Boratyńska, Górski, Sakowicz, Ważny, jw. s.271
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uzgodnionej z oskarżonym rezygnacji z danej czynności. Dotyczyć
to może sytuacji, kiedy obrońca, w wyniku uzgodnienia z oskarżo-
nym, ma dokonać określonej czynności procesowej, a mimo to czyn-
ności takiej nie dokonuje. Jednakże w sytuacji, gdy była prowadzona
przez skazanego korespondencja z obrońcą, a jednocześnie nastąpiło
zaniechanie złożenia wniosku o doręczenie odpisu wyroku z uzasad-
nieniem, takiej przyczyny nie można uznać za niezależną od strony.
Należy przy tym podkreślić, ze powzięcie wiadomości o treści wyro-
ku oraz sposobie zaskarżenia go jest niewątpliwie interesem samego
skazanego. Jeżeli nie korzysta on z fachowej pomocy prawnej, po-
winien we własnym zakresie zadbać o to, aby skorzystać z przysłu-
gującego mu środka zaskarżenia”13.

III. Odmowa przywrócenia terminu zawitego
W przypadku występowania negatywnych przesłanek przy-

wrócenia terminu zawitego doktryna i orzecznictwo również wytwo-
rzyły zbiór okoliczności, które nie mogą zostać uznane za niezależne
od strony, zalicza się do nich m.in.: zaniechanie podjęcia czynności
przez pełnomocnika; niezłożenie przez prokuratora z własnej winy
lub z winy personelu prokuratury we właściwym terminie środka
odwoławczego. Zdaniem Sądu Najwyższego, zaniedbanie także ze
strony personelu podwładnego prokuratorowi traktowane jest tak
samo jak zaniedbanie samej strony procesowej; nie wniesienie kasa-
cji w ustawowym terminie przez wyznaczonego lub ustanowionego
adwokata, który po zbadaniu akt sprawy nie stwierdził podstaw do
jej wniesienia; powoływanie się na brak pouczenia lub wadliwe po-
uczenie w sytuacji, gdy z dokumentacji procesowej wynika , że stro-
na była pouczona i nie zwracała się do sądu z dodatkowymi pyta-
niami czy prośbą o ponowne pouczenie14.

Sąd Najwyższy podkreślił, ze między zaniedbaniem dokona-
nym przez obrońcę, a przez pełnomocnika zachodzi istotna różnica.
Pełnomocnik bowiem nie jest ograniczony co do kierunku czynności
podejmowanych w imieniu mocodawcy. Dlatego każda czynność,
podjęta w granicach umocowania, nawet niekorzystna dla reprezen-
towanego, wywołuje dla niego skutki, w tym również niekorzystne.

13 Tamże, s. 271-272.
14 Grzeszczyk, jw. s.140-141.
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Dotyczy to również zaniechania podjęcia czynności związanych z
uruchomieniem kontroli odwoławczej15.

Na podstawie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia
15.06.2007r., IV KZ 40/07, należy uznać, że nieusprawiedliwiona nie-
obecność na rozprawie prowadzonej przed sądem odwoławczym, nie
stanowi przyczyny przywrócenia terminu. W takiej sytuacji, strona nie-
obecnanie może powołać się na okoliczności niezależne od niej, gdyż
dobrowolnie zrezygnowała z osobistego wysłuchania wyroku16.

Jak już wyżej zostało wspomniane. Brak pouczenia, lub mylne
pouczenie kwalifikowanego uczestnika postępowania jakim jest pro-
kurator o sposobie i terminie do wniesienia środka odwoławczego
nie może być uznane za przyczynę niedotrzymania terminu niezależ-
ną od niego. W postanowieniu z dnia 16 stycznia 1998 r., II AKz
4/98, Sąd Apelacyjny w Białymstoku wyraża się jasno, że: „Dla oce-
ny tego stanowiska nie mają żadnego znaczenia wcześniejsze roz-
mowy telefoniczne, ani też wyrażona w nich wola zaskarżenia, gdyż
nie można skutecznie wnieść środka odwoławczego przez wyrażenie
woli zaskarżenia przed wydaniem orzeczenia podlegającego zaskar-
żeniu. Na aprobatę zasługuje też stanowisko sądu I instancji, oparte
na zasadzie jednolitości funkcjonowania prokuratury, iż brak jest
podstaw do kierowania zawiadomienia o terminie posiedzenia bądź
treści orzeczenia wydanego poza rozprawą do konkretnej jednostki
prokuratury prowadzącej postępowanie przygotowawcze w danej
sprawie”17.

Stanowisko Sądu Apelacyjnego w Białymstoku wynika z za-
sady lojalności z art. 10 § 2 k.p.k. zakłada ona bowiem brak wiedzy
po stronie uczestników postępowania co do ciążących na nich obo-
wiązkach i przysługujących im uprawnieniach, zasada nie nakłada
jednakna Sąd obowiązków stosowania pouczeniaw odniesieniu do
prokuratora jako uczestnika postępowania, gdyżdo niego, jako
uczestnika postępowania, można zasadnie domniemywać pełną wie-
dzę o treści obowiązującego prawa. Postanowienie to pochodzi z
początków istnienia Kodeksu Postępowania Karnego, jednakże przez

15 Tamże, s. 140
16 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15.06.2007r., IV KZ 40/07.
17 Postanowienie Sądy Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16.07.1998

r., II AKz 4/98.
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wzgląd na brak jakiejkolwieknowelizacji art. 126 KPK, jest dalej
aktualne w obecnym stanie prawnym.

Sąd Apelacyjny w Katowicach w swoim postanowieniu z dnia
17 lutego 2016r., II AKz 73/16, zwróciłuwagę na to, czy trudna sytu-
acja osobista jest przesłanką uniemożliwiającą zastosowanie instytu-
cji. Sąd odwoławczy zwarzył co następuje: „Zażalenie nie zasługi-
wało na uwzględnienie. Sąd I instancji prawidłowo wyjaśnił w uza-
sadnieniu zaskarżonego postanowienia, że przesłanką, od spełnienia
której ustawodawca uzależnił możliwość przywrócenia terminu za-
witego, jest uchybienie mu z uwagi na okoliczności niezależne od
strony (art. 126 k.p.k.). Zgodzić należy się również z Sądem I instan-
cji, który stwierdził - powołując się na orzecznictwo Sądu Najwyż-
szego - że pod pojęciem „niezależnej przyczyny” należy rozumieć
taką okoliczność, której strona nie mogła usunąć i dokonać wymaga-
nej przez prawo czynności we właściwym czasie. Zasadnie również
wskazano w zaskarżonym postanowieniu, że obowiązek jej upraw-
dopodobnienia spoczywa na wnioskodawcy. [...] Wprawdzie należy
zgodzić się ze skarżącą, że trudna sytuacja osobista - wywołana
śmiercią jej brata, a skutkująca m.in. koniecznością organizacji po-
chówku i uczestnictwa w nim - z pewnością utrudniała wniesienie
zażalenia na powołane wyżej postanowienie z zachowaniem terminu
zawitego, jednakże jak słusznie zaznaczył Sąd I instancji, nie unie-
możliwiała dokonania tej czynności procesowej. Jak zaś wskazano
wyżej, przesłanką z art. 126 § 1 k.p.k, której spełnienie warunkuje
możliwość przywrócenia terminu, jest występowanie okoliczność
uniemożliwiających, a nie zaledwie utrudniających dokonanie czyn-
ności procesowej z zachowaniem terminu zawitego”18.

Autor w pełni zgadza się z przedstawioną powyżej opinią Są-
du Najwyższego. Owszem, w tym wypadku sytuacja poszkodowanej
była ciężka i mogła utrudniać możliwość zastosowania przywrócenia
terminu, ale nie stanowiła przesłanki uniemożliwiającej zastosowa-
nie środka odwoławczego w wyznaczonym terminie. Jeśli natomiast
Sąd Najwyższy uznałby to za przesłankę pozytywną w szybkim cza-
sie zauważono nadużywanie problemów i trudnych sytuacji rodzin-
nych jako powód nie złożenia wniosku odwoławczego. Takie działa-

18 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17.02.2016r.,
II AKz 73/16.



148

nie skutkowałoby opóźnieniem i trudnościami w działaniu wymiaru
sprawiedliwości. W takich przypadkach doskonale odnajduje się
łacińska paremia: Dura lex sed lex, która w sposób idealny oddaje
charakter i znaczenie prawa w życiu społeczeństwa.

Bardzo istotna kwestia, jaką jest usprawiedliwienie niezacho-
wania terminu zawitego z przyczyny od strony niezależnej, a fakt
pobytu strony za granicą, poruszył Sad Najwyższy w postanowieniu
z 17.04.2014r, II KZ 13/14. Uznał, że za przyczynę od strony nieza-
leżna i usprawiedliwiająca niezachowanie terminu zawitego w ujęciu
artykułu 126 KPK, nie może być fakt pobytu za granicą, czy też nie-
dbalstwo strony. Sąd Najwyższy zważył, że: „Zażalenie obrońcy
skazanego jest bezzasadne w sposób oczywisty i z tego powodu nie
zasługuje na uwzględnienie. Należy przypomnieć, iż zgodnie z art.
126 § 1 k.p.k. sąd może przywrócić zawity termin na wniosek strony,
jeżeli niedotrzymanie tego terminu nastąpiło z przyczyn od strony
niezależnych. Jest rzeczą oczywistą, że wykazanie tej przesłanki
obciąża stronę, która wnosi o przywrócenie terminu.Sąd Apelacyjny
prawidłowo przyjął, że uchybienie przez skazanego terminowi zawi-
temu nie nastąpiło z przyczyn od strony niezależnych. Orzeczenie to
znajduje pełne podstawy faktyczne i prawne. Rację ma Sąd, gdy
stwierdza, że nieprawdziwe są argumenty skazanego, jakoby nie był
świadomy faktu toczącego się przeciwko niemu postępowania kar-
nego i nie znał treści wyroku skazującego, jaki zapadł wobec niego.
Analiza akt przedmiotowej sprawy dowodzi zupełnie przeciwnego
stanowiska, co szczegółowo wykazał Sąd Apelacyjny. [...] Rację ma
Sąd Apelacyjny, że skazany mógł z łatwością dowiedzieć się o treści
zapadłego przed tym Sądem wyroku, chociażby nawiązując w ja-
kiejkolwiek formie kontakt bądź to ze swoim obrońcą z urzędu, bądź
z samym Sądem. Skoro jednak nie dowiedział się o treści rozstrzy-
gnięcia Sądu II instancji, było to spowodowane wyłącznie jego wolą,
niedbalstwem i brakiem elementarnej dbałości o los własnego proce-
su, co w konsekwencji wyklucza uznanie, że uchybienie terminowi
do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku nastąpiło z
przyczyny od niego niezależnej”19.

W dniu 13 sierpnia 2014r. Sąd Najwyższy wydał postanowie-
nie o syg. AktIII KZ 43/14, w którym stwierdził, że zbadanie wnio-

19 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17.04.2014r, II KZ 13/14.
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sku o przywrócenie terminu do dokonania wskazanej czynności pro-
cesowej powinno być poprzedzone ustaleniem, czy wniosek ten zo-
stał złożony przez obrońcę z zachowaniem terminu określonego w
art. 126 § 1 KPK. Jest to warunek formalny, który w razie niedopeł-
nienia powoduje bezskuteczność danej czynności procesowej. Posta-
nowienie zostało wydane na podstawie rozprawy toczonej przed
Sądem Okręgowym, który „nie uwzględnił wniosku obrońcy skaza-
nego i odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o spo-
rządzenie i doręczenie wyroku Sądu Okręgowego wraz z uzasadnie-
niem uznając, że skazany miał możliwość uczestniczenia w ogłosze-
niu wyroku sądu odwoławczego i uzyskania wszelkiego rodzaju
pouczeń, co do możliwości otrzymania pisemnego uzasadnienia wy-
roku sądu odwoławczego, jednak z tych uprawnień nie skorzystał.
Sąd ustalił, że obrońca skazanego nie dopełnił warunku formalnego
złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o
sporządzenie i doręczenie uzasadnienia w zawitym terminie 7 dni od
daty ustania przeszkody”20. Na powyższe postanowienie obrońca
złożył zażalenie, jednak dokonał tego po upływie ustawowego ter-
minu 7 dni, co spowodowało uznaniem czynności procesowej za
bezskuteczna.

IV. Kontrola decyzji o odmowie, bądź przyznaniu przy-
wrócenia terminu

Sąd Najwyższy w swoim postanowieniu z dnia 24.10.2001r.,
IV KZ 59/0121 stwierdził że uznanie bezskuteczności wniosku o
przywrócenie terminu nie może być tożsame z odmową jego przy-
wrócenia. Prawo podjęcia decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia
wniosku należy wyłącznie do sądu i następuje dopiero po spełnieniu
wszystkich warunków rozpoznania wniosku, czyli wówczas gdy
został on poprawnie wniesiony. Zasadność wniosku o przywrócenie
terminu do dokonania czynności procesowej badana jest dopiero po
ustaleniu czy wniosek ten został złożony w terminie 7 dni od ustania
przeszkody uniemożliwiającej jego złożenie.

20 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13.07.2014, III KZ 43/14.
21 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24.10.2001 r., IV KZ 59/01,

OSNKW 2002, NR 1-2, poz. 11.
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Uznanie wniosku o przywrócenie terminu za bezskuteczny nie
jest tożsame z odmową przywrócenia terminu, gdyż ta ostatnia nale-
ży do kompetencji sądu i może nastąpić wówczas, gdy zostały speł-
nione warunki do merytorycznego rozpoznania wniosku, a więc wte-
dy, gdy został wniosek o przywrócenie terminu skutecznie złożony22.

Wniosek o przywrócenie terminu podlega rozpoznaniu przez
organ, przed którym należało dokonać czynności (art. 126 § 2 k.p.k.).
Rozpoznając wniosek, sąd orzeka na posiedzeniu w składzie okre-
ślonym w art. 30 § 1 k.p.k. Wydania postanowienia wymaga zarów-
no przywrócenie terminu, jak i odmowa jego przywrócenia66. Sto-
sownie do art. 96 § 2 k.p.k., w posiedzeniu mogą wziąć udział strony
oraz inne osoby, jeśli ma to znaczenie dla ochrony ich praw oraz jeśli
się stawią23.

Na odmowę przywrócenia terminu przysługuje zażalenie (art.
126 § 3 k.p.k.). Zatem a contrario zażalenie nie służy na postano-
wienie o przywróceniu terminu24. Zażalenie rozpoznaje na zasadach
ogólnych sąd wyższej instancji. Decyzja o przywróceniu terminu
może w pewnym układzie procesowym podlegać kontroli w innym
układzie procesowym, gdyż, jeśli sąd pierwszej instancji przywrócił
termin do wniesienia środka odwoławczego, to sąd odwoławczy
może ten środek pozostawić bez rozpoznania z powodu niezasadne-
go przywrócenia terminu (art. 430 § 1 k.p.k.)25. Na takie postanowie-
nie przysługuje zażalenie do innego równorzędnego składu sądu
odwoławczego, chyba że zostało wydane przez Sąd Najwyższy (art.
430 § 2 k.p.k.). Na takie postanowienie przysługuje zażalenie do
innego równorzędnego składu sądu odwoławczego, chyba że zostało
wydane przez Sąd Najwyższy (art. 430 § 2 k.p.k.).

22 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24.10.2001 r., IV KZ 59/01,
OSNKW 2002, nr 1–2, poz. 11, „Biuletyn Sądu Najwyższego” 2001, nr 12,
poz. 13.

23 D. Drajewicz, Restytucja terminu zawitego w postępowaniu karnym
[w:]  Przegląd Sądowy 2013, s. 122

24 Z. Gostyński, J. Bratoszewski, [w:] Kodeks postępowania karnego.
Komentarz, red.Z. Gostyński, R. A. Stefański, S. Zabłocki, Warszawa 2004,
t. I, s. 690.

25 D. Drajewicz, Restytucja terminu zawitego w postępowaniu karnym,
[w:]  Przegląd Sądowy 2013, s. 122.
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V. Subsumpcja
Instytucja przywrócenia terminu ma za zadnie umocnić prawo

obywatelido sądu, w szczególności do odwołania się od wyroków,
orzeczeń i decyzji wydanych przez organ pierwszej instancji. Prawo
do zastosowanie środka odwoławczego od decyzji sądu stanowi za-
sadnicze zabezpieczenie i środek ochronny praw i wolności jednost-
ki. Istnienie tej instytucji umożliwia naprawę i usuwanie ewentual-
nych błędów i uchybień popełnionych przez organ pierwszej instan-
cji. Możliwość zaskarżenia pełni zatem funkcje kontrolnąprocesu
karnego wyrażoną w możliwości analizy prawidłowości podejmo-
wanych przez sąd decyzji. Chroni zatem podstawowe wartości kon-
stytucyjnezawarte w art. 45 ust. 1 i art. 78 oraz art. 176 ust. 1 Kon-
stytucji RP.

Możliwość przywrócenia terminu do wniesienia środka odwo-
ławczego dodatkowo przyczynia się do wzmocnienia funkcji kontro-
lnej procesu, w tym ochrony jednostki przed niesprawiedliwością. O
konieczności dalszego utrzymywania tej instytucji w polskim syste-
mie prawnym świadczy fakt, że jest stosowane w niezmienionym
znaczeniu od początku istnienia obecnego Kodeksu Postępowania
Karnego, jaki i w jego poprzednich wersjach.

Jednak jak można zauważyć, instytucja przywrócenia terminu
zawitego nie pozostaje bez żadnych wad. Zdaniem Autora, głównym
problemem kontroli postanowienia o odmowieprzywrócenia terminy
jest otwartość katalogu przesłanek pozytywnych i negatywnych do
zastosowania tej instytucji. W doktrynie znaleźć można wiele od-
miennych zdań na temat słuszności danych przesłanek. Problema-
tyczny jest również termin „niezależne”, który w niewystarczający
sposób określa, które sytuacje usprawiedliwiają niezachowanie ter-
minu do wykonania czynności procesowej. W obecnym stanie praw-
nym sądy mają swobodną możliwość oceny czy niedotrzymanie
terminu zawitego nastąpiło z przyczyn od strony niezależnej. A
stworzenie zamkniętego katalogu przesłanek z pewnością, ograni-
czyłoby tę możliwość. Usprawniłoby to również proces wydawania
takich postanowień tj. o uznaniu lub oddaleniu wniosku o przywró-
cenie terminu. Strona z góry wiedziałaby, że wniesiony wniosek
będzie bezskuteczny i bardzo możliwe, że nie podjęłaby takiej czyn-
ności procesowej. Takie sytuacje dodatkowo skutkowałyby poprawą
ekonomiki procesowej w sądownictwie.
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Streszczenie:
Powyższe opracowanie dotyczy instytucji przywrócenia ter-

minu zawitego w polskim prawie karnym. Terminy zawite odgrywa-
ją zasadniczą role we współczesnym prawie karnym, a w szczegól-
ności w postępowaniu odwoławczym. Zgodnie z art. 126 KPK, stro-
na przekraczając termin zawity do wniesienia odwołania z przyczyn
od siebie niezależnych może złożyć wniosek o przywrócenie termi-
nu. W tym celu musi dodatkowo, łącznie z danym wnioskiem dopeł-
nić danej czynności prawnej, której nie dokonała w danym terminie.
O uznaniu, bądź nie uznaniu wniosku decyduje sąd. W powyższym
artykule, Autor dokonuje również analizy pozostałych przepisów,
określających zasady przywrócenia terminu zawitego przez stronę
postępowania, dodatkowo zaznacza kwestie problematyczne, takie
jak otwarty katalog przesłanek umożliwiających zastosowania oraz
niezastosowanie powyższej instytucji.

Summary:
This paper covers the restoration of a final time limit in Polish

criminal procedural law. Final time limits play the essential role in a
contemporary criminal procedure, especially in appellate proceedings.
Final time limits are those which are provided for the remedies of ap-
peals. According to Article 122 § 1 of the Code of Criminal Procedure a
procedural action carried out after the final time limit has no effect. Pur-
suant to Article 126 § 1 of the above-mentioned Code if the failure to
keep the final time limit was caused by an independent reason, the party
may submit a request for the restoration of the time limit. In accordance
with Article 126 § 2 of this Code the authority before which the proce-
dure was to be done adjudicates by a decision on the restoration of the
time limit. The author analyses the current legal status. The author’s
considerations are supported with relevant decisions of the Supreme
Court and courts of appeals. This article is an attempt to systematise the
knowledge on the final time limit.
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Agnieszka Wencowska

Zakończenie postępowania upadłościowego osoby fizycznej
nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Aspekty teoretyczne i praktyczne.

Zgodnie z podstawowym założeniem wykładni prawa, każdy
ustawodawca winien być racjonalny. Owa zasadność wynika z cha-
rakteru prawa będącego regulatorem stosunków społecznych. Z za-
sady racjonalnego prawodawcy wynika założenie: skoro prawodaw-
ca jest racjonalny, to jego dzieło w postaci aktu normatywnego rów-
nież jest racjonalne. Niemniej, nie zawsze efekt podejmowanych
czynności ustawodawcy jest właściwy. Za przykład można podać
regulację dotyczącą sposobu zakończenia postępowania upadłościo-
wego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Po
zapoznaniu się ze wspomnianym aktem prawnym, wydaje się on być
skonstruowany w sposób racjonalny oraz kompleksowy. Niemniej,
po próbie zastosowania go w praktyce, dostrzega się ogrom luk
prawnych. Ponadto, regulacje wynikające z tegoż aktu wzajemnie się
wykluczają. W tym miejscu należy zadać pytanie: w jaki sposób ma
funkcjonować społeczność, jeśli prawodawca, który z założenia wi-
nien być racjonalny, tworzy niedoskonałe prawo? Dywagacje nad
tym zagadnieniem doprowadzić mogą do konkluzji: praworządność
– świat na zakręcie.

Praworządność jest pojęciem, które istniało już w starożytnej
Grecji, koncepcje praworządności poruszali Platon i Arystoteles. W
dzisiejszych czasach praworządność rozumiana sensu largo i w sen-
sie opisowym to przestrzeganie prawa. Praworządne jest państwo
czy społeczeństwo, w którym wszelkie normy prawne są powszech-
nie przestrzegane i respektowane. Taki sposób rządzenia, oparty na
poszanowaniu prawa nazywany jest również normokracją. W węż-
szym, normatywnym sensie, praworządność rozumiana jest jako
zasada legalizmu, oznacza zasadę działania instytucji publicznych,
które to mogą operować wyłącznie w granicach kompetencji przy-
znanych im przez normy prawne (praworządność formalna). Oprócz
tejże istnieje również praworządność materialna, zgodnie z którą
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oprócz ram prawnych, organ powinien działać również zgodnie z
szerszym systemem aksjologicznym i zasadami sprawiedliwości.

Zasada praworządności w krajach Europy Kontynentalnej
wchodzi w skład idei państwa prawa, która wspierana jest przez in-
stytucje gwarancji wolności i praw obywatelskich. W krajach syste-
mu common law, zasada praworządności określana jest jako rule of
law. Zasada powyższa stanowi jedną z podstawowych zasad funk-
cjonowania instytucji państwowych. Każdy urzędnik państwowy ma
działać zgodnie z zasadą praworządności, stosować uregulowania i
procedury zapisane w prawnych przepisach Wspólnot. Ma również
zwracać uwagę na to, aby decyzje dotyczące praw lub interesów
pojedynczych osób posiadały podstawę prawną, a ich treść była
zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Zasada praworządności w Polsce została uregulowana w art. 7
Konstytucji, który stanowi, że organy władzy publicznej działają na
podstawie i w granicach prawa. Art. 7 Konstytucji wynika bezpo-
średnio z art. 2 Konstytucji RP, mówiącego, że Rzeczpospolita Pol-
ska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym
zasady sprawiedliwości społecznej. Zasada ta została uregulowana
też w innych aktach prawnych, jak chociażby w prawie administra-
cyjnym, prawie podatkowym, bywa treścią wielu orzeczeń Naczel-
nego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu
Najwyższego.

Należy wspomnieć również o gwarancjach praworządności,
mających na celu zabezpieczenie tego, aby zasada praworządności
przyjęła realne kształty w rzeczywistości. Wyróżnia się dwa typy
gwarancji praworządności:

• gwarancje personalne - dotyczą jakości podmiotów, ludzi
powoływanych na stanowiska organów władzy publicznej (gwaran-
cje etyczne, odpowiedni poziom wykształcenia, zapewnienie gwa-
rancji socjalnych),

• gwarancje instytucjonalne - obejmują instytucje prawne, któ-
rych celem jest ochrona praworządności i reagowanie na przypadki
jej łamania (gwarancje w procesie stanowienia i stosowania prawa)1.

1 Encyklopedia Prawa, red. U. Kalina-Prasznic, Wydawnictwo C.H.
Beck, Warszawa 2007, s. 62.
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Natomiast racjonalny prawodawca2 to podstawowe założenie
wykładni prawa. Wynika ono z charakteru prawa jako regulatora
stosunków społecznych, który powinien być mądrością w znaczeniu
praktycznym. Odpowiada ono potrzebom demokratycznego państwa
prawnego. Wnioskowanie jest zatem następujące: skoro prawodawca
jest racjonalny, to i jego dzieło w postaci aktu normatywnego jest
racjonalne i pragmatyczne, należy je więc tak tłumaczyć, aby nie
stało się nieracjonalne. Zatem powinno być racjonalne w maksymal-
nym stopniu i to według aktualnego stanu wiedzy, istniejących uwa-
runkowań i potrzeb społecznych. W myśl koncepcji racjonalnego
prawodawcy, to właśnie on jest twórcą norm odtwarzanych przez
interpretatora z tekstu prawnego. Koncepcja ta zmusza interpretatora
do odtworzenia z aktu prawnego wyartykułowanych w nim norm
prawnych jako wypowiedzi jednoznacznych. Założenie o racjonalno-
ści prawodawcy wiąże się z idealizującym przekonaniem, że teksty
prawne danego systemu są tworem jedynie jednego, tylko w pełni
racjonalnego podmiotu, a więc podmiotu konsekwentnie kierującego
się określoną spójną wiedzą i określonymi ocenami uporządkowa-
nymi preferencyjnie. Myśl o założeniach racjonalnego prawodawcy
powinna przenikać całe rozumowanie praktyczne.

Termin luka w prawie3 oznacza sytuację, w której brak jest
odpowiedniego przepisu (normy) prawa bądź istniejący przepis
(norma) nie jest kompleksowy i spójny. Luka to „biała plama" spo-
wodowana brakiem regulacji prawnej określonego stanu faktyczne-
go. Przyczyny wystąpienia luk w prawie są rozmaite. Niejednokrot-
nie Ustawodawca tworząc prawo nie nadąża za przemianami, jakim
ulegają stosunki gospodarcze, społeczne i międzyludzkie. Prawo-
dawca tworząc przepisy nie jest w stanie przewidzieć wszystkich
casusów. W rezultacie zachodzą sytuacje, których obowiązujące
prawo nie normuje określonego stanu faktycznego, mimo że potrze-
ba regulacji jest absolutnie oczywista.

Wśród rodzajów luk można wymienić m.in.:

2 T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa,
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 208.

3 Encyklopedia Prawa, red. U. Kalina-Prasznic, Wydawnictwo C.H.
Beck, Warszawa 2007, s. 367.



158

2. luka extra legem – występuje gdy dla danego stanu fak-
tycznego brak jest normy prawnej,

3. luka intra legem – oznacza, że dla danego stanu faktyczne-
go obowiązująca norma prawnajest zbyt ogólna,

4. luka techniczna – jest spowodowana brakiem norm praw-
nych regulujących procedurę, w jakiej ma dojść do podjęcia określo-
nej decyzji, wydania jakiegoś aktu prawnego albo dokonania innej
czynności,

5. luka swoista (konstrukcyjna) – oznacza brak norm praw-
nych, których ustanowienie nakazują inne przepisy prawne,

6. luka kolizyjna (logiczna) – powoduje sprzeczność dwóch
obowiązujących istniejących już przepisów,

7. luka zamierzona i niezamierzona – luki celowo przewi-
dziane przez ustawodawcę lub będące wynikiem jego pomyłki, czyli
nieprzewidzenia możliwości wystąpienia danego typu sytuacji będą-
cej często skutkiem niestaranności.

Do wypełniania luk w prawie posługujemy się w szczególno-
ścianalogią legis (czyli z przepisu prawa normującego podobny stan
faktyczny), jak i iuris (oznaczającej z ducha prawa). Stosujemy rów-
nież wnioskowanie a fortiori i a contrario. Dodatkowo możliwym
jest zastosowanie jeszcze wnioskowania z ogólnych zasad stanowią-
cych podstawę w danym systemie prawnym.

W celu unaocznienia błędów legislacyjnych Ustawodawcy po-
czynionych przy tworzeniu ustawy Prawo Upadłościowe, w pierwszej
kolejności zostanie po krótce opisane przebieg postępowania upadło-
ściowego, by następnie szczegółowiej wskazać owe wady prawa.

Zgodnie z art. 4915 Prawa Upadłościowego4 (dalej jako PU) po-
stępowanie upadłościowe rozpoczyna się w dniu wydania przez Sąd
postanowienia o ogłoszeniu upadłości danego dłużnika5. Wówczas Sąd
wyznacza Sędziego Komisarza oraz Syndyka Masy Upadłości. Zgodnie
z art.306 PUniezwłocznie po ogłoszeniu upadłości syndyk przystępuje
do spisu inwentarza i oszacowania masy upadłości oraz sporządzenia

4 Art. 4915 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe
(Dz.U.2017.0.2344).

5 R. Adamus, B. Groele (red.) Komentarz do ustawy - Prawo upadło-
ściowe (wyciąg), [w:] R. Adamus, B. Groele (red.) Upadłość konsumencka.
Wyd.2, Warszawa 2017.
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planu likwidacyjnego. Za likwidację przyjmuje się wszelkie działania
podejmowane w toku postępowania upadłościowego mające na celu
likwidację masy upadłości, w szczególności zbycie składników majątku
upadłego, ściągnięcie lub zbycie przysługujących mu wierzytelności,
jak również wykonanie przynależnych mu praw w celu ich spieniężenia.
W tym miejscu należy podkreślić, iż na podstawie art. 61 PU z dniem
ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która
służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. W skład masy upadłości
wchodzi nie tylko majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia
upadłości, ale także nabyty przez niego w toku postępowania upadło-
ściowego6. Należy jednak mieć na uwadze wyłączenia zastrzeżone w
art.63–67a PU. W szczególności, że do masy nie wchodzi mienie, które
jest wyłączone od egzekucji według przepisów kodeksu postępowania
cywilnego7, a także wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepod-
legającej zajęciu.

Zgodnie z art. 236 PU każdy osobisty wierzyciel upadłego,
który chce uczestniczyć w postępowaniu powinien w terminie ozna-
czonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić Sędziemu
Komisarzowi swoją wierzytelność. Po sprawdzeniu wymogów for-
malnych Sąd przekazuje owe zgłoszenia syndykowi. Po upływie
terminu do zgłoszenia wierzytelności, syndyk sporządza listę wierzy-
telności. Umieszcza się na niej m. inn. informacje: sumę oraz katego-
rię w jakiej wierzytelność podlega uznaniu, rodzaj ewentualnego
zabezpieczenia wierzytelności (np. hipoteka czy zastaw), stan postę-
powania sądowego lub administracyjnego w sprawie zgłoszonej
wierzytelności, a także uwzględnia się przysługujące prawa potrące-
nia. Po sporządzeniu przedmiotowej listy, syndyk przekazuje ją Sę-
dziemu Komisarzowi. W celu poszanowania praw wierzycieli, in-
formację o sporządzeniu listy ogłasza się w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym. Każdy zainteresowany może ją przeglądać w sekre-
tariacie sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wie-
rzyciel znajdujący się na liście może wnieść sprzeciw (choćby co do
odmowy uznania jego wierzytelności).

6 Art. 62 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe
(Dz.U.2017.0.2344).

7 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.).
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Po zatwierdzeniu listy wierzytelności(tj. po jej uprawomoc-
nieniu się), syndyk sporządza plan podziału funduszy masy upadło-
ści. Jest to dokument wskazujący, w jaki sposób zostaną rozdyspo-
nowane środki pieniężne zgromadzone w toku postępowania upadło-
ściowego, tj. jaka ich część przypadnie konkretnym wierzycielom.
Sporządza się go w oparciu o zasady dotyczące kolejności zaspoko-
jenia wierzycieli oraz o zasadę proporcjonalności. W ostatecznym
planie podziału funduszy masy upadłości określa się całkowitą sumę
podlegającą podziałowi, wymienia się należności uznane na liście
wierzytelności, a także inne prawa przysługujące osobom uczestni-
czącym w podziale. Ponadto, wskazuje się sumę, jaka przypada każ-
demu z uczestników w wyniku owego podziału.

Jak zostało już podniesione, plan podziału funduszów masy
upadłości od strony funkcjonalnej stanowi zestawienie wypłat prze-
widzianych dla poszczególnych wierzycieli ujętych na liście wierzy-
telności, konkretyzując wten sposób realizację ich uprawnień w po-
stępowaniu upadłościowym. Sporządzając plan podziału, uwzględnia
się wszystkie wierzytelności należące do kategorii, które podlegają
całkowitemu zaspokojeniu oraz tej, która ma być zaspokojona czę-
ściowo. Zatem nie wymienia się wierzytelności kategorii dalszych
niż podlegająca zaspokojeniu częściowemu ani tych kategorii po-
przedzających, które w poprzednich planach podziału zaspokojono w
całości.Istnieje także możliwość złożenia do depozytu sądowego sum
zabezpieczonych na poczet wierzycieli, których wierzytelności obję-
te są nierozstrzygniętymi sprzeciwami do listy wierzytelności. Ta
okoliczność winna być wskazana w planie podziału, co wynika z art.
356 ust. 1 i 2 PU. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od dnia
obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału8.

Nadmienić należy, iż plan podziału funduszów jest sporządza-
ny wyłącznie, gdy pozwolą na to zgromadzone środki, tj. gdy po
zaspokojeniu kosztów postępowania upadłościowego w masie upa-
dłości pozostaną „wolne środki”.

Kolejnym etapem postępowania upadłościowego jest złożenie
przez syndyka na podstawie art. 4919 PU w zw. z art. 4912 PU w zw.
art. 165 PU wniosku o przyznanie wynagrodzenia ostatecznego.

8 P. Zimmerman, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Ko-
mentarz. Wyd. 4, Warszawa 2016.
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Zgodnie z art. 4919 PU Sąd ustala to wynagrodzenie biorąc pod uwa-
gę wysokość funduszów masy upadłości, stopień zaspokojenia wie-
rzycieli, nakład pracy, zakres czynności podejmowanych w postę-
powaniu, stopień ich trudności oraz czas trwania postępowa-
nia.Wynagrodzenie to ustala się w wysokości od jednej czwartej
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsię-
biorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku po-
przedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego do jego dwukrotności. Mając na uwadze obwieszczenie z
18 stycznia 2018 roku, wynagrodzenie syndyka w 2018 roku ustala-
ne będzie w przedziale od 1.100,95 złotych do 8.807,56 złotych.
Niemniej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (tzn. gdy jest to
uzasadnione zwiększonym nakładem pracy syndyka wynikającym na
przykład ze stopnia skomplikowania postępowania oraz liczby wie-
rzycieli)sąd może ustalić wynagrodzenie syndyka w wysokości do
czterokrotności ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Ostateczną wysokość owe wynagrodzenia określa postanowieniem
sąd upadłościowy w składzie jednoosobowym9.

Po wykonaniu ostatecznego planu podziału (a gdy z uwagi na
brak majątku upadłego plan podziału nie został sporządzony - po za-
twierdzeniu listy wierzytelności)sąd ustala plan spłaty wierzycieli. Nie-
mniej, w przypadku, gdy osobista sytuacja upadłego w oczywisty spo-
sób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat
w ramach planu spłaty wierzycieli, sąd dokonuje umorzenia zobowiązań
powstałych przed ogłoszeniem upadłości bez ustalenia owego planu.
Postępowanie w przedmiocie ustalenia planu spłat jest postępowaniem
wpadkowym, czyli wszczynanym z urzędu po spełnieniu warunków
formalnych. Ten etap postępowania ma na celu realizacjęzasady wyra-
żonej w art. 2 ust. 2 in fine PU: „zaspokojenie roszczeń wierzycieli w
jak najwyższym stopniu". Postanowieniem Sąd ustala w jakim zakresie
upadły musi spłacać jeszcze niezaspokojone należności, jaka jego część
zobowiązań(powstałych przed ogłoszeniem upadłości) zostanie umo-
rzona. Określa się także czas trwania owego planu, nie dłuższy jednak
niż 36 miesięcy. Zobowiązania powstałe po ogłoszeniu upadłości i nie-
wykonane w toku postępowania uwzględnia się w planie spłaty wierzy-

9 P. Zimmerman, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Ko-
mentarz. Wyd. 4, Warszawa 2016.
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cieli w pełnej wysokości, przy czym ich spłata może być rozłożona na
raty na czas nie dłuższy, niż przewidziany na wykonanie planu spłaty
wierzycieli.Uprawomocnienie się postanowienia w zakresie (tj. o usta-
leniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań upadłego bez
ustalenia planu spłaty wierzycieli) oznacza zakończenie postępowania.

Powyżej pokrótce opisano regulację dotyczącą postępowania
upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospo-
darczej. Celem owej postępowania upadłościowego jest likwidacja
majątku dłużnika i sprawiedliwe zaspokojenie z uzyskanych środ-
ków jego wierzycieli, ale także ewentualne zakończenie bytu praw-
nego upadłego. Z logiki upadłości wynika, iż co do zasady wierzy-
ciele w postępowaniu upadłościowym odzyskują jedynie mniejszą
część swoich należności. Wszystko wydaje się klarowne, a regulacja
prawna sprawia wrażenie kompleksowej, wyczerpującej i spójnej.
Niemniej, przy próbie zastosowania tegoż prawa dostrzega się ogrom
nieścisłości i luk prawnych.

Za przykład można przywołać chociażby zasadę tworzenia
planu podziału funduszów masy upadłości. Ustawodawca nie prze-
widział sytuacji, w której (po sporządzeniu owego planu, a przed
zatwierdzeniem go przez Sędziego Komisarza) do masy upadłości
będą wpływać kolejne środki (np. z tytułu comiesięcznego wynagro-
dzenia, renty czy emerytury - oczywiście do masy wpływa tylko ich
część przekraczająca kwotę wolną od zajęcia). Praktyka pokazuje, iż
polskie sądy są obciążone ponad jakąkolwiek racjonalną normę.
Skutkiem czego jest co najmniej trzy – czteromiesięczny okres ocze-
kiwania na zatwierdzenie złożonego do akt sprawy dokumentu. W
okresie tym do masy upadłości mogą wpłynąć kolejne środki w wy-
sokości kilku tysięcy złotych. Zatem zgodnie z ustawową regulacją,
syndyk winien sporządzić następny plan podziału(coś na wzór „osta-
tecznego końcowego planu podziału funduszów masy upadłości”),
złożyć go do akt sprawy i oczekiwać na zatwierdzenie. Niestety tryb
ten nie umożliwia zakończenia postępowania. Wobec czego, środki
wpływające do masy upadłości po sporządzeniu przez syndyka planu
podziału są przekazywane wierzycielom w ramach planu spłaty wie-
rzycieli. Oznacza to, iż Sąd w postanowieniu o ustaleniu tego planu
wskazuje, iż w ramach „pierwszej raty” upadły dokona jednorazo-
wego podziału określonej kwoty. Co do zasady w ramach planu usta-
la się comiesięczne raty przez określony czasookres. Niemniej, z
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uwagi na powstałe luki prawne, stworzono nową instytucję - „pierw-
szą ratę” planu spłaty. Wówczas określa się, jaka kwota pozostaje w
masie upadłości i Sąd nakazuje upadłemu rozdysponowanie jej w
określony sposób pomiędzy wierzycieli uczestniczących w postępo-
waniu upadłościowym. Po uprawomocnieniu się postanowienia w
przedmiocie ustalenia planu spłaty, syndyk przekazuję ww. kwotę
upadłemu, by ten bezpośrednio dokonał podziału.

Regulacja dotycząca postępowania „konsumenckiego” nie
określa także właściwego momentu do złożenia wniosku o przyzna-
nie wynagrodzenia ostatecznego. To też posiłkowo korzysta się z
przepisów ogólnych postępowania upadłościowego. Zatem na pod-
stawie art. 165 PU syndyk winien przedłożyć Sądowi swój wniosek
w terminie tygodnia od dnia złożenia ostatecznego planu podziału
(albo doręczenia mu postanowienia o odwołaniu lub zmianie syndy-
ka albo umorzeniu postępowania). W tym miejscu należy rozważyć
dwie możliwości: sytuację, gdy rzeczywiście majątek masy upadło-
ści pozwala na sporządzenie planu podziału funduszów masy upa-
dłości oraz sytuację, gdy z uwagi na ubóstwo masy nie sporządzono
owego planu podziału10.

W pierwszej z rozważanychprzypadków, czyli w sytuacji spo-
rządzenia planu podziału funduszów masy upadłości, syndyk winien
w trybie art. art. 4919 PU w zw. z art. 4912 PU w zw. art. 165 PU
przedłożyć wniosek o ustalenie przez Sąd wysokości wynagrodzenia
ostatecznego. Niemniej, przewidziany przez Ustawodawcę tryb pro-
wadzi do stanu, w którym (przy rozpoznawaniu przez Sąd wniosków
zgodnie z kolejnością ich wpływu) tworzy się labirynt. Po zatwier-
dzeniu przez Sędziego Komisarza przedłożonego planu, dokonuje się
podziału wszystkich dysponowanych w masie upadłości środków
pieniężnych. Oznacza to, iż pieniądze są dzielone proporcjonalnie
pomiędzy wszystkich wierzycieli (niemniej w masie pozostawia się
pewną szacunkową sumę na przewidziane koszty postępowania). W
tym przypadku termin proporcjonalności odnosi się do wielkości
należności uznanych na liście wierzytelności. Wówczas, w terminie
tygodniowym, syndyk składa wniosek o ustalenie jego wynagrodze-
nia. Sedno problemu polega na tym, iż sporządzając plan podziału

10 S. Gurgul, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komen-
tarz. Wyd. 11, Warszawa 2018.
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funduszów masy upadłości syndyk „prognozuje” swe wynagrodze-
nie. Jak zostało uprzednio podniesione, owo wynagrodzenie winno
się mieścić w granicach od jednej czwartej do dwukrotności prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego,
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W tej
sytuacji Sędzia Komisarz zatwierdzając rzeczony wniosek jest nieja-
ko zmuszony do zaakceptowania wskazanej wysokości wynagrodze-
nia. Bowiem ewentualna korekta owej wysokości wynagrodzenia
(tak in minus jak in plus) spowoduje zmianę sum przeznaczonych do
podziału w ramach omawianego podziału funduszów. Ustawodawca
nie przewidział możliwości skorygowania w żaden sposób prawo-
mocnego ostatecznego podziału funduszów masy upadłości. W ta-
kich wypadkach znamiennym staję się stworzona przez praktykę
instytucja „pierwszej raty”. Oznacza to, iż Sąd na podstawie niepisa-
nej zasady, w postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli
wskazuje, iż w ramach owej pierwszej raty, upadły dokona jednora-
zowego podziału danej kwoty. Natomiast w przypadku określenia
przez Sąd wynagrodzenia ostatecznego w kwocie wyższej niż wska-
zał syndyk, spowoduje obowiązek oczekiwania na ewentualny
wpływ dodatkowych środków pieniężnych do masy bądź koniecz-
ność uwzględnienia syndyka w planie spłaty wierzycieli.

Należy także rozważyć sytuację, gdy z uwagi na ubóstwo ma-
sy upadłości nie sporządzono planu podziału funduszów masy upa-
dłości. Jak zostało już podniesione, określenie ostatecznego wyna-
grodzenia syndyka następuje w trybie art. art. 4919 PU w zw. z art.
4912 PU w zw. art. 165 PU. Z literalnego brzmienia art. 165 PU na-
leży wnioskować, iż tygodniowy termin na złożenie wniosku syndy-
ka biegnie „od dnia złożenia ostatecznego planu podziału albo dorę-
czenia mu postanowienia o odwołaniu lub zmianie syndyka albo
umorzeniu postępowania”11. Oczywistym jest, iż przeoczono unor-
mowanie sytuacji, w której zgromadzone w masie środki pieniężne
nie pozwolą na dokonanie ich podziału w ramach ww. omawianego
planu. Skrajnie nieracjonalnym byłoby wyciągnięcie wniosku, iż
intencją Ustawodawcy było pozbawienie syndyka wynagrodzenia.

11 Art. 165 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe
(Dz.U.2017.0.2344).
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Wobec czego w drodze analogii przyjmuje się, iż syndyk winien
złożyć swój wniosek w terminie 7 dni od momentu wygaśnięcia peł-
nionej przez niego funkcji. Zgodnie z art. 49114ust. 3 PUuprawo-
mocnienie się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli
albo umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty
wierzycieli oznacza zakończenie postępowania. Należy mieć jednak
na względzie, iż po wydaniu postanowienia w przedmiocie ustalenia
wysokości wynagrodzenia ostatecznego, nie istnieje już masa upa-
dłości. Bowiem po zakończeniu postępowania upadłościowego po-
zostały majątek jest niezwłocznie „wydawany” upadłemu. Wobec
czego zaspokojenie wierzytelności przysługującej syndykowi winno
być zaspokojone w ramach planu spłaty wierzycieli.Zatem powstaje
potrzeba uaktualnienia zatwierdzonego planu. Ten może być zmie-
niony jedynie w trybie art. 49119 PU. Najistotniejszą wadą takiego
rozwiązania jest fakt, iż syndyk będzie dostawał swe wynagrodzenie
w częściach. Proces ten może trwać nawet 36 miesięcy (a w wyjąt-
kowych sytuacja, w trybie art. 49119 PU Sąd może wydłużyć ten cza-
sookres o kolejne 18 miesięcy).

W tym miejscu należy podnieść, iż prawdopodobnym celem
ustawodawcy w odniesieniu do unormowania szczególnych zasad
ustalania wynagrodzenia syndyka było próba realizacji postulatu
większej dostępności procedur oddłużeniowych poprzez obniżanie
kosztów postępowania. Niemniej przyjęte rozwiązania nie gwarantu-
ją syndykom minimalnego poziomu opłacalności wykonywanej pra-
cy12. Po wejściu w życie nowelizacji Prawa Upadłościowego jakozasada zostało wprowadzone rozwiązanie, które zawierawszystkie wady poprzednich rozwiązań i nie odpowiada na ża-den z postulatów praktyki.

Kolejnym etapem postępowania upadłościowego (po ustaleniu
ostatecznego wynagrodzenia syndyka oraz po wykonaniu planu po-
działu funduszy masy upadłości) jest sporządzenie przez syndyka
sprawozdania z wykonania planu podziału. Następnie na podstawie
art. 49114 PU Sąd ustala plan spłaty wierzycieli albo w przypadkach,
o których mowa w art. 49116 PU, umarza zobowiązania upadłego bez
ustalenia planu spłaty wierzycieli. Jak zostało już podkreślone, po-

12 P. Zimmerman, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Ko-
mentarz. Wyd. 4, Warszawa 2016.
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stępowanie w tym przedmiocie jest postępowaniem wpadkowym.
Niemniej, z niewyjaśnionych przyczyn, Sądy wzywają upadłego do
złożenia wniosku o ustalenie planu spłaty bądź o umorzenie ich zo-
bowiązań.

Ponadto, Ustawodawca nie przewidział również sytuacji, w któ-
rej prawomocne postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo
umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty podlega
uchyleniu wskutek uwzględnienia skargi kasacyjnej wniesiona w trybie
art. 49117 PU. Należy przyjąć, że wówczas postępowanie upadłościowe
wznawia się. Oznacza to, że wszelkie uprawnienia majątkowe i proce-
sowe ponownie przejmuje syndyk. Istnieje jednak wątpliwość, czy syn-
dykowi za okres "ponownego" pełnienia funkcji przysługuje wynagro-
dzenie. Wydaje się, że nie, gdyż wynagrodzenie jest tylko jedno, co
może budzić wątpliwości konstytucyjne.

Przedstawione błędy legislacyjne wybranych przepisów skłaniają
do sceptycznej oceny polskiego prawodawstwa. Obowiązujące regula-
cje Prawa Upadłościowego nie mogą być uznane za wypełniające postu-
lat dobrego prawa, bowiem w konfrontacji z praktyką nie spełniają one
swych założonych celów. Niestety coraz częstszą praktyką stają się
stosowanie licznych terminów niedookreślonych oraz wartościujących,
a nawet klauzul generalnych. Stąd też dany organ stosujący prawo ma
możliwość (a wręcz jest do tego zmuszony), by wypełniać owe pojęcia
własną oceną i dokonywać indywidualnej interpretacji. W skrajnych
przypadka może to prowadzić do wypaczenia rzeczywistych intencji
prawodawczych oraz do utraty pewności prawnej13.

Streszczenie:
Nie istnieje państwo bez praworządności. Luki prawne powo-

dują dezorganizację. Błędy ustawodawcze przyczyniają się do cha-
osu administracyjnego. Analiza polskiego prawodawstwa na przy-
kładzie regulacji dotyczącej upadłości osób niebędących przedsię-
biorcami.

13 Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 maja 2000,
FPS 2/00, ONSA nr 1/2001, poz.2.
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Summary:
It can't be persuaded without the rule of law. Legal loopholes

cause disorganization. Legislative errors contribute to administrative
chaos. Analysis of Polish legislation on the example of bankruptcy
proceedings for non-entrepreneurs (consumer).
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Natalia Habik

Rozwój dziecka w procesie globalizacji

Wprowadzenie
Dziejowy proces integrowania się gospodarek narodowych, a

następnie gospodarki światowej osiągnął obecnie etap zwany trafnie
globalizacją. Charakterystyczną cechą procesu i stadium globalizacji
są niezliczone układy sieciowe w gospodarce światowej, które przy-
spieszyły przepływ dóbr, usług i informacji w przestrzeni, co w efek-
cie zwiększyło transfer osiągnięć poznawczych nauki oraz transfer
technologii. W wymiarze sekularnym rozwój nauki, technik produk-
cji i jej organizacji przyniósł poprawę jakości funkcjonowanialudzi
oraz wydłużenie czasu osobniczego przeżycia. Presja rosnących po-
trzeb człowieka występująca pod wpływem demograficznej dynami-
ki świata, spowodowała ogromny rozwój ilościowy placówek eduka-
cji powszechnej oraz placówek naukowych1. W dzisiejszych czasach
dziecko uzyskało status konsumenta. Podejmuje on nie tylko własne
decyzje nabywcze, ale również wpływa na zakupy swoich bliskich.
Dzięki procesowi globalizacji zwiększyła się dostępność do różnego
rodzaju dóbr i usług, oferowanych zarówno przez podmioty lokalne
jak i funkcjonujące w skali międzynarodowej globalne korporacje.
Wobec tego producenci dbają o młodego konsumenta tworząc ofertę
marketingową specjalnie dostosowaną do jego potrzeb. Co więcej,
popularne stało się również tzw. zapoznanie z marką, gdyż dzieci to
przyszli dorośli konsumenci. Analitycy procesu globalizacji są na
ogół zgodni, że rozwój nauki i techniki stał się jedną z przyczyn i sił
sprawczych tego procesu2. Dziecko uzyskało w XXI wieku status
konsumenta, który rozporządza swoimi zasobami finansowymi oraz
służy radą swoim rodziców i wpływa poprzez sugestię lub prośby na
ich wybory. Młodzi konsumenci odgrywają wiele ważnych ról w
procesie decyzyjnym, przede wszystkim inicjują zakupy, doradzają

1 R. Robertson, Globalization, Sage, London 1992.
2 W. Morawski, Globalizacja: wyzwania i problemy, [w:] M. Marody

(red.), Wymiary życia społecznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, War-
szawa 2002.
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przy zakupie, a w końcu nabywają różne produkty zarówno dla sie-
bie, jak i rodziny czy przyjaciół oraz odczuwają różny poziom ko-
rzyści w konsekwencji oceny podjętych decyzji nabywczych. Warto
podkreślić, że dziecko cechuje nieświadome naśladownictwo, ła-
twowierność, sugestywność oraz podatność na manipulację. Wpływa
to na odbiór komunikatów reklamowych, kupno rzeczy pod wpły-
wem chwili oraz powoduje, że w szybkim tempie przyswaja zacho-
wania z otoczenia, także konsumpcyjne. Dzieci wcześnie spostrzega-
ją, że prestiż społeczny zwiększa atrakcyjność w otoczeniu, a młod-
sze szczególne znaczenie przypisują posiadaniu zabawek. Brak od-
porności na perswazję najmłodszej grupy społeczeństwa prowadzi do
walki o młodego klienta. Dziecko jest nim nie tylko obecnie, ale na
co zwracają coraz częściej uwagę firmy, również w przyszłości. W
związku z tym istotne jest tzw. zapoznanie z marką. Stosują go m. in.
producenci samochodów, gdy wręczają przy zakupie przez rodziców
miniaturkę tegoż auta dziecku, np. Ford w USA, Toyota w Polsce.
Ponadto Toyota prowadzi w naszym kraju internetowe kluby lojalno-
ściowe dla dzieci- do 10 lat Toyota Kid‘s Club dla starszych Toyota
Junior‘s. Oferta marketingowa skierowana dla najmłodszych jest
bogata i różnorodna. Firmy produkujące wędliny wprowadziły na
rynek Morlinki, Tygryski, Sokoliki. Operatorzy telefonii komórko-
wej tworzą dla nich pakiety - np. Junior Box od sieci Play. Poza tym
nie można zapomnieć o dużej ilości soków, słodyczy, zabawek oraz
kolekcjach ubrań. Propozycje dla młodych konsumentów są o tyle
ważne, gdyż większość dzieci jest na utrzymaniu rodziców, ale dys-
ponuje niebagatelnym budżetem, który jest prawie w całości wyda-
wany na potrzeby osobiste. Dziecko jest obecnie również doradcą w
procesie decyzyjnym dorosłych, dlatego też jest to jeden z powodów
zainteresowania dziećmi jako konsumentami ze strony producentów,
ponieważ wpływają na decyzje nabywcze swoich opiekunów- w
kwestii słodyczy, wakacji, nowego samochodu. Stają się oni czasami
ekspertami w niektórych ofertach, np. sprzętu elektronicznego. Mia-
nowicie, czerpią oni wiedzę o tych produktach z mass mediów i co-
raz częściej bywa, że znają się lepiej na rzeczach niż rodzice3.

3 Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego wynika? Państwowy Instytut
Wydawniczy, Warszawa 2000.
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Edukacja dziecka w procesie globalizacji
Przestrzeń edukacyjna jest zawsze przestrzenią aksjologiczną.

Edukacja, by mogła być konstruktywnie realizowana i przynosić
wymierne korzyści, winna opierać się na rezerwuarze wartości, które
w szczególny sposób chce się realizować. Zmiany związane z szero-
ko pojętą globalizacją definiują także koncepcję szkoły i jej jakość
oraz określają rolę nauczyciela, który musi wspierać młodego czło-
wieka w jego rozwoju. Dawna szkoła nie ścigała się ze współczesno-
ścią, była uważana za miejsce ciekawsze niż ówczesna dookoła rze-
czywistość. Tam były książki, globusy, mapy, nieobecne gdzie in-
dziej atrakcje i kolory. Dziś szkoła jest znacznie nudniejsza niż rze-
czywistość, nudniejsza niż Internet, gra komputerowa, życie towa-
rzyskie. Współczesna szkoła musi być interesująca dla ucznia i stać
się miejscem, w którym młody człowiek nie tylko ma zdobywać
wiedzę, ale także powinien zdobyć umiejętności, które pozwolą mu
na znalezienie własnej drogi rozwoju w przyszłości. Jednocześnie w
praktyce mamy do czynienia z sytuacją, w której tradycyjne instytu-
cje takie jak rodzina czy szkoła tracą na znaczeniu, a ich rolę przej-
mują: grupa rówieśnicza, mass media i szeroko rozumiana kultura
popularna. Dodatkowo, stopniowo powstaje luka między rzeczywi-
stością nastolatków, a rzeczywistością, która jest kreowana w umy-
słach pedagogów.

Świat tradycyjnych pedagogik odchodzi w przeszłość, a na je-
go miejsce pojawia się świat oparty na nowych zasadach, objęty
zjawiskiem globalizacji4.Po pierwszym etapie edukacyjnym dziecko
wie, że pieniądze otrzymuje się za pracę i jak ważna jest ona w życiu
człowieka. Ponadto rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodzi-
ny i dostosowuje do niej swoje oczekiwania (Podstawa Programo-
wa). Jest to o tyle ważne, iż młody konsument zdaje sobie sprawę,
jak trudno zdobyć pieniądze i nie należy wymagać od dorosłych
zapewnienia wszystkiego, co chce. Świadomość ta jest bardziej po-
żądana w obecnych czasach i należy zwrócić na nią większą uwagę,
nie tylko na umiejętności matematyczne. Istotna jest także wiedza

4 F. Bylok, Socjalizacja konsumencka jako czynnik kształtowania odpo-
wiednich postaw konsumenckich, [w:] A. Lewicka-Strzałecka (red.), Eduka-
cja konsumencka. Cele, instrumenty, dobre praktyki, Wydawnictwo WSPiZ,
Warszawa 2006.
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zdobyta w zakresie etyki. Otóż uczeń kończący klasę I: wie, że nie
można dążyć do zaspokojenia swoich pragnień kosztem innych, a
ludzie żyją w różnych warunkach i dlatego nie należy chwalić się
bogactwem ani dokuczać dzieciom, których rodziny mają odmienny
status majątkowy. Po trzeciej klasie rozumie, iż nie można zabierać
cudzej własności (Podstawa Programowa). Przybliżanie dzieciom
ważnych wartości etycznych odbywa się na podstawie baśni, bajek i
opowiadań, a także obserwacji życia codziennego. Przykładem jest
dostrzeżenie przez uczniów, np. kiedy postaci z baśni, opowiadań,
legend, komiksów nie przestrzegają reguły „nie kradnij”. Przyswaja-
nie tych norm powinno być oczywiste, choć w dzisiejszych czasach
tak często podstawowe reguły są naginane lub łamane, często z przy-
zwoleniem innych. Nadto w dobie globalizacji biedniejsi ludzie są
marginalizowani i wykluczani z życia społecznego.

Warto podkreślić powiązanie wiedzy o zasadach racjonalnego
odżywiania z robieniem zakupów. Dzieci, które ukończyły edukację
wczesnoszkolną zdają sobie sprawę ze szkodliwego działania niektó-
rych produktów na ich zdrowie. Wpłynąć to może na decyzje na-
bywcze oraz sugestie kierowane w stronę rodziców. W zalecanych
warunkach i sposobach realizacji nauczyciel znajdzie pewne wska-
zówki do prowadzenia zajęć. Dominującą formą powinny być zaba-
wy, gry i sytuacje zadaniowe, w których uczniowie manipulują spe-
cjalnie dobranymi przedmiotami. Zapisy w Podstawie Programowej
umożliwiają nauczycielom decydowanie o doborze metod nauczania
i środków dydaktycznych oraz tempie realizacji treści nauczania
(Podstawa Programowa). Wydaje się, że współczesna edukacja kul-
turowa różni się od tych z poprzednich epok, w których naturalną
rzeczą było, że pokolenie starsze, uważane za bardziej dojrzałe, ro-
zumniejsze, przekazywało swoją wiedzę młodszym, mniej doświad-
czonym, obeznanym w środowisku, świecie, uczyło rozpoznawać i
pomnażać dorobek kulturowy5.

Obecnie młode pokolenie bywa bardziej zorientowane w no-
winkach, posiada większą wiedzę od osób starszych, nauczycieli,
rodziców. Czy to oznacza zachwianie pozycji nauczyciela, rodzica,

5 A. Appadurai, Disjuncture and difference in the global cultural econ-
omy, [w:] J. Benyon, D. Dunkerley (red.), Globalization, Routledge, New
York 2000.
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animatora? Wydaje się, że może tak się stać, jeśli system nauczania,
wciąż skostniały mimo wielu reform, zmian, żywa jej materia w
postaci pedagogów, nie ulegnie mentalnemu przeobrażeniu. Czego
boją się nauczyciele? Można spróbować wyliczyć: utraty autorytetu,
poważania, szacunku, budzonego respektu, itp. Sama surowość w
egzekwowaniu wiedzy encyklopedycznej nie zmieni tego na lepsze,
nie poprawi wizerunku nauczyciela w oczach uczniów. Wydaje się,
że należy poszukiwać nie jednego modelu, ale wielu sposobów pro-
wadzenia ucznia przez świat wiedzy z udziałem samych uczniów i
pedagogów. Istotne jawi się pobudzanie inicjatywy, zachęcanie do
samodzielnego poszukiwania źródeł informacji, prowadzenie nie-
konwencjonalnych zajęć z wykorzystaniem nowych mediów, zapro-
szonych gości, tworzenie projektów edukacyjnych i innych działań.
Nauczyciel dużą wagę powinien przywiązywać do kontekstu kultu-
rowego w nauczaniu wszystkich przedmiotów.

Wychowanie w kontekście kulturowym
W procesie uczenia się kontekst kulturowy ma niebagatelne

znaczenie, co znalazło swoje odbicie w konstruktywizmie kulturo-
wym. W teorii konstruktywizmu społecznego zakłada się znaczny
wpływ społeczeństwa na rozwój jednostki. Rozwój człowieka oparty
jest na postępie społecznym, wzorowanym na kulturze. W związku z
tym uczenie się jest swoistą działalnością społeczną, w której wystę-
pują wzajemne relacje między społeczeństwem a jednostką. Kon-
struktywiści społeczni przywiązują dużą wagę do kontekstu społecz-
no-kulturowego procesu kształcenia. Otoczenie kulturowe: religia,
symbole wytwarzane przez dane społeczności, narzędzia, rzutują na
tworzenie się obrazu rzeczywistości w umyśle odbiorcy6.

Na człowieka wpływa sam nośnik informacji – medium, jak
też niesione przez niego informacje. Dziecko wzrasta i rozwija się w
kontekście społeczno-kulturowym, a zatem jego rozwój pod wpły-
wem uczenia się wspartego technologią będzie wpływał na przebieg
kształcenia i wychowania7. Globalizacja i szybki rozwój cywiliza-

6 Szkudlarek T., Melosik Z., Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie
znaczeń, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.

7 G. Mathews, Supermarket kultury, Państwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa 2005.
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cyjny tworzą jednocześnie nowe możliwości oraz potrzeby w zakre-
sie ochrony i zarządzania potencjałem dziedzictwa. Obecnie obok
zagrożeń ideologicznych, ekologicznych, konfliktów zbrojnych,
istotnym niebezpieczeństwem jest gwałtowna komercjalizacja. Rodzi
to następstwa w postaci zmiany modeli zarządzania, interpretacji,
prezentacji i „konsumpcji” dziedzictwa, a jednocześnie stawia nowe
wyzwania nie tylko przed państwem, ale i społeczeństwem obywa-
telskim. Będzie rosło znaczenie organizacji pozarządowych w sferze
edukacji na rzecz dziedzictwa i jego ochrony.Globalizacja, która
dotknęła również kulturę ma swoje zalety i wady. Media oznaczają
łatwość dostępu do dóbr kultury, kontaktowania się z grupami oraz
klubami zainteresowań. Złe oblicze medialnej globalizacji w obsza-
rze kultury jawi się jako spłycanie wartościowych wytworów kultu-
ry, jej marketingowość, reklamowanie nie zawsze wytworów wyso-
kiej jakości, licząc przede wszystkim na duże zyski finansowe, spły-
canie gustów konsumentów kultury i wyrabianie złych nawyków
obcowania ze zbyt spłyconą kulturą, dostarczającą jedynie chwilo-
wych, ulotnych przyjemności8.

Współczesna edukacja kulturowa jest bardzo skomplikowaną
płaszczyzną działań, ponieważ ścierają się tu dążenia do hołubienia
kultur oraz zachowań tradycyjnych z tymi, które ujawniają się pod
wpływem globalizacji lub są w stanie tworzenia, przeistaczania się w
coś, co nam współczesnym obserwatorom, nie jest jeszcze łatwo
nazwać. Wydaje się, że twórcy współczesnej edukacji kulturowej
winni z szacunkiem odnosić się do tradycji, skarbnicy kulturowej
wcześniejszych pokoleń przy jednoczesnym uważnym śledzeniu i
łączeniu nowych tworów kultury. Przemawia za tym naturalna ewo-
lucji świata i droga do kulturowego postępu, w celu możliwie jak
najlepszego przedstawienia kultury obecnej przyszłym pokoleniom9.

8 G. Cęcelek, Współczesna kultura medialna jako ważny determinant
rozwoju osobowości dziecka, Paedagogica at Utilitatem Dyscyplinae, nr 4/
2008, s. 9-16.

9 M. Bogunia-Borowska, Infantylizacja kulturowa. Adolescencja dzieci
oraz infantylizacja dorosłych. [w:] M. Bogunia-Borowska (red.), Dziecko w
świecie mediów i konsumpcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2006.
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Cyberprzestrzeń globalizacji
Internet stanowi nieocenione, niezwykle szybkie narzędzie

służące komunikacji, zdobywaniu i przekazywaniu wiedzy, groma-
dzeniu, przetwarzaniu, modyfikowaniu i wymianie informacji, a
jednocześnie kreuje środowisko wirtualne umożliwiające świadcze-
nie wielu usług. Specyfika możliwości generowanych przez Internet
zdeterminowała narodziny cyberprzestrzeni, czyli nowej, interak-
tywnej domeny ludzkiej aktywności stworzonej z cyfrowych sieci,
pełnej sklepów, punktów usługowych, portali informacyjnych, róż-
norodnych for oraz awatarów symbolizujących poszczególnych
użytkowników – ludzi.

Od strony technicznej fundamentem tej domeny jest oczywi-
ście globalna sieć Internet. Wirtualna przestrzeń, w której krążą elek-
troniczne dane przetwarzane przez komputery z całego świata two-
rzona jest przez sumę zawartych w systemach danych, plików, stron
internetowych, aplikacji oraz procesów, do których uzyskuje się
dostęp wyłącznie poprzez systemy teleinformatyczne. Mass media są
niezwykle ważnym kreatorami osobowości współczesnego młodego
człowieka. Stanowią bowiem dominujące źródło informacji o otacza-
jącym świecie, kształtują obraz współczesnej kultury, determinują
opinie, upodobania, postawy. To właśnie mass media stały się swo-
istym środkiem wychowawczym – źródłem wielorakich wiadomości
i przeżyć wywierających wpływ na rozwijanie zainteresowań i
kształtowanie postaw. Przestrzeń informatyczna, będąca skutkiem
niezwykle szybkiego rozwoju oraz upowszechniania się mediów
elektronicznych staje się podstawową przestrzenią życia współcze-
snego człowieka, a przede wszystkim niezwykle ważnym środowi-
skiem wychowawczym w odniesieniu do dzieci i młodzieży, ponie-
waż osobowość ich jest niezwykle plastyczna i podatna na wszelkie
oddziaływania. Media elektroniczne stanowią powszechnie dostępne
źródło wiedzy z różnych dziedzin nauki, techniki czy kultury oraz
informacji o aktualnych wydarzeniach w kraju i na świecie. Atrak-
cyjna wirtualna rzeczywistość pozwala przebywać w różnych miej-
scach na świecie, poznawać i doskonalić różne umiejętności, pod-
glądać i ingerować w świat niedostępny bezpośredniej percepcji.
Sieć komputerowa stanowi więc dla ucznia cenne źródło zasobów
umożliwiających optymalizację procesu edukacyjnego, zaspokajanie
potrzeby poznawania świata oraz nawiązywania nowych kontaktów.
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W sieci można wyszukać prawie każdą informację, porozumieć się z
ludźmi na całym świecie oraz znaleźć osoby o zbliżonych zaintere-
sowaniach i interesujących poglądach. Dzięki technologii informa-
cyjnej młodzi ludzie mają dostęp do wirtualnych encyklopedii, lek-
sykonów, naukowych publikacji; mogą doskonalić również swoje
umiejętności językowe, poznawać kulturę innych narodów, zwiedzać
muzea, zabytki oglądać dzieła sztuki.Przestrzeń wirtualna stanowi
trwały i bardzo istotny element niezwykle szybko postępującego we
współczesnej rzeczywistości procesu mediatyzacji, komputeryzacji
oraz globalizacji10.

Jest nieprzebranym źródłem wiedzy, umożliwia tworzenie
przekazów i kreowanie rzeczywistości, ułatwia komunikację, uatrak-
cyjnia i wzbogaca procesy edukacyjne. Zalet jest wiele, jednak nie
należy zapominać również o licznych negatywnych oddziaływaniach
generowanych przez to nowe, ale cechujące się bardzo intensywnymi
bodźcami, środowisko wychowawcze. Jednakże nadmiar informacji
dostarczany przez media, utożsamiany z możliwościami wolnego
wyboru, w rzeczywistości kreuje zaburzenia systemu wartości, cha-
os, niepewność, bierność intelektualną, relatywizm poznawczo-
moralny. Dziecko mające małe doświadczenie oraz wątłą wiedzę o
świecie, poruszając się w Internecie bez nauczyciela, przesuwa obra-
zy jeden po drugim, poszukuje atrakcji bądź rządzi się przypadkiem.
Twórcy stron internetowych przesycają je przeróżnymi banerami i
stymulatorami, które przyciągają wzrok i ogłupiają, generując bier-
ność procesu myślenia i blokując jakąkolwiek refleksyjność.

Specyfika korzystania z możliwości oferowanych przez prze-
strzeń informatyczną przyczynia się do tego, że zaczyna ona zastę-
pować bliskie relacje interpersonalne, co powoduje w konsekwencji
poczucie osamotnienia, mogące się potęgować, a nawet wywoływać
stany depresyjne. Wśród niebezpieczeństw płynących z nieracjonal-
nego korzystania z najnowszych technologii wymienić należy rów-
nież: uzależnienia, zaburzenia funkcji poznawczych, zaburzenia
zdolności logicznego myślenia, ucieczkę od realnego świata, poczu-
cie zagubienia i przymusu przebywania w świecie wirtualnym, na-

10 Z. Rykiel, Globalność a lokalność, [w:] B. Jałowiecki, W. Łukowski
(red.), Społeczności lokalne – teraźniejszość i przyszłość, Wydawnictwo
Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
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trętne myśli, zaburzenia pamięci oraz dysfunkcje neurologiczne11.
Elementy realne mieszają się w świecie wirtualnym razem z fikcyj-
nymi, zespalając się z nimi i tworząc nową wirtualną rzeczywistość,
która wzbogaca życie w nieznane doświadczenia, powodując jedno-
czesną egzystencję w świecie zarówno prawdziwym, jak też sztucz-
nym, czyli tzw. cyberbycie – pomiędzy rzeczywistością realną, au-
tentyczną a wirtualną, wyimaginowaną. Permanentne upowszechnia-
nie nieograniczonych zasobów przestrzeni informatycznej generuje
zanik wartości humanistycznych oraz utrwala technokratyczną wizję
świata, kreuje skuteczne metody manipulowania świadomością ludzi,
tworzy liczne możliwości umożliwiające rozwój patologii interneto-
we związanej z obecnością pornografii, propagację idei sekt, faszy-
zmu, nienawiści, piractwa, działań hackerskich. Nowym, niezwykle
niebezpiecznym zagrożeniem ze strony przestrzeni wirtualnej jest
cyberprzemoc (cyberbullying), zwana też przemocą elektroniczną
lub przemocą internetową, definiowana jako akty agresji następujące
za pośrednictwem e-maili, komunikatów internetowych, wiadomości
tekstowych lub graficznych przesyłanych na telefon komórkowy, w
czatroomach lub na stronach internetowych. Najczęściej obserwo-
wane formy tego zjawiska to: nękanie, straszenie, szantażowanie
przy użyciu sieci, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających,
kompromitujących informacji, zdjęć, filmów oraz podszywanie się w
sieci pod kogoś wbrew jego woli12.

Podsumowanie
Dziecko w XXI wieku stało się konsumentem na równi z do-

rosłym człowiekiem. Posiada on pieniądze, podejmuje decyzje na-
bywcze i doradza innym. Istotna jest więc socjalizacja konsumencka,
podczas której młody konsument przyswaja sobie zasady, wzory i
kształtuje postawę konsumencką. Ważną rolę odgrywa w tym proce-
sie szkoła, gdzie dziecko zdobywa wiedzę i umiejętności, także spo-

11 J. Gajda, Media w edukacji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków
2007.

12 J. Bednarek, A. Andrzejewska, M. Bąkiewicz, J. Lizut, Zagrożenia
cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecz-
nych, Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego, Warszawa 2013.
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łeczne i etyczne w tym obszarze. Coraz częściej można dostrzec, iż
rodzina, a także szkoła, przestają pełnić rolę autorytetów, a ich miej-
sce zajmuje już nie tylko grupa rówieśnicza, lecz właśnie media i
kultura popularna. Wszyscy podlegamy nieodwracalnemu procesowi
globalizacji, co sprawia, że dzieci i wartość ich dzieciństwa również
są zglobalizowane. U podstaw globalizacji osadzony jest rozwój
nowych mediów, telekomunikacji, możliwości szybkiego przemiesz-
czania się ludności, a także ekspansja międzynarodowych rynków.
Globalizacja sprowadza wszystkich członków społeczeństwa do roli
konsumenta, cofając ich do stanu dzieciństwa. Konsumenci mają
funkcjonować jak dzieci, mają wciąż dążyć do zaspokojenia nowych
pokus materialnych13.

Proces zachęcania konsumentów kolejnymi pokusami zaczyna
się już od wczesnego dzieciństwa, w toku którego dzieci są socjali-
zowane, a wręcz wychowywane do bycia konsumentami. W wyniku
tych oddziaływań proces ten jawi im się jako zupełnie naturalny.
Wszechobecność mediów w życiu współczesnego człowieka już
dawno przekroczyła ramy przekazywania informacji, dostarczania
rozrywki czy biernej rekreacji, wywierając coraz to większy wpływ
na wychowanie dzieci14.

Massmedia pokazują już dzieciom świat imaginacji, przemo-
cy, a nawet śmierci. Kreują model życia, który fascynuje młodych
ludzi. Wskazuje różne modele hierarchii wartości, zastępując przy
tym rodziców, rodzinę, przyjaciół. Wszechobecna telewizja pełni
rolę niemalże członka rodziny, a problemy telewizyjnych bohaterów
są często ważniejsze od realnych kłopotów dzieci, małżonka czy
rodziców.Dotyczy to również najmłodszych, którzy muszą odnaleźć
się w tej rzeczywistości konsumenckiej.Globalizacja niesie ze sobą
ogromne szanse wykorzystania potencjału pracy i intelektualnych
możliwości wszystkich społeczeństw świata. Szanse te są jednak
dalekie od pełnego wykorzystania. Łatwość przenoszenia wzorców
konsumpcyjnych i kulturowych, wynikająca ze współczesnego za-
awansowania technologicznego, stwarza często pozorne, płytkie i

13 J. E. Stiglitz, Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2004.

14 K. Rybiński, Globalizacja w trzech odsłonach. Offshoring – globalne
nierównowagi – polityka pieniężna, Dilfin, Warszawa 2007.
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nieproduktywne formy, a właściwie substytuty rzeczywistych korzy-
ści globalizacyjnych. Co więcej, technicznie ogromnie ułatwione
drogi i metody uniwersalizacji tych wzorców okazują się czasem
zabójcze dla lokalnych potencjałów rozwojowych. Tradycje, obycza-
je i tożsamość kulturowa bywa konserwatywną przeszkodą w rozwo-
ju dziecka, ale także może być źródłem dynamizmu o niestandardo-
wym czy niekonwencjonalnym charakterze. W aspekcie analizy
rozwoju dzieckanależy brać pod uwagę jeszcze jedną cechę globali-
zacji, tj. kraje opóźnione cywilizacyjnie stają się często ofiarami tzw.
drenażu mózgów, co w efekcie może osłabiać potencjał rozwojowy
dzieci.W związku z powyższą analizą rozwoju dziecka w procesie
globalizacji, należy uznać, że wychowanie, powinno kształtować
konstruktywne wartości w człowieku, zasady i normy moralne, które
zapewnią godną przyszłość. Jeśli zaszczepimy w dziecku egocen-
tryczną, konsumpcyjną postawę, to w przyszłości sami zostaniemy
ofiarami własnego modelu wychowania.

Streszczenie:
W artykule analizowano rozwój dziecka w procesie globaliza-

cji odnosząc się do jego edukacji, kontekstu kultury wychowania
oraz roli cyberprzestrzeni w procesie funkcjonowania młodego
człowieka. Rozwój człowieka oparty jest na postępie społecznym,
wzorowanym na kulturze.Wszyscy podlegamy nieodwracalnemu
procesowi globalizacji, co sprawia, że dzieci i wartość ich dzieciń-
stwa również są zglobalizowane. Dziecko w XXI wieku stało się
konsumentem na równi z dorosłym człowiekiem. Posiada on pienią-
dze, podejmuje decyzje nabywcze i doradza sobie zasady, wzory i
kształtuje postawę konsumencką. Ważną rolę odgrywa w tym proce-
sie szkoła, gdzie dziecko zdobywa wiedzę i umiejętności, także spo-
łeczne i etyczne w tym obszarze.

Słowa kluczowe: globalizacja, dziecko, rozwój, cyberprze-
strzeń

Summary:
Child development in the globalization process
The article analyzes the child's development in the globaliza-

tion process referring to his education, the context of the culture of



179

education and the role of cyberspace in the process of young people's
functioning. Human development is based on social progress, mod-
eled on culture. We are all subject to the irreversible process of glo-
balization, which means that children and the value of their child-
hood are also globalized. A child in the 21st century has become a
consumer on an equal footing with an adult. He has money, makes
purchasing decisions and advises others. Consumer socialization is
so important, during which the young consumer assimilates the prin-
ciples, patterns and shapes the consumer attitude. An important role
in this process is played by the school, where the child acquires
knowledge and skills, including social and ethical skills in this area.

Keywords: globalization, child, development, cyberspace
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Karolina Psonka

Wypalenie zawodowe pracowników socjalnych

1. Wprowadzenie w tematykę
Jednym ze skutków długotrwałego stresu może być wypalenie

zawodowe, które przejawia się często wyczerpaniem emocjonalnym,
depersonalizacją czy też obniżonym poczuciem osiągnięć osobi-
stych. Problem stresu i wypalenia zawodowego przez wielu badaczy
wiązany jest z zawodami pomocowymi.

Pracownicy socjalni, których misją jest pomaganie ludziom w
odzyskiwaniu samodzielności w funkcjonowaniu społecznym w
swojej pracy zmagają się z wyczerpaniem emocjonalnym, obojętno-
ścią wobec otaczającego świata, utratą wiary we własne siły czy też
psychosomatycznymi skutkami przewlekłego stresu swoich pod-
opiecznych1.

W zawodach charakteryzujących się intensywnymi kontaktami
z innymi ludźmi wymagane są szczególne predyspozycje. Poza siłą
układu nerwowego, zdolnościami komunikowania się, ważne pozo-
stają empatia oraz syntonia2.

Empatia to zdolność wczuwania się w stany, szczególnie uczu-
ciowe, innych osób, a syntonia oznacza zdolność współbrzmienia emo-
cjonalnego z otoczeniem. Osobowość syntoniczna charakteryzuje ła-
twość nawiązywania i utrzymywania kontaktów z otoczeniem3.

Posiadanie tych predyspozycji ułatwia osiąganie sukcesów
zawodowych, szczególnie tam, gdzie są duże oczekiwania innych
ludzi na zaspokojenie potrzeby miłości, bezpieczeństwa i afiliacji.
Ciągła troska o drugiego człowieka prowadzi do utraty wrażliwości
na jego sprawy. Takie wypalenie zawodowe związane jest z wyczer-

1 J. Szmagalski: Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych,
Instytut Rozwoju Socjalnych, Warszawa 2005, s. 159

2 J. Wróblewski, Psychologia w zawodach wymagających kontaktów z
ludźmi, WSP TWP, Warszawa 1997, s. 85

3 H. Sęk, Społeczna psychologia kliniczna, PWN, Warszawa, 1991
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paniem emocjonalnym i fizycznym, odpersonalizowaniem stosun-
ków z pacjentem czy też uczniem, utrata wiary w sukces4.

Wypalenie zawodowe jest reakcją obronną organizmu, proce-
sem, który rozwija się powoli, a jego pierwsze sygnały najczęściej
nie są dostrzegane bądź zostają błędnie interpretowane.

Oto kilka postaw charakterystycznych dla osób zagrożonych
wypaleniem zawodowym:

• angażowanie się w prace całym sercem,
• duże oczekiwania od własnej osoby,
• negowanie własnych granic obciążenia,
• spychanie na dalszy plan osobistych potrzeb,
• dobrowolne i chętne przyjmowanie nowych obowiązków i

zadań5.

2. Stres a wypalenie zawodowe
Warto pochylić się nad problemem wypalenia zawodowego i

stresu. Specyfika i zasadność wyodrębnienia konstruktu stresu i wy-
palenie była przedmiotem badań, jakie powadził Schaufeli i Van
Dierendock. Badacze podkreślają, iż emocjonalne wyczerpanie jest
naturalną reakcją na fizyczny i psychiczny stres, a depersonalizacja i
poczucie spadku osobistych osiągnięć tworzą odrębny komponent
charakterystyczny dla wypalenia. Ujmuje kwestie ustosunkowani i
odniesień jednostki do pracy oraz innych osób, głównie podopiecz-
nych. Autorzy ci szacują, że emocjonalne wyczerpanie wyjaśnia
około 30% wariancji sposobów odpowiedzi na stresującą sytuację
zadaniową, podczas kiedy dla depersonalizacji wskaźnik ten wynosi
14%, a 10% dla osobistego zaangażowania6.

Praca socjalna pojawiła się jako zawód na początku XX wie-
ku. Brytyjska Centralna Rada Edukacji i Kształcenia w Zakresie
Pracy Socjalnej przyjmuje, że „praca socjalna" to „uznana po-

4 M. Aryle, Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa
1991, s. 151

5 S. M. Litzke, S. Horst, Stres, mobbing i wypalenie zawodowe, Gdań-
skie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2007, s. 169

6 K. M. Stanek, Wypalanie zawodowe pracowników socjalnych. Stan i
uwarunkowania w aspekcie pracy zawodowej, „Śląsk" Wydawnictwo Na-
ukowe, Katowice 2016, s. 85
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wszechnie działalność profesjonalna umożliwiająca jednostkom,
rodzinom i grupom identyfikację osobistych, społecznych i tkwią-
cych w środowisku trudności oddziałujących na nie w sposób nega-
tywny. Praca socjalna umożliwia im przezwyciężanie tych trudności
poprzez działania podtrzymujące, rehabilitacyjne, zabezpieczające
lub korygujące. Praca socjalna wspiera politykę społeczną i odpo-
wiada na potrzeby społeczne, działając tym samym na rzecz równych
szans dla wszystkich, niezależnie od wieku, płci, orientacji seksual-
nej, klasy społecznej, niepełnosprawności, rasy, kultury i wyznania.
Na pracy socjalnej spoczywa odpowiedzialność za najsłabszych i
egzekwowanie ustawowych zobowiązań właściwych organów wła-
dzy wobec tej grupy”7.

Podstawową przyczyną pracy socjalnej jest świadomość braku
u ludzi umiejętności rozwiązywania trudności życiowych lub nie-
możność znalezienia przez nich pomocy u tych, którzy mogliby ją
świadczyć. Problemy te dotyczą sfery motywacji lub intencji. Wy-
magają zabiegów pedagogicznych, które wykraczają poza tradycyjne
działania w ramach systemu opieki i pomocy społecznej8.

Praca socjalna jest profesją wspomagającą w rozwiązywaniu
kłopotów życiowych, problemów w stosunkach między ludźmi i
dysfunkcyjnej złożoności różnych instytucji społecznych. Stoi ona na
gruncie najwyższej wartości Wychodzi z założenia, że ludzie są z
natury wyposażeni w potencjalną zdolność stawiania czoła trudno-
ściom, ale w sytuacjach kryzysowych, potrzebują pomocy. Praca
socjalna stawia sobie za cel sprostanie tej potrzebie i systematycznie
tworzy służącą temu filozofię oraz wiedzę i umiejętności służące
realizacji tej filozofii9.

Ta nakierowana na ludzi profesja działa na rzecz jednostek,
rodzin, grup i środowisk społecznych znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej. Należy zatem do grupy zawodów społecznych

7 D. Piekut-Brodzka, Wiedza z zakresu pedagogiki specjalnej niezbędna
w pracy socjalnej, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, War-
szawa 2009, s. 8

8 W. Mikolajewicz, Praca socjalna jako działanie wychowawcze,
„Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, Katowice 1999, s. 30.

9 R. A. Skidmore, M.G. Thackerray, Wprowadzenie do pracy socjalnej,
„Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, Katowice 1998, s. 35-36.



184

ukierunkowanych na opiekę i pomoc tym, którzy jej potrzebują. Pra-
cownicy socjalni są zawodowymi opiekunami, rozwijają zdolności i
zwiększają możliwości działania podopiecznych, udostępniają spo-
łeczną pomoc oraz środki, rozwijają struktury społeczne.

Pracownik socjalny pełni szereg funkcji, do których E. Mary-
nowicz-Hetka zalicza:

1. Funkcję ochronną, która sytuuje pracę socjalną jako strażni-
ka i stabilizator zmian w życiu społecznym oraz dystrybutor dóbr.

2. Funkcję kontestującą, która skupia działania pomocowe na
uświadomieniu mechanizmów społecznych determinujących pro-
blemy społeczne. Pracownicy socjalni są rzecznikami wyłączanych i
wyłączonych z życia społecznego.

3. Funkcję mediacyjną, która podkreśla znaczenie interakcji i
współdziałania w procesie pomocy. Przedstawiciele profesji koncen-
trują się na opracowaniu wspólnie z podopiecznym projektu rozwią-
zania trudnej sytuacji, są łącznikami między jednostką, grupą a jej
środowiskiem10.

3. Działalność pracowników socjalnych
Istotą zawodowej działalności pracowników socjalnych jest

pomaganie ludziom mającym problemy w prawidłowym funkcjono-
waniu społecznym, skutkujące nieumiejętnością zaspokajania pod-
stawowych potrzeb egzystencjalnych11.

Jednym z możliwych sposobów opisu i interpretacji działań,
postaw zachowań pracowników socjalnych jest koncepcja roli spo-
łecznej R. Merona, nazywana role-set, a tłumaczona jako „zespół
ról", „zestaw ról i również „układ odniesienia roli" Pod pojęciem
zespołu ról autor rozumiał „układ zależności w rolach przypisanych

10 E. Marynowicz-Hetka, Akademickie studia pedagogiczne (nauczyciel-
skie) reformującej się szkole wyższej - problemy do dyskusji, [w:] „Kwar-
talnik Pedagogiczny" 98, nr 3-4, s. 44.

11 I. Mudrecka, Doświadczenia pracownika socjalnego w pracy z klien-
tem, [w:] Mudrecka, Pracownik socjalny. Wybrane problemy zawodu w
okresie transformacji społecznej, Wydawnictwo Uniwersytet Opolski, Opo-
le 2002, s. 123.
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jednostce ze względu na zajmowany przez nią status społeczny.12

„Status", rozumiany jako określone miejsce, które jednostka zajmuje
w strukturze społecznej, wyznacza w dużej mierze to, z kim jednost-
ka będzie wchodziła w relacje pełniąc określoną rolę. Każdemu sta-
tusowi społecznemu odpowiada zorganizowany układ partnerów roli.
Partnerzy danej jednostki, zwłaszcza ci, którzy posiadają odmienny
niż ona sama status społeczny, mogą - w związku z pełnioną przez
jednostkę rolą - kierować pod jej adresem różne oczekiwania.

Koncepcję tę wykorzystała w badaniach pracowników socjal-
nych w 2000 r. D. Trawkowska. Z perspektywy pracownika socjal-
nego najważniejszy przedstawicielami - członkami zespołu ról są13:

1. Klienci pomocy społecznej, czyli osoby uprawnione do
uzyskania świadczeń, na mocy ustawy o pomocy społecznej (art. 2b
oraz art. 3)14. Oczekiwania dotyczą pomocy wymiernej oraz szybki i
skutecznych interwencji na poziomie instytucji społecznych: „więk-
szość klientów pomocy społecznej nie domaga się większego zainte-
resowani ze strony pracownika socjalnego, bardziej zadowala ich
pomoc finansowa i materialna aniżeli inny rodzaj wsparcia czy Od-
działywania”15.

2. Współpracownicy instytucji rządowych i samorządowych,
do który należą: pracownicy rządowi, samorządowi, instytucji dzia-
łających w otoczeniu ośrodka. Kategorie te różnicuje charakter i
częstotliwość kontakt z pracownikami socjalnymi oraz możliwość
wywierania wpływu na działania podejmowane przez pracownika
socjalnego, jak również oczekiwania do zakresu i charakteru reali-
zowanych zadań, w tym oczekiwanego zakresu pracy socjalnej. Róż-

12 R. K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Wydawnic-
two Naukowe WN, Warszawa 1982, s. 413.

13 D. Trawkowska, Konflikty w zespole ról pracownika socjalnego w
teorii socjologicznej i praktyce pracy socjalnej, [w:] J. Brągiel, I. Mudrec-
ka, Problemy kształcenia i doskonale, zawodowego pracowników socjal-
nych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998, s. 44

14 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. 2004, nr
64, poz. 593

15 A. KotIarska-Michalska, Diagnozowanie i projektowanie w pracy so-
cjalnej, Wydawnictwo UAM, Poznań 1999, s. 187.
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norodność oczekiwań jest widoczna także w odniesieniu do norma-
tywnych aspektów jego roli zawodowej.

3. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, czyli fundacje,
stowarzyszenia, organizacje i związki zawodowe, które działają na
polu porno społecznej.

4. Pracownicy ośrodka pomocy społecznej zróżnicowani statu-
sem. Są wśród nich aspiranci pracy socjalnej, pracownicy socjalni,
starsi praco nicy socjalni i specjaliści lub starsi specjaliści pracy so-
cjalnej. Oczekiwania partnerów zatrudnionych w strukturach pomo-
cy społecznej odgrywają decydującą rolę w zrozumieniu i definio-
waniu swoich ról przez pracowników socjalnych, mają również
istotne znaczenie dla sprawnego i satysfakcjonującego funkcjonowa-
nia pracowników w rolach zawodowych.

W praktyce badawczej role zawodowe pracownika socjalnego
koncentrują się na:

• zadaniach przez niego wykonywanych,
• zasobach niezbędnych do realizacji tych zadań,
• oczekiwaniach kierowanych pod adresem pracowników socjal-

nych przez klientów, dyrektorów i przedstawicieli różnych instytucji,
• trudnościach w pełnieniu ról zawodowych, dylematach to-

warzyszących pracownikom socjalnym w relacjach z klientami po-
mocy społecznej,

• postawach pracowników wobec klientów pomocy społecznej.
Zadania pracowników socjalnych sprowadzają się do prowa-

dzenia poradnictwa dla osób w trudnej sytuacji życiowej, poprawne-
go kwalifikowania do uzyskania świadczeń, wspierania osób w uzy-
skaniu pomocy od właściwych organów, instytucji państwowych i
organizacji społecznych. Do zadań tej grupy zawodowej należy do-
konywanie analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na
świadczenia pomocy społecznej, pobudzanie aktywności i inspiro-
wanie działań samopomocowych oraz współpraca z innymi profe-
sjonalistami, instytucjami i organizacjami w poszukiwaniu nowych i
doskonaleniu istniejących rozwiązań w pracy socjalnej. W myśl ba-
dań D. Trawkowskiej, najmniej absorbujące zadania to: diagnozo-
wanie problemów społecznych, monitorowanie oraz ewaluacja pro-
gramów i działań, współuczestniczenie .w inspirowaniu, opracowa-
niu, wdrożeniu oraz rozwijaniu programów i działań, współuczestni-
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czenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu
programów społecznych nakierowanych na podniesienie jakości
życia, pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań sa-
mopomocowych, inicjowanie nowych form udzielania pomocy, do-
kształcanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych16.

Występuje korelacja między charakterem zadań a wielkością
ośrodka pomocy społecznej. Okazuje się, że niektóre zadania nie są
tak samo ważne dla pracowników socjalnych zatrudnionych w naj-
większych ośrodkach pomocy społecznej i dla zatrudnionych w
mniejszych instytucjach. Wynika to z preferencji menedżerów po-
mocy społecznej oraz zapotrzebowania na realizację pewnych rodza-
jów zadań w środowisku -odmiennych w większych i w mniejszych
miastach.

Świadomość tak szerokich oczekiwań, a jednocześnie moż-
ność sprostania im jest, jak zauważa A. Kotlarska-Michalska, jedną
przyczyną niezadowolenia z pracy i stwarza liczne bariery zmniej-
szające użyteczność działań pracy socjalnej.

4. Badania nad wypaleniem zawodowym pracowników so-
cjalnych

W badaniach przeprowadzonych na terenie dawnego woje-
wództwa katowickiego założono, że:

• oczekiwania partnerów pracowników socjalnych są różne i
niespójne, wskutek czego rodzą poważne zakłócenia w pełnieniu ról
zawodowych;

• oczekiwania te mogą dotyczyć różnych aspektów pełnio-
nych ról, w szczególności badano oczekiwania związane z prioryte-
tami w zakresie zadań i oczekiwania dotyczące norm, którymi po-
winni kierować się pracownicy socjalni;

• dla funkcjonowania w rolach zawodowych ważne są prze-
konania i wyobrażenia pracowników socjalnych o postawach partne-
rów - klientów, pracowników innych instytucji, konsultantów, dyrek-
torów, kierowników działów pomocy środowiskowej - to one bo-

16 D. Trawkowska, Portret współczesnego pracownika socjalnego. Stu-
dium socjologiczne, „Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2006, s.
197-199.
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wiem bezpośrednio wpływają na włączenie się różnych partnerów do
pomocy;

• nie wszyscy nadawcy różnych oczekiwań są dla pracowni-
ków socjalnych równie „znaczącymi innymi" stąd też oczekiwania
niektórych partnerów mogą być ważniejsze od oczekiwań „mniej
znaczących innych"

W konsekwencji najpoważniejsze trudności w roli pracownika
socjalnego wiążą się z tymi oczekiwaniami, które są sprzeczne z
pojmowaniem przez pracowników socjalnych swej roli zawodowej,
zwłaszcza kiedy partnerzy pracowników socjalnych mają nad nimi
władzę.

Źródłem trudności są równocześnie odbierane oczekiwania
klientów. Oczekiwania te nie mają charakteru motywacyjnego,
wzmacniającego pracowników socjalnych w poszukiwaniu nowych
rozwiązań pracy socjalnej. Brak jest korelacji między poziomem
wykształcenia i stażem pracy w pomocy społecznej a przekonaniem
o stopniu prawdziwości opinii17.

Dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej oczekują od swoich
pracowników przede wszystkim:

• poprawności kwalifikowania klientów do uzyskania świad-
czeń pomocy społecznej,

• dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
• prowadzenia poradnictwa dla osób znajdujących się w

trudnej sytuacji życiowej,
• inicjowania i udziału w badaniach problemów społecznych,

- monitorowania oraz ewaluacji programów i działań,
• współuczestniczenia w inspirowaniu, opracowaniu, wdro-

żeniu i rozwijaniu programów społecznych nakierowanych na pod-
niesienie jakości życia oraz inicjowania nowych form udzielania
pomocy.

Według konsultantów zatrudnionych w miejskich ośrodkach
pomocy społecznej zadania, które w randze ważności stoją najwyżej,
to prowadzenie poradnictwa dla osób w trudnej sytuacji życiowej,

17 D. Trawkowska, Portret współczesnego pracownika socjalnego. Stu-
dium socjologiczne, „Śląsk, Wydawnictwo Naukowe, Katowice, 2006, s.
202-203
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współpraca z inny profesjonalistami, instytucjami i organizacjami w
poszukiwaniu nowy i doskonaleniu istniejących rozwiązań w pracy
socjalnej, wspieranie os w uzyskaniu pomocy ze strony właściwych
organów, instytucji państwowych i organizacji społecznych.

Widać się brak spójności pomiędzy oczekiwanym przez kon-
sultant i zwierzchników zakresem zadań pracowników socjalnych a
zadaniami które sami pracownicy socjalni wskazywali w swojej pra-
cy zawodowej jako najważniejsze.

Role zawodowe, które pełnią pracownicy socjalni, wiążą się z
metoda i strategiami podejmowanymi przez tę grupę zawodową.
Najistotniej i najczęściej stosowane strategie skierowane są do pod-
opiecznych, poszczególne jednostek oraz ich rodzin:

• rola edukacyjna - informowanie o dostępnych zasobach,
• rola konsultanta - poradnictwo,
• rola obrońcy - interwencja w imieniu i na rzecz podopiecz-

nych w instytucjach,
• rola pośrednika - udostępnianie zasobów.
Rzadziej stosuje się strategie skierowane do grup i społeczno-

ści, wspierające kolegów i rozwój profesji oraz działań na rzecz po-
szanowania za etycznych. Dylematy i trudności, które przerastają
możliwości sprostania wymogom roli, to zjawisko powszechne
wśród wykonawców ról. Jedno pełniące role społeczne w różny spo-
sób starają się sprostać niespójnym lub nawet sprzecznym wymogom
partnerów, którzy pochodzą z różni grup społecznych.

Zdaniem J. Staręgi-Piasek, podstawowe dylematy ostatnich lat
wiążą się z problemem braku wystarczających środków finansowych
na zaspokojenie uzasadnionych potrzeb, ale za najpoważniejsze
uznaje ona relacje pracownik - podopieczny pomocy społecznej.

Według J. Górnickiej-Kalinowskiej właśnie w relacji o charakte-
rze pracownik - podopieczny przestaje obowiązywać klasyczny schemat
etycznej symetrii uprawnień i obowiązków - pracownicy socjalni muszą
dać z siebie wszystko, a niewiele otrzymują w zamian18.

W ostatnich latach coraz częściej mówi się o roli cech osobo-
wościowych, rzutujących na proces porozumiewania się z innymi.

18 J. Górnicka-Kalinowska, Kilka uwag o zawodzie pracownika socjal-
nego, „Praca Socjalna" 2001, nr 3.
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Wielką rolę przypisuje się doskonaleniu umiejętności społecznych
osób zawodowo zajmujących się pracą z ludźmi, takich jak umiejęt-
ność słuchania tego, co mówią inni, koncentrowania się na treści
wypowiedzi i sposobie wyrażania oraz gestykulacji. Ważne wydaje
się także zrozumiałe wyrażanie swoich myśli i opinii, odważne
ujawnianie swoich opinii, postaw, uczuć, a także krytycznej oceny
wypowiedzi osoby bez naruszania jej godności osobistej19.

Od pracownika socjalnego ze względu na charakter pracy,
czyli szeroko pojętej pomocy, w relacji z drugim człowiekiem ocze-
kuje się takich samych cech, jakimi powinien charakteryzować się
dobry terapeuta. Wiele badań C. Rogersa dowiodło, iż empatia, au-
tentyczność i akceptacja są warunkiem sukcesu nie tylko w psycho-
terapii. A. Nocuń i J. Szmagalski uważają, że w pracy socjalnej
umiejętność porozumiewania się odgrywa kluczową rolę nie tylko
dlatego, że jest ona jedną z form aktywności społecznej. Pracownik
socjalny bowiem musi starać się zrozumieć klientów oraz partnerów
swojej działalności zawodowej. Dopiero osiągnięcie tego zrozumie-
nia stwarza warunki do realizacji celów pracy socjalnej20.

Badani podzielają pogląd o konieczności poszukiwania opty-
malnego modelu osobowego pracownika socjalnego, jednocześnie
deklarują miarkowany optymizm co do tego, czy kiedykolwiek uda
się go stworzyć. Zgadzają się z koncepcją stworzenia modelu-wzorca
pracownika socjalnego, profesjonalisty o silnej osobowości, wyso-
kim poziomie wrażliwości emocjonalnej i sprawności intelektualnej.

Ważne miejsce w katalogach oczekiwanych od pracowników
socjalnych cech osobowych i umiejętności zajmuje trudna do zdefi-
niowania sfera wiązana z jego etyczno-moralnymi postawami i zdol-
nością do służenia pomocą oraz opieką drugiemu człowiekowi, ro-
dzinom, grupom lub środowiskom i towarzysząca temu motywacja.
H. Radlińska, A. Kamiński, także S.Kawula wielokrotnie pokazywa-
li, że w przygotowaniu do zawodu należy uczyć i wychowywać do
roli zawodowej wymagającej wewnętrznej koncentracji na pracy dla
innych z pełnym zaangażowaniem i zdolności o dostrzegania i rozu-

19 K. Kuberska-Gaca, A. Gaca, Profilaktyka niedostosowania społeczne-
go w szkole, Wydawnictwo WSIR Warszawa 1986, s. 88.

20 A. Nocuń, J. Szmagalski, Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej
i ich kształcenie, „Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1998, s. 31.
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mienia potrzeb podopiecznych, ponieważ optymalna wartość pracy
zawodowej nie wynika z wiedzy merytorycznej pracownika socjal-
nego, ale stanowi funkcję jedności jego kwalifikacji motywacji21.

Stresorodny charakter zawodu pracownika socjalnego znajduje
pełne odzwierciedlenie w badaniach empirycznych prowadzonych na
świecie. W puli stresorów zawodu pracownika socjalnego zwraca się
szczególną wagę na: brak środków, ilość pracy do wykonania, po-
trzeby klientów, warunki pracy i negatywny wizerunek publiczny
pracowników socjalnych.

Badania nad wypaleniem zawodowym pracowników socjal-
nych prowadzone były w Stanach Zjednoczonych w dwu znaczących
okresach empirycznym poznawania tegoż zjawiska. Pierwszy okres
rozwoju podejścia empirycznego do badań sięga lat 80., a drugi to
przełom 80. i 90. W Stanach Zjednoczonych powstały modele inspi-
rujące podejścia badawcze w innych krajach.

W latach 80. duży wkład w prace nad badaniem wypalenia
zawodowe, mieli M. Soderfeld i jego współpracownicy, którzy
wspólnie przeanalizowali 18 raportów zbadań nad wypaleniem ame-
rykańskich pracowników socjalnych, opublikowanych w czasopi-
smach naukowych w latach 1981-1991. Celem poszukiwań było
znalezienie odpowiedzi na pytania: Czy pracowni socjalni są wypa-
leni? Jakie czynniki charakteryzują wypalenie? Co można zrobić ze
zjawiskiem wypalenia zawodowego pracowników socjalnych? Ba-
dania wykorzystywały oryginalny kwestionariusz MBI (9 badań) i je
modyfikacje (5 badań). W jednym z badań oprócz kwestionariusza
MBI zastosowano inne narzędzie. Próby badań były bardzo zróżni-
cowane pod względem wielkości i reprezentatywności - od poniżej
100 osób (4 badania), przez ok. 200 (7 badań), do między 244 a 700
(6 badań). Sposób prezentacji wyników umożliwiał porównanie uzy-
skanych wyników dla norm MBI tylko w 6 raportach. Na podstawie
zebranego materiału można stwierdzić, że ta grupa zawodowa do-
świadcza wypalenia raczej w mniejszym stopniu niż inne grupy pra-
cowników pomocowych. Wskazanie czynników kojarzonych z wy-
paleniem okazało się niemożliwe również ze względu nieprecyzyjne

21 S. Kawula, Pedagogika społeczna jako przedmiot studiów, Wydaw-
nictwo WSP, Olsztyn- Gdańsk 1995, s. 28.
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ich zdefiniowanie i mierzenie. Analiza pokazała, że różne badania
ujawniają nie tylko inne, ale także sprzeczne zależności22.

W świetle wyników badań wśród czynników skojarzonych z
wypaleniem jeszcze wyraźniej dominują te, które są związane z sy-
tuacją w pracy osób badanych - organizacją i przeciążeniem obo-
wiązkami. To pozwala wyciągnąć wniosek, iż praca socjalna polega-
jąca na pomocy ludziom w sytuacjach trudnych wytwarza podwyż-
szone ryzyko wypalenia, aczkolwiek pracownicy socjalni poddają się
mu w mniejszym stopniu niż inne grupy zawodowe.

Warto zwrócić uwagę na propozycję strategii metodologicznej
podaną przez autorów. Według M. Soderfeldt i jej współpracowni-
ków, skoro różne aspekty organizacji pracy mogą być kojarzone ze
stanem wypalenia, to podobne wyniki przyniosą badania nad stresem
w psychospołecznym środowisku pracy. Zastosowanie w tych bada-
niach modelu wymagania - kontrola - wsparcie wykazało, iż wysokie
wymagania w pracy kojarzone z niskim poziomem kontroli oraz
wsparcia współwystępują z problemami zdrowotnymi odczuwanymi
przez pracowników. Model ten można zastosować do badania zjawi-
ska wypalenia. Autorzy utrzymują, że do tej pory między badaniami
nad stresem a badaniami nad wypaleniem można znaleźć niewiele
związków, jeśli w ogóle, prawdopodobnie dlatego, że badania nad
stresem prowadzone były w ramach paradygmatu medycznego, a nad
wypaleniem - w ramach nauk behawioralnych. M. Soderfeldt i jej
współpracownicy sądzą, że wypalenie może być rozpatrywane jako
zmienna pośrednicząca w odniesieniu do stanu zdrowia pracowni-
ków i jako szczególna forma stresu w zawodach pomocowych.

Połączenie dwóch podejść badawczych może dać wiele korzy-
ści. Badania behawioralne nad wypaleniem mogą dostarczyć bada-
niom medycznym nad stresem nowych koncepcji dotyczących profi-
laktyki środowiskowego ryzyka zdrowotnego, a uwzględnienie w
badaniach nad wypaleniem fizjologicznych symptomów stresu mo-
głoby dodać im większej precyzji empirycznej.

Badawcze próby rozszerzenia koncepcji wypalenia, wycho-
dzące niejako naprzeciw uwagom krytycznym wobec dotychczaso-
wych podejść, pojawiły się w drugim okresie badań nad wypaleniem

22 S. Kawula, Pedagogika społeczna jako przedmiot studiów, Wydaw-
nictwo WSP, Olsztyn- Gdańsk 1995, s. 29-31
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- na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Nowe podejścia były wyni-
kiem nie tylko krytycyzmu metodologicznego, ale również zmian
kontekstu społeczno-ekonomicznego pracy socjalnej, które nastąpiły
w latach 80. minionego wieku. W tym czasie doszło do kryzysu pań-
stwa socjalnego i profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego23.

S. Jayarante i współpracownicy przeprowadzili badanie, które
miało na celu rozpoznanie związków między wypaleniem i satysfak-
cją z pracy a poczuciem kompetencji i stresem odczuwanym przez
pracowników socjalnych. Badanie przeprowadzone zostało na dwóch
próbach członków amerykańskiego stowarzyszenia pracowników
socjalnych (National Association of Social Workers, NASW), różnią-
cych się kwalifikacjami. W jednej grupie były osoby posiadające
dyplom w przybliżeniu odpowiadający magisterium, a w drugiej -
dyplom odpowiadający licencjatowi. Na podstawie kwestionariusza
MBI do ustalenia poziomu wypalenia oraz innych standaryzowanych
kwestionariuszy zbadano poziom satysfakcji z pracy, stresu i poczu-
cia kompetencji zawodowej.

Analiza korelacji zmiennych wskazała następujące prawidło-
wości występujące wśród badanych pracowników socjalnych:

1. Poziom kwalifikacji - w obu grupach istniała zależność
między takimi stresorami jak: wyzwania w pracy, wynagrodzenie,
nieokreśloność ról, sprawiedliwe traktowanie przy awansach a za-
dowoleniem z pracy i wypaleniem. W przypadku pracowników po-
siadających magisterium (Master of Social Work, MSW) do tych
stresorów doszedł jeszcze konflikt ról.

2. Zależność - im wyższy był poziom poczucia kompetencji
zawodowej, tym niższy poziom zadowolenia z pracy u pracowników
z dyplomami licencjata (Bachelor of Arts, Bachelor of Science lub
Bachelor oj Social Work, BA/BS/BSW). Według autorów zależność ta
wynika z ograniczeń w stosowaniu zawodowej wiedzy w praktyce,
które napotykają formalnie niżej wykształceni pracownicy zatrud-
niani na mniej odpowiedzialnych stanowiskach.

3. Wysoka kompetencja zawodowa - czynnik wpływający na po-
ziom wypalenia, szczególny jego wzrost miał miejsce w placówkach, w

23 A. Nocuń, J. Szmagalski, Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej
i ich kształcenie, „Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1998, op.cit.,
s. 45
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których dochodziło do konfliktu między poczuciem tej kompetencji a
charakterem pracy sprowadzającej się do prostych świadczeń.

4. Stresory związane z pracą, czyli konflikt ról. Nieokreślo-
ność ról jest ważnym prognostykiem wypalenia w trzech wymiarach
koncepcji wypalenia Maslach u pracowników z dyplomami MSW.
Pośród pracowników z dyplomami BA/BS/BSW takowa zależność
dotyczy tylko emocjonalnego wyczerpania i poczucia osobistych
osiągnięć24.

W Wielkiej Brytanii pierwsze wyniki badań na temat stresu i
wypalenia pojawiły się w 1989 roku. Badania prowadzone były w
Irlandii Północnej na próbie 176 pracowników socjalnych w oparciu
o kwestionariusz MBI on GHQ (General Health Questionnaire),
służący do rejestracji deklarowanych przez osoby badane krótko-
trwałych zaburzeń psychicznych niepsychotycznej natury. Wyniki
badań bardzo różniły się w wielu wymiarach od wyników innych
grup zawodowych, które zostały poddane tej sam procedurze badaw-
czej, oraz wyników pracowników z innych części kraju. Wypalenie
mierzone na podskali MBI poczucia osobistych osiągnięć w tej pró-
bie okazało się bardzo wysokie, a mierzone na podskalach emocjo-
nalnego wyczerpania i depersonalizacji ogólnie niższe niż normy
MBI i wyniki w porównywanych grupach. Osoby, których wyniki
wskazywały wypaleni odczuwały bardzo intensywną depersonaliza-
cję. Badanie dowiodło również wysoki poziom zadowolenia z pracy
nie chroni pracowników socjalny przed uskarżaniem się na przecią-
żenie stresem. Ogólny stan zdrowia wypadł lepiej niż w grupach
porównywanych, ale stan zdrowia psychiczne badany za pomocą
GHQ wypadł w tej grupie gorzej. Według autorek badania powodem
wypalenia w tej grupie badanej były czynniki, które są postrzegane
także w innych grupach, m.in.: brak czasu na wykonanie pracy, brak
autonomii, bezsilność w sytuacjach, w których wymagano od nich
pomocy, ograniczoność środków.

A. L. Strozier i D.S. Eyans wyciągnęły wniosek, że wczesna
socjalizacja zawodowa i kształcenie winny przygotować pracowni-
ków socjalnych do obrony przed stresem i wypaleniem przez wyja-

24 K. M. Stanek, Wypalanie zawodowe pracowników socjalnych. Stan i
uwarunkowania w aspekcie pracy zawodowej, „Śląsk" Wydawnictwo Na-
ukowe, Katowice 2016, op. cit., s. 120
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śnienie niebezpieczeństw psychologicznych występujących w zawo-
dzie pracownika socjalnego.

Badania brytyjskie prowadzone na przełomie 1994 i 1995 r. na
próbie celowo-reprezentatywnej (pracownicy socjalni trzech katego-
rii: pracownicy terenowi, opiekunowie domowi i pracownicy placó-
wek pobytowych z pięciu lokalnych zarządów publicznych służb
socjalnych) miały na celu uzyskanie społeczno-demograficznej, psy-
chologicznej i edukacyjnej charakterystyki zawodu oraz rozpoznanie
czynników wpływających na poziom zadowolenia zawodowego i
stresu odczuwalnego w pracy oraz szczegółowe zbadanie problemów
przemocy i dyskryminacji. Badania oparto na koncepcji wypalenia
jako załamania (breakdown) i użyto wywiadu z kwestionariuszem,
który składał się z pytań dotyczących m.ir subiektywnych odczuć w
badanych kwestiach oraz narzędzia GHQ d obiektywnego pomiaru
poziomu stresu.

Badanie wykazało, iż pracownicy publicznych służb socjalnych
w Wielkiej Brytanii doświadczali więcej stresu i aktów przemocy niż
pracownic Innych służb pomocy i opieki medycznej. Jeśli chodzi o ka-
tegorie zawodowi to rozkładały się one następująco:25

• pracownicy opieki domowej byli najbardziej zadowoleni z
prac i rzadziej doświadczali stresów oraz przemocy w związku z
wykonywanymi obowiązkami,

• pracownicy placówek pobytowych byli najmniej zadowo-
leni z prac i częściej doświadczali stresów i przemocy w związku z
wykonywanymi obowiązkami,

• większe było prawdopodobieństwo doświadczenia przemo-
cy przez mężczyzn niż przez kobiety,

• większe niż średnie było ryzyko stresu u pracowników
młodszych i pracujących z ludźmi starymi.

Dane o poziomie odczuwalnego stresu pracowników socjal-
nych pokazują, iż jest on wyższy niż w próbie reprezentatywnej dla
całej populacji brytyjskiej. Czynnikiem w znacznym stopniu wpły-
wającym na wzrost wskaźników odczuwania stresu była nieokreślo-

25 K.M. Stanek, Wypalanie zawodowe pracowników socjalnych. Stan i
uwarunkowania w aspekcie pracy zawodowej, „Śląsk" Wydawnictwo Na-
ukowe, Katowice 2016, s. 123
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ność ról zawodowych. Autorzy badania wysnuli wniosek, że praca w
służbach socjalnych należy do najbardziej stresujących zawodów.

Polsce badania nad wypaleniem zawodowym rozpoczęły się w
latach 90., a dorobek w tej dziedzinie jest niezmiernie skromny w
porównaniu z ogromem badań poświęconych temu zjawisku w Sta-
nach Zjednoczonych czy krajach Europy Zachodniej.

Streszczenie:
Niniejszy artykuł koncentruje się na problemie wypalenia za-

wodowego występującego wśród pracowników socjalnych, ujmuje
najważniejsze przyczyny i objawy towarzyszące temu zjawisku.
Szczególną uwagę zwraca na wartości, którymi kierują się w swojej
codziennej pracy pracownicy socjalni, ich hierarchię wartości, cele i
oczekiwania. Ponadto w artykule zostały przedstawione wyniki ba-
dań dotyczących wypalenia zawodowego pracowników socjalnych.
Badania te przeprowadzono w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych
i Wielkiej Brytanii.

Słowa klucze: praca socjalna, wypalenie zawodowe, praca,
społeczeństwo, człowiek.

Summary:
This article focuses on the problem of occupational burnout

occurring among social workers, and captures the most important
causes and symptoms accompanying this phenomenon. Particular
attention is paid to the values that social workers, their hierarchy of
values, goals and expectations are guided by in their everyday work.
In addition, the article presents the results of research on the profes-
sional burnout of social workers. These studies were carried out in
Poland, the United States and Great Britain.

Key words: social work, burnout, work, society, human.
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Marta Pietrycha

Prawo dziecka do nauki

Wstęp
Obecnie nie dziwi już fakt, iż w procesach wychowania oraz

edukacji prawo jest jednym z podstawowych czynników warunkują-
cych prawidłowy rozwój dziecka. Dobre prawo, chroniące potrzeby
dzieciństwa, jest ,,gwarantem pełnego i twórczego uczestnictwa
dziecka w społeczeństwie”1.

Współczesne procesy edukacyjne zależą od zasad funkcjonowa-
nia państwa prawa oraz obowiązującego prawa pozytywnego. Stąd też
przy interpretacji procesów pedagogicznych i zmian w prawnym syste-
mie normatywnym, należy wówczas wsiąść pod uwagę dwa aspekty:
aspekt pedagogiczny oraz prawny, jak również praktyczne skutki teorii
pedagogicznych i zapisy prawa pozytywnego. Refleksja pedagogiczna
powinna być zatem podbudowana prawną regulacją systemu oświaty
oraz pozycją dziecka w państwie. Jak słusznie zauważa wielu autorów
bez uwzględnienia tejże perspektywy rozważania pedagogiczne pozo-
stają pustymi postulatami. Z kolei regulacje prawne zawieszone w tak
zwanej ,,próżni aksjologicznej”2, bez odpowiedniego podejścia, filozo-
ficznej interpretacji i doświadczeń pedagogicznych ,,mogą stać się wro-
gą ideologią, z samej swojej istoty naruszającą prawa dziecka, lub też
mogą pozostawać martwe”3.

1. Pojęcie prawa i jego atrybuty
Prawo to nic innego jak zespół norm postępowania, które we-

dług M. Balcerek są uznane lub ustawione przez państwo. A normy
te wyrażają ,,interesy i dążenia klasy panującej w danym społeczeń-
stwie i jej sojuszników klasowych”4.

1 M. Kozak, Prawo dziecka do edukacji. Założenia pedagogiczno -
prawne i bariery realizacyjne, Warszawa 2013, s. 17.

2 Tamże.
3 Tamże.
4 M. Balcerek, Prawa dziecka, Warszawa 1986, s. 12.
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Przez pojęcie praw człowieka rozumiemy ,,prawa przysługu-
jące człowiekowi jedynie dlatego, że jest człowiekiem, niezależnie
od aktów praw a stanowionego”5.

Jeśli prawa człowieka przysługują mi dlatego, iż jest się czło-
wiekiem, to ich powszechność zdaniemM. Piechowiak jest oczywi-
sta, a wiec przysługują każdemu człowiekowi. Dlatego też po-
wszechność jest „strukturalną cechą praw człowieka, niezależną od
tego, czy faktycznie te prawa są powszechnie uznawane lub respek-
towane”6. Powszechne uznanie orazich respektowanie jest wymaga-
ne ze względu na ,,powszechny charakter praw człowieka”7.

Przy definiowaniu praw człowieka, należy wskazać na różnice
prawa w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym. W znaczeniu
przedmiotowym jest to definiowany wyżej ,,zespół norm obowiązu-
jących w danym miejscu i czasie”8. Z kolei w znaczeniu podmioto-
wym, oznacza sytuację prawną danego podmiotu. Niemniej jednak
współczesne prawa człowieka funkcjonują w znaczeniu czysto
przedmiotowym. Mimo to konkretnemu prawu człowieka może być
również nadana ranga prawa podmiotowego9.

Do atrybutów praw człowieka zaliczamy takie cechy jak po-
wszechność, przyrodzoność, niezbywalność, nienaruszalność oraz
równość. Ich integralne połączenie stanowi zespół zasad tworzących
podstawę zrozumienia istoty systemów ochrony prawa oraz wolności
człowieka10.

Pierwsza cecha - powszechność oznacza, iż prawa przysługują
każdemu. Wynika to bowiem z faktu bycia człowiekiem. Jak czyta-
my są one ,,dla wszystkich, bez względu na rasę, płeć, język lub

5 L. Wiśniewski, Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona,
Warszawa 1997, s. 7.

6 Tamże, s. 14.
7 Tamże.
8 M. Chmaj (red.), Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypo-

spolitej Polskiej, Warszawa 2008, s. 10.
9 Tamże.
10 Tamże, s. 14.
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religię”11. Powszechność jest fundamentem teoretycznej konstrukcji
tychże praw i wolności człowieka.

Kolejna cecha - przyrodzoność mówi, iż praw nie nabywamy
za pomocą działań, ich podstawowym źródłem jest godność jako
atrybut bycia człowiekiem. Godność ta nie pozwala mówić o lu-
dziach, że jedni są podmiotem prawa, a inni nie. Każdy bowiem
człowiek jest podmiotem, posiada godność.

Trzecia cecha – niezbywalność wyraża się, tym, iż nikt tak na-
prawdę nie może pozbawić nas podstawowych praw nie możemy
również zrzec się ich.

Czwarty atrybut praw człowieka to nienaruszalność. Według
niego prawa człowieka wymagają poszanowania. Są obszarem war-
tości, których to ni możemy pozbawić człowieka. Prawa człowieka
jednak mogą być pogwałcone, niemniej jednak idea ta mówi o aksjo-
logicznych podstawach ,,potępienia instrumentalnego podejścia do
jednostki i traktowania jej w kategoriach części podległej większej
całości”12.

Ostatnia cecha - równość. Mówi się o niej jako prawo do
,,równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych
wolności”13. Według Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka:
,,Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i
swych praw”14. W art. 2 czytamy, iż „człowiek nie może być dyskry-
minowany, ma prawo do korzystania ze wszystkich praw bez względu
na różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i
innych narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub
jakiekolwiek inne różnice”15. Warto zaznaczyć, iż równość nie oznacza,
iż wszyscy mają być jednakowo traktowani. Równość nie oznacza więc

11 Karta Narodów Zjednoczonych z 1945 r., art. 1 ust. 3, art. 13 ust. 1b,
art. 55.

12 M. Chmaj (red.), Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Warszawa 2008, s. 14.

13 Tamże.
14 Z. Kędzi (red.), Prawa i obowiązki obywatel. Wybrane źródła, Wro-

cław 1978, s. 387 - 393.
15 Tamże.
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identyczności. Równość związana jest z możliwością rozwijania swoich
cech, z dążeniem do samorealizacji16.

2. Prawna definicja dziecka
W przepisach prawa nie odnajdziemy pełnej definicji dziecka.

Termin ten jest więc pojęciem nieostrym, a w języku prawniczym
najczęściej używane oraz opisywane jest zgodnie z przyjętym kryte-
rium wieku. Wiek biologiczny jest podstawowym wyznacznikiem,
które to przyjmuje ustawodawca w przypadku sprecyzowania pojęcia
dziecko. Poprzez przyjęcie kategorii wieku biologicznego wskazuje
na zakres zastosowania pewnych norm prawnych wobec człowieka.
Dlatego też pojęciu dziecko kontekst normatywny nadaje takie okre-
ślenia jak: młodociany, małoletni, nieletni, pełnoletni, niepełnoletni,
czy też stosuje się po prostu termin dziecko.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej termin dziecko używa
przy opisywaniu m.in. obowiązku państwa i rodziny w zakresie
ochrony dziecka, a więc w związku z:

 wolnością myśli, sumienia, wyznania,
 pierwszeństwem rodziców w zakresie wychowania ich

dziecka,
 wyborem szkoły,
 kwestiami związanymi z prawem do nauki.

Niemniej jednak w ramach ustawy nie odnajduję opisowej de-
finicji terminu dziecko17.

W ramach obowiązującego ustawodawstwa, pierwszą defini-
cję dziecka podaje Konwencja o Prawach Dziecka18 uznana przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 20 listopada
1989 roku, a ratyfikowana przez Polskę dnia 7 lipca 1991 r. I tak w
art. 1 czytamy, iż „dziecko oznacza każdą istotę ludzką w wieku
poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się

16 M. Chmaj (red.), Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Warszawa 2008, s. 14 - 15.

17 M. Kozak, Prawo dziecka do edukacji. Założenia pedagogiczno -
prawne i bariery realizacyjne, Warszawa 2013, s.71.

18 Konwencja o prawach dziecka, Dz. U. z 1991 r., Nr 120, poz. 526 z
późn. zm.
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do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletniość”19. Konwencja defi-
niując pojęcie dziecka mówi o nim jako istocie ludzkiej, istocie która
nie osiągnęła pełnoletności. Mimo to nie wskazuje na ,,początkowy
moment „stania się dzieckiem”, dookreślając jedynie moment final-
ny, kiedy istota ludzka przestaje być dzieckiem i staje się człowie-
kiem dorosłym w świetle prawa”20. Przy omawianiu Konwencji war-
to zwrócić uwagę na preambułę, gdzie mowa jest o prawie dziecka
do opieki i pomocy. Cytując: „dziecko, z uwagi na swoją niedojrza-
łość fizyczną i umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, w tym
właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu”21.
Właśnie ten powyższy zapis preambuły spotkał się z najliczniejszymi
sporami i kontrowersjami. Wiąże się on nie tylko z „faktem przyzna-
nia ochrony prawnej dziecku od momentu poczęcia, co przede
wszystkim z zakresem ochrony prawa do życia”22. Mimo, iż w pre-
ambule znajdziemy odwołania do pozaprawnych rzeczywistości, a
więc mowa jest tu o postulatach i ideach czysto pedagogicznych, to
dzięki używaniu wielu nieostrych i wieloznacznych pojęć, jest to
istotna część traktatu. Definicja w Konwencji o Prawach Dziecka
dotyczy dzieci i młodzież w ich różnych okresach rozwojowych.
Stąd też ujęcie to stwarza wiele problemów i komplikacji dla ścisłej
interpretacji zasad dotyczących praw dzieci, w uwzględnieniu ich
wieku psychofizycznego rozwoju23. Dlatego też odmienne są upraw-
nienia dzieci w wieku przedszkolnym, a inne młodzieży w wieku 16
-18 lat. Wynika to więc z potrzeb rozwojowych implikujących ko-
nieczność ochrony określonych praw.

Drugim aktem prawnym poddającym analizie termin dziecka
jest Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka. Jest to jedyne źródło prawa
w Rzeczypospolitej Polskiej, które mówi bezpośrednio o początko-

19 Tamże.
20 M. Kozak, Prawo dziecka do edukacji. Założenia pedagogiczno -

prawne i bariery realizacyjne, Warszawa 2013, s.71 -72.
21 Konwencja o prawach dziecka, Dz. U. z 1991 r., Nr 120, poz. 526 z

późn. zm.
22 M. Kozak, Prawo dziecka do edukacji. Założenia pedagogiczno -

prawne i bariery realizacyjne, Warszawa 2013, s. 72.
23 T. Smyczyński (red.), Konwencja o Prawach Dziecka, analiza i wy-

kładnia, Poznań 1999, s. 50.
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wym momencie bycia dzieckiem, podając, iż „dzieckiem w rozumie-
niu ustawy jest każda ludzka istota od poczęcia do osiągnięcia pełno-
letności”24. Stąd też dzieckiem - podmiotem, który podlega ochronie
prawnej jest każdy człowiek od momentu poczęcia aż do uzyskania
swojej pełnoletności.

3. Antropologia dziecka
Przy próbie definicji pojęcia dziecko możemy odczytać dwa

jego kierunki (sposoby) konstruowania antropologii dziecka. Mówi-
my zatem o orientacji braku i orientacjami pełni.

Pierwsza koncepcja - orientacja braku traktuje dziecko jako
człowieka niepełnego, człowieka braku. I tu według tej koncepcji
dziecko buduje siebie jako człowieka właściwego. Zatem podstawo-
wym atrybutem dziecka jest brak. Brak ten zdaniem B. Śliwerskiego
definiować możemy na wiele sposobów”25. Podejście to w dużej
mierze wynika z historycznych uwarunkowań rozwoju społeczeń-
stwa, miejsca dziecka w schemacie rodzinno - społecznym. Dziecko
aby stało się pełnowartościowym podmiotem traktowano jako brak
czegoś26. I tu wyznacznikiem tożsamości dziecka jest brak. To wła-
śnie omawiany brak odróżnia dziecko od człowieka dorosłego. Zda-
niem M. Jacyno i A. Szulżycka ów brak sprawia, iż wydobywany
jest kontekst bycia dzieckiem. Jak czytamy: „Brak wydobywa daną
jednostkę z niesklasyfikowanej zbieraniny końca pochodu, ponieważ
ustala tożsamościową, a więc życiodajną różnicę. Brak podnosi tego,
kogo dotknął, do rangi bytu. Tym, co wyróżnia dziecięcy brak w
aktualnym repertuarze ludzkich braków, jest niepełna ekspresja moż-
liwych przyszłych braków. Dziecko może być w przyszłości
Wszystkim i Każdym, dlatego teraz jest Nikim. Tożsamość skon-
struowana wokół braku przywraca ją życiu, bo daje tożsamość, ale
sama różnica pomyślana jako «brak» uśmierca”27. Dziecko omawia-

24Ustawa o Rzeczniku praw Dziecka z dnia 6 stycznia 2000, Dz. U. Nr 6,
poz. 69, z późn. zm., art. 2 ust. 1.

25 B. Śliwerski, Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu, Gdańsk
2007, s. 102.

26 K. Romaniuk, Słownik teologii biblijnej, Poznań 1973, s. 242.
27 M. Jacyno, A. Szulżycka, Dzieciństwo. Doświadczenie bez świata,

Warszawa 1999, s. 22.
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ne w kategorii braku nadal jest niepełne, potrzeba mu więc czegoś.
Kształtujemy je poprzez odpowiednie wychowanie oraz kształcenie
na wzór obywatela polis jak to miało miejsce u Platona. W koncepcji
Arystotelesa, z racji jego wieku, dziecku odmawia się prawa do sa-
modzielności myślenia, odpowiedzialności, odczuwania emocji,
piękna czekając, aż wkroczy ono we właściwy okres życia, zmienia-
jąc się w człowieka społecznego. U niemieckiego pedagoga O. F.
Bollnow dziecko jest istotą niedefiniowalną, nie możemy jej ściśle
zdefiniować. Kolejny myśliciel - M. J. Langeveld koncepcję antropo-
logiczną dziecka łączy z niesieniem pomocy przez proces wychowa-
nia do odpowiedzialności. W powyższych koncepcjach mówimy o
kreacji dziecka jako:

 człowieka w drodze,
 „człowieka dorastającego do dorosłości”28,
 człowieka skazanego na wychowanie29.
Powyższe opisy definiują dziecko jako istotę niepełną, istotę

wykluczoną ze społeczności, a „bycie w świecie”30 przysługuje wy-
łącznie dojrzałym, uspołecznionym dorosłym.

Z kolei gdy mówimy o drugiej perspektywie prezentowanej
przez J. Korczaka - dziecko definiowane jest jako człowiek pełny.
Obdarzony jest on pełnią wolności, autokreacji i praw, jest osobą
odpowiedzialną za proces swojego dojrzewania oraz edukacji.
Dziecko jest więc bytem, który ,,nie musi się niczym stawać, do
niczego dążyć, bowiem ma w sobie pełnię człowieczeństwa”31. Od-
krycie tej pełni człowieczeństwa zmusza nas do zmiany wizerunku
dziecka, do obalenia zdaniem J. Korczaka ,,społecznego konstruktu
dziecinności, która uczyniła z dziecka co najwyżej przedmiot oddzia-
ływań i troski wychowawczej”32. Podmiotowość dziecka prowadzi

28 K. Ablewicz, Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki an-
tropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej, Kraków 2003, s. 47.

29 M. Kozak, Prawo dziecka do edukacji. Założenia pedagogiczno -
prawne i bariery realizacyjne, Warszawa 2013, s.47.

30 B. Śliwerski, Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu, Gdańsk
2007, s. 102.

31 M. Kozak, Prawo dziecka do edukacji. Założenia pedagogiczno -
prawne i bariery realizacyjne, Warszawa 2013, s.47.

32 Tamże.
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do jego wyzwolenia, do nadania mu praw, odpowiedzialności za ich
realizację, do pełnej suwerenności. Koncepcja ta kreuje wizerunek
dziecka jako człowieka w pełni kompetentnego, jako współtwórcy
kultury, filozofa, współpartnera oraz współobywatela. Dziecko jest
osobą zdolną do komunikacji i podjęcia odpowiedzialności33.

4. Pojęcie praw dziecka
Przy omawianiu praw dziecka warto zaznaczyć, że przysługu-

ją mu nie tylko uniwersalne prawa człowieka, ale także prawa dodat-
kowe. Prawa te zawarto w Konwencji Praw Dziecka. Jak czytamy to
,,pewne modyfikacje praw uniwersalnych, dostosowując je do po-
trzeb i możliwości dziecka”34. Art. 1 definiuje dziecko jako ,,każdą
istotę ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z
prawem odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnolet-
ność”35. Przez pojęcie praw dziecka rozumiemy ,,zespół uprawnień
wynikających z praw obywatelskich w danym społeczeństwie. Prawa
te ustalają status dziecka w społeczeństwie, państwie i rodzinie”36. Są
więc integralną częścią praw człowieka.

Według M. Balcerek „przez ustanowienie praw dzieci w pań-
stwie dziecko awansowało z przedmiotu na podmiot, z biernego sta-
tysty na pełnoprawnego obywatela, któremu prawo zapewnia odpo-
wiednie warunki do życia, do prawidłowego wychowania i rozwo-
ju”37. Nadanie tychże praw spowodowało, iż częściowo ograniczono
prawa dorosłych do dziecka, a w szczególności rodziców. Rozsze-
rzono oraz wyszczególniono obowiązki i powinności dorosłych wo-
bec dzieci.

Prawo to norma, która chroni ludzi. A dzieci wymagają tej
szczególnej ochrony oraz i dodatkowych praw. Dlatego też nazywa-
my je prawami dziecka. Prawa te kreślą miejsce dziecka w rodzinie i
społeczeństwie. Dają mu specjalne uprawnienia, które ,,mają mu

33 Tamże.
34 Tamże, s. 22.
35 B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, O prawach dziecka, Toruń

1994, s. 11.
36 A. Kwak, A. Mościskier, Rzeczywistość praw dziecka w rodzinie,

Warszawa 2002, s. 44.
37 M. Balcerek, Prawa dziecka, Warszawa 1986, s. 25.
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zapewnić odpowiednie warunki do życia i pełnego rozwoju jego
osobowości”38. A strażnikami tychże praw są rodzice i opiekunowie
dziecka.

5. Katalog praw dziecka
Katalog praw dziecka to spis potrzeb dziecka jakie powinny

być zaspokojone „dla dobra dziecka i w interesie społecznym”39.
Stąd też mówi się, iż prawa są ustawowym potwierdzeniem potrzeb
dziecka. Katalog praw dziecka jest szeroki. Obejmuje on m.in.:

 prawa obywatelskie dziecka,
 prawo do obywatelstwa i nazwiska,
 prawo do korzystania z praw niezależnie od jego płci, uro-

dzenia, rasy, wyznania, pochodzenia, narodowości, położenia spo-
łecznego, wykształcenia, zawodu,

 prawo do harmonijnego rozwoju (bezpieczeństwo mate-
rialne i moralne), prawo do opieki ze strony społeczeństwa, państwa
w przypadku braku rodziny,

 prawo do ochrony przed okrucieństwem, demoralizacją
oraz zaniedbaniem,

 prawo do ochrony ze strony rodziny, społeczeństwa i pań-
stwa,

 prawo do życia i zabezpieczenia społecznego,
 prawo do korzystania z kultury narodowej
 prawo do ochrony zdrowia, rozrywki, wypoczynku,
 prawo do nauki40.
Na potrzeby niniejszego artykułu autor omówi prawo do nauki

na tle innych dokumentów prawnych.

6. Termin edukacja
Termin edukacja jest jednym z podstawowych pojęć w peda-

gogice. Wywodzi się on z języka łacińskiego od słowa educatio

38 Europe Direct - Olecko, „Mam prawo do … - Prawa dziecka w Unii
Europejskiej”, http://europedirect-olecko.pl/templates/440/files/file/direct-
prawa-dziecka-A5.pdf, (dostęp: 02kwiecień 2018).

39 M. Balcerek, Prawa dziecka, Warszawa 1986, s. 26.
40 Tamże.

http://europedirect-olecko.pl/templates/440/files/file/direct-
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oznaczającego wychowanie, educo – poprowadzić, wyprowadzać,
wychować41. Według M. Malewskiego edukacja „może oznaczać
ogół zabiegów kształcących i odpowiadających im czynności po-
znawczych zorientowanych na osiągnięcie intencjonalnie przyjętych
celów rozwojowych, formułowanych w odniesieniu do jednostek,
grup społecznych i całych społeczeństw42. Zdaniem autora edukację
tworzą czynności nauczania i uczenia się.

Idąc za L. Zarzeckim edukacja jest pojęciem o ,,najwyższym
stopniu ogólności i niejednorodności”43. Zawiera się w stwierdzeniu
,,to ogół oddziaływań służących formowaniu się (zmienianiu, rozwi-
janiu) zdolności życiowych człowieka”44.

Z kolei jak czytamy w Słowniku pedagogicznym edukacja to
„ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi,
przede wszystkim dzieci i młodzieży - stosownie do panujących w
danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych”45. Oznacza
to wiec, iż poprzez działania zmierza ona do zmiany zachowania
osoby, zmian norm wychowawczych zgodnych ze standardami panu-
jącymi w danej społeczności.

Edukacja według Ilustrowanej Encyklopedii Powszechnej to
,,działanie, którego celem jest wprowadzenie człowieka w warto-
ściowe życie przez kształcenie i wychowywanie zgodne z panujący-
mi w danym społeczeństwie wzorcami i celami”46. Zatem edukacja
to celowe działanie na daną osobę w celu przekazania jej istotnych
dla społeczeństwa wzorców.

Z. Kwieciński definiuje edukację jako „ogół wpływów na jed-
nostki i grupy ludzkie, sprzyjających takiemu ich rozwojowi, aby w
najwyższym stopniu stały się one świadomymi i twórczymi człon-

41 L. Wiśniakowska, Słownik wyrazów obcych, Warszawa 2006, s. 233.
42 M. Malewski, Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej

zmianie w andragogice, Wrocław 2010, s. 46.
43 L. Zarzecki, Teoretyczne podstawy wychowania teoria i praktyka w

zarysie, Jelenia Góra 2012, s. 11.
44 B. Milewski, B. Śliwerski, Pedagogika. Leksykon PWN, Warszawa

2000, s. 54
45 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2001, s. 87.
46 J. Marcinek (red.), Ilustrowana Encyklopedia Powszechna, Kraków

2006, s.250.
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kami wspólnoty społecznej, kulturowej i narodowej oraz były zdolne
do aktywnej samorealizacji własnej tożsamości i własnego JA po-
przez podejmowanie zadań ponadosobistych [...] to prowadzenie
drugiego człowieka ku wyższym poziomom rozwojowymi jego wła-
sna aktywność w osiąganiu pełnych i swoistych dlań możliwości. To
ogół czynności i procesów sprzyjających rozwojowi oraz stan ich
efektów, czyli osiągnięty poziom kompetencji, tożsamości i podmio-
towości”47. Autor edukacji zawdzięcza rozwój jednostki, mówi o jej
ogromnym wpływie, który usamodzielnia, sprzyja aktywnej realiza-
cji własnego potencjału, uświadamia jednostkę w byciu dobrym
człowiekiem i obywatelem.

Kolejny polski pedagog - B. Śliwerski twierdzi, iż edukacji
„nie można ograniczać do transmisji wiadomości - ona jest dialo-
giem, w którym obie strony (wychowawca - nauczyciel i wychowa-
nek-uczeń), korzystając z dorobku kulturowego danego społeczeń-
stwa, nie tylko przekazują informacje, lecz również ujawniają i urze-
czywistniają wobec siebie wartości etyczne, estetyczne, i rel.”48.

W ubiegłym stuleciu termin edukacja uległ znacznemu prze-
wartościowaniu49. Nowe rozumienie owego pojęcia zawarto w Re-
komendacjach UNESCO. Według tej definicji edukacja to
,,realizacja programu ewolucji istoty ludzkiej w toku całego życia z
myślą o integralnym rozwoju w zakresie umysłowym, fizycznym,
afektywnym, moralnym i duchowym(...)”50. Edukacja „odnosi się do
wszystkich procesów życia społecznego, dzięki którym jednostki i
grupy społeczne uczą się świadomie rozwijać swoje zdolności, po-
stawy i wiedzę, mając na celu korzyści wspólnot krajowych i mię-
dzynarodowych”51. W tym znaczeniu jej podstawowym zadaniem

47 Z. Kwieciński (1991), Edukacja jako wartość odzyskiwana wspólnie
(Głos w dyskusji o uspołecznieniu szkoły), „Edukacja”, nr 1, s. 89.

48 B. Śliwerski, Czy edukacja to to samo co oświata? , http://sliwerski-
pedagog.blogspot.com/2013/04/czy-edukacja-to-to-samo-co-oswiata.html
(dostęp: 28 marzec 2018).

49 A. Bogaj, Rozwój pedagogiki ogólnej. Inspiracje i ograniczenia kultu-
rowe oraz poznawcze, Kielce 2001, s. 102.

50 M. Kozak, Prawo dziecka do edukacji. Założenia pedagogiczno -
prawne i bariery realizacyjne, Warszawa 2013, s. 94

51 Tamże, s. 93 - 94.

http://sliwerski-
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jest przygotowanie danej jednostki do życia w zmieniającym się
społeczeństwie. Odpowiada ona za kształcenie do współdziałania,
dialogu, otwarcia na inność i samodzielnego myślenia52. Wspomnia-
ny wyżej dialogiczny wymiar edukacji wynika z faktu, iż „edukacji
nie można ograniczać do transmisji wiadomości - ona jest dialogiem,
w którym obie strony (wychowawca - nauczyciel) i (wychowanek -
uczeń) korzystają z dorobku kulturowego danego społeczeństwa, nie
tylko przekazują informacje, lecz również ujawniają i urzeczywist-
niają wobec siebie wartości”53.

Edukację ze względu na przesłanki teoretyczne i uwarunko-
wania społeczno-polityczne, postrzegamy jako:

 proces permanentnego uczenia się przez całe nasze życie.
W tym ujęciu człowiek traktowany jest jako homo educandus, czło-
wiek, który nieustannie podlega procesowi edukacji,

 instrument władzy politycznej do realizacji pewnych inte-
resów i celów,

 obszar samoregulacji społecznej, typ przemocy symbolicz-
nej bądź typ normatywnego dyskursu,

 prawo człowieka, a jednocześnie jego obywatelską powin-
ność54.

Na potrzeby niniejszego artykułu autor omówi edukację w
kontekście prawa człowieka. prawa dziecka.

7. Prawo do nauki
Po raz pierwszy edukacja na szczeblu międzynarodowym po-

jawiła się w grudniu 1948 roku, gdzie w ,,uchwale z dnia 10 grudnia
1948 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło
Powszechną Deklarację Praw Człowieka”55. W art. 26 czytamy, że,,
nauka jest podstawowym prawem każdego człowieka, że jest ona
bezpłatna (przynajmniej naszczeblu podstawowym) oraz obowiąz-

52 Tamże, s. 94.
53 M. Kozak, Prawo dziecka do edukacji. Założenia pedagogiczno -

prawne i bariery realizacyjne, Warszawa 2013, s. 94
54 T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. I, Warszawa

2003, s. 905.
55 M. Kozak, Prawo dziecka do edukacji. Założenia pedagogiczno -

prawne i bariery realizacyjne, Warszawa 2013, s. 102.
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kowa (także na poziomie podstawowym)”56. Na kolejnym Zgroma-
dzeniu - 16 grudnia 1966 roku uchwalono Międzynarodowy Pakt
Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Gwarantował on
nie tylko swobody osobiste, polityczne, ale także ekonomiczne, kul-
turalne, społeczne i edukacyjne. Przyjęte prawa zostały doprecyzo-
wane w kolejnym dokumencie - Konwencji Praw Człowieka57.

Jak czytamy w art. 28 - Państwa uznają prawo dziecka do nauki.
Nauczanie podstawowe czynią obowiązkowym i bezpłatnym dla
wszystkich. Popierają rozwój różnych form szkolnictwa średniego,
mowa jest tu o szkolnictwie średnim - ogólnokształcącymi zawodo-
wym. Szkolnictwo to czynią dostępnymi dla każdego dziecka. Dodat-
kowo podejmą oni odpowiednie kroki, a więc bezpłatne nauczanie,
udzielanie pomocy finansowej. Szkolnictwo wyższe dostępne jest dla
każdego i wybierane zgodnie z zasadą zdolności. Państwo udziela dzie-
ciom informacji i poradnictwa. Troszczy się o regularność uczęszczania
do szkół, stara się zmniejszyć wskaźnik porzucania nauki. Kolejnym
ważnym punktem w Konwencji jest dyscyplina, która powinna być
podejmowana „w sposób zgodny z ludzką godnością dziecka i z niniej-
szą konwencją”58. Ostatni punkt dotyczy współpracy w dziedzinie
oświaty. Współpraca ta powinna przyczynić się do zmniejszenia igno-
rancji i analfabetyzmu, ułatwienie dostępu do ,,wiedzy naukowo-
technicznej i nowoczesnych metod nauczania”59.

Z kolei w art. 29 określono kierunki edukacji. Edukacja ma za
zadanie rozwijać osobowości, talenty, zdolności umysłowe i fizyczne
dziecka. Rozwijać szacunek dla praw człowieka oraz jego podsta-
wowych swobód, rozwijać szacunek dla rodziców, tożsamości kultu-
rowej, języka oraz wartości. Edukacja ma za zadanie przygotować
dziecko do odpowiedzialnego życia w duchu równości, przyjaźni,

56 Tamże.
57 Tamże, s. 102 - 103.
58 Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne

Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku, art. 28,
https://www.unicef.org/magic/resources/CRC_polish_language_version.pdf
(dostęp: 05 kwiecień 2018).

59 Tamże.

www.unicef.org/magic/resources/CRC_polish_language_version.pdf
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zrozumienia. Żadne z postanowień zawartych w powyższym doku-
mencie nie może naruszać wolności60.

W prawie polskim, o prawie dziecka do nauki mówi ustawa
zasadnicza i ustawa o systemie oświaty. I tak w artykule 70 punkt 1,
2 i 4Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej czytamy, iż

1. „Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18. roku życia jest obo-
wiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa.

2. Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Ustawa mo-
że dopuścić świadczenie niektórych usług edukacyjnych przez pu-
bliczne szkoły wyższe za odpłatnością.

3. Rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół in-
nych niż publiczne.

Obywatele i instytucje mają prawo zakładania szkół podsta-
wowych, ponadpodstawowych i wyższych oraz zakładów wycho-
wawczych. Warunki zakładania i działalności szkół niepublicznych
oraz udziału władz publicznych w ich finansowaniu, a także zasady
nadzoru pedagogicznego nad szkołami i zakładami wychowawczy-
mi, określa ustawa.

4. Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i
równy dostęp do wykształcenia. W tym celu tworzą i wspierają sys-
temy indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla
uczniów i studentów. Warunki udzielania pomocy określa ustawa”61.

W Konstytucji i ustawy o systemie oświaty prawo do nauki sta-
nowi ,,formalną realizację prawa podmiotowego w ramach stworzonego
przez państwo systemu Oświaty”62. Stąd też dziecko prawo do pobiera-
nia nauki, edukacji, do kształcenia się, do uzyskania odpowiedniego
stopnia wykształcenia przewidzianego przepisami prawa63.

Wnioski
W procesach wychowania oraz edukacji prawo jest jednym z

podstawowych czynników warunkujących prawidłowy rozwój
dziecka. Zdaniem M. Balcerek „przez ustanowienie praw dzieci w

60 Tamże.
61 M. Kozak, Prawo dziecka do edukacji. Założenia pedagogiczno -

prawne i bariery realizacyjne, Warszawa 2013, s. 106.
62 Tamże, s. 109.
63 Tamże, s. 109.
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państwie dziecko awansowało z przedmiotu na podmiot, z biernego
statysty na pełnoprawnego obywatela, któremu prawo zapewnia od-
powiednie warunki do życia, do prawidłowego wychowania i rozwo-
ju”64. Nadanie tychże praw spowodowało, iż częściowo ograniczono
prawa dorosłych do dziecka, a w szczególności rodziców. Rozsze-
rzono oraz wyszczególniono obowiązki i powinności dorosłych wo-
bec dzieci. Prawo to norma, która chroni ludzi. A dzieci wymagają
tej szczególnej ochrony oraz i dodatkowych praw. Dlatego też nazy-
wamy je prawami dziecka. Jednym z wielu praw dziecka jest prawo
do nauka, które wpisało się na dobre w Katalogu Praw Dziecka.

Streszczenie:
Coraz częściej w literaturze przedmiot mówi się o prawach

dziecka. Nie dziwi więc fakt, iż w procesach wychowania oraz edu-
kacji prawo jest jednym z podstawowych czynników warunkujących
prawidłowy rozwój dziecka. Prawo to norma, która chroni ludzi. A
dzieci wymagają tej szczególnej ochrony oraz i dodatkowych praw.
Dlatego też nazywamy je prawami dziecka. Jednym z wielu praw
dziecka jest prawo do nauka, które wpisało się na dobre w Katalogu
Praw Dziecka. Czym zatem są prawa dziecka? Niniejszy artykuł
porusza kwestie prawa dziecka do nauki. Wyjaśnia pojęcie prawa,
wymienia atrybuty. Przedstawia prawną definicję dziecka, jego an-
tropologię. Omawia prawa dziecka. Definiuje termin edukacji.

Słowa kluczowe: prawo, dziecko, edukacja

Summary:
Children's rights educatio
More and more often in the literature, the subject is said about

the rights of the child. It is not surprising, therefore, that in education
and education processes, law is one of the basic factors determining
the proper development of a child. Law is a norm that protects
people. The children require this special protection and additional
rights. That is why we call them children's rights. One of the many
rights of the child is the right to learn, which has become a good one
in the Catalog of Children's Rights. So what are the rights of the
child? This article addresses the issues of the child's right to educa-

64 M. Balcerek, Prawa dziecka, Warszawa 1986, s. 25.
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tion. It explains the concept of law, his attributes. It presents the legal
definition of a child, his anthropology. It discusses the rights of the
child. It defines the term of education.

Keywords: law, child, education.
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Część III
PRAWO

W LITERATURZE I SZTUCE
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Anna Maria Piskorska

Kwestia praw do ustalania nowych gatunków filmowych.
Twórczość filmowa Béli Tarra wpisana w nowy nurt slow cinema

Zadania współczesnego filmoznawstwa
Twórczość filmowa stanowi jeden z przejawów ludzkiej zdol-

ności do kreowania świata. Autor (bądź zespół współautorów) filmu
poprzez formułę tego medium odnosi się do rzeczywistości i kształ-
tuje jej obraz. Na czas projekcji odbiorca zostaje umieszczony w
odmiennym punkcie widzenia, co zmienia jego perspektywę i wpły-
wa na sposób pojmowania świata. Dlatego też proces twórczy oraz
doświadczenia odbiorcze cechuje silna subiektywność, a twierdzenia
na ich temat nie podlegają logicznej weryfikacji czy falsyfikacji.
Mimo że filmoznawca jako naukowiec stara się wytworzyć narzędzia
do obiektywnego oglądu badanego zjawiska, to paradoksalnie do-
prowadza go to do odkrycia, że nawet najsprawniej działający aparat
pojęciowy nie jest w stanie opisać natury dzieła sztuki filmowej, tak
by dotrzeć do tajemnych źródeł jej artyzmu. Żeby mieć dostęp do
istoty filmu, badacz musi stać się w pełni widzem – doświadczyć
bezpośredniego spotkania z dziełem, a wiadomo, że taka prywatna
projekcja filmowa (mimo że do celów naukowych powtarza się ją
wielokrotnie) wyraźnie warunkuje efekty badań spisane w postaci
protokołów, opisów, analiz, interpretacji etc. Pracę filmoznawczą
można uznać za dobrą, jeśli jej autor umiejętnie wykorzysta owo
rozdwojenie własnej tożsamości (na uwarunkowanego widza i nieza-
leżnego badacza), czyniąc ze swej przypadłości dodatkową sposob-
ność do modyfikacji i kontroli tworzonych teorii.

W konsekwencji czytelnik pracy filmoznawczej doświadcza
zapośredniczonego spojrzenia: patrzy na tego, który patrzy na film.
Większość sięga po prace filmoznawcze, oczekując, że spojrzenie
„znawcy” będzie bardziej obiektywne, aniżeli własne. Zawodowy
krytyk i teoretyk filmu posiada wypracowany w trakcie studiów sze-
roki arsenał środków do badania kina oraz rozległą wiedzę kontek-
stową z historii i teorii filmu – narzędzia, które wykorzystuje przy
opisie (będącym często rodzajem wyjaśnienia) danego zjawiska fil-
mowego, podczas gdy widz („widz właściwy”) używa kina w sposób
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bardziej radykalny i jednorazowy: na czas projekcji przeznacza
chwilę wolną od pracy, a wszystkie doświadczenia filmowe anektuje
bezpośrednio do własnego życia, tak że rozpoznaje się w nich bądź
je odrzuca. Zatem można założyć, że hipotetyczny czytelnik, sięga-
jąc po pracę filmoznawczą, dąży do poszerzenia zakresu własnych
kompetencji odbiorczych o odpowiednio dobrane konteksty oraz
odkrycia zrozumiałej drogi interpretacyjnej w obrębie filmowego
świata znaczeń. Realizacja powyższych sugestii wydaje się jedną z
oczywistych powinności absolwenta filmoznawstwa.

Jednak wśród szeroko pojętych krytyków sztuki zdarza się
(niepokojąco często), że dążenie do profesjonalizmu kończy się na
przejęciu gotowych schematów myślowych i przypisaniu (często
bezzasadnie) nowym zjawiskom znanych, czyli „bezpiecznych”,
kategorii i pojęć. Powszechnie żywi się przekonanie, że – aby zro-
zumieć dane zjawisko – należy je opisać, to znaczy znaleźć dla niego
ekwiwalent słowny, nieodmiennie uboższy od bezpośredniego do-
świadczenia. Po pięciu latach praktyki w obrębie różnych teorii in-
terpretacyjnych sumienny student potrafi opisać za ich pomocą każ-
dy wytwór kultury, włącznie z takim, którego nigdy nie poznał. Źle
rozumiany dystans bywa bardzo zgubny: w ten sposób można zostać
badaczem sztuki, zatraciwszy ze sztuką prawdziwy kontakt.

Zredukowanie dzieła do elementów treści jest formą gwałtu na
sztuce. Standardowe pytanie „O czym był film?” to najbardziej po-
wszechny przejaw tej redukcji. W takim podejściu pominięte zostaje
to, co najważniejsze: niepokój, w jaki wprowadza każda prawdziwa
sztuka. Pytania, jakie dojrzewają w człowieku pod wpływem obco-
wania z dziełem, stanowią realną szansę transgresji poza własne
ograniczone horyzonty. Redukując dzieło sztuki do jego treści, a
następnie interpretując ją, nakładamy na nie jarzmo. Interpretacja
sprawia, że dzieło sztuki staje się posłuszne, wygodne. I zarazem
przestaje być sobą.

Podobne zarzuty przeciwko uprzedmiatawiającej interpretacji
wysunęła już pół wieku temu amerykańska intelektualistka Susan
Sontag1. W eseju Przeciw interpretacji pisała: „W kulturze, której

1 Susan Sontag (1933-2004) – amerykańska pisarka, reżyserka filmowa,
eseistka. Intelektualistka, ikona literatury, aktywista społeczna. Jej książki prze-
tłumaczono na przeszło 30 języków. Międzynarodowe uznanie zyskała publi-
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klasyczną bolączką jest hipertrofia intelektu kosztem energii i wraż-
liwości zmysłowej, zjawisko interpretacji jest odwetem intelektu
wobec sztuki”2. Szukając za wszelką cenę „znaczeń” ukrytych w
dziełach sztuki, sprawiamy, że przestają ona naprawdę coś dla nas
znaczyć i wpływać na nasze życie. „Obfitość interpretacji, jak inne
toksyny, zatruwa naszą wrażliwość”3. Obawy Sontag pozostają i dziś
jeszcze w pełni aktualne. Kolejne pokolenia intelektualistów ulegają
postawie konformistycznej względem mainstreamu – zamiast wyra-
żać własne, poparte wnikliwymi badaniami tezy, repetują powszech-
nie znane teorie i zasłaniają się nimi przed niepokojącą tajemnicą
dzieła sztuki. Spojrzenie filmoznawcy nie może być tak ślepe.

Według Susan Sontag to właśnie kino za sprawą swojej bez-
pośredniości jest w stanie odsunąć pokusę upraszczającej interpreta-
cji. Dzięki spójnej i klarownej konstrukcji, gwałtownemu i błyska-
wicznemu oddziaływaniu oraz czytelności przekazu dzieło filmowe
może pretendować do miana najbardziej żywej, interaktywnej i być
może przez to najważniejszej dziedziny współczesnej sztuki. „Piękno
i wizualne wyrafinowanie obrazów są w stanie ostatecznie zatrium-
fować nad dojrzałym pseudo-intelektualizmem opowieści i niektó-
rych dialogów”4 – pisze Sontag w dalszej części swojego eseju.
Oczywiście mówimy tutaj o filmach, do których nie możemy się
zbliżyć za pomocą prostych pytań o ich treść. Historia filmu jest
bogata (a wciąż powstają nowe) w olśniewające dzieła, które emanu-
ją wewnętrzną siłą i pogłębiają percepcję: pozwalają widzieć więcej,
słyszeć wyraźniej i odczuwać mocniej. Podstawowa funkcja sztuki
nie odnosi się do żadnego konkretnego modelu recepcji, lecz powo-
łuje stan otwartości na wielość doświadczeń, które pozwalają odkryć

kacją eseju Notatki o Kampie (w 1964 roku). Jej najważniejsze eseje: Przeciw
interpretacji (1966), O fotografii (1977), Choroba jako metafora (1978), Widok
cudzego cierpienia (2003) i najsłynniejsze powieści: The Way We Live
Now(1991), Miłośnik wulkanów (1992), W Ameryce (2000). Na łamach „New
York Times” kilkakrotnie pisała o potrzebie „kinofilii”: celebrowania intymne-
go kontaktu z filmem, kontemplacji obrazów w ciemnej sali kinowej. Film
obwołała ongiś najważniejszą współczesną dziedziną sztuki.

2 S. Sontag, Przeciw interpretacji i inne eseje, tłum. M. Olejniczak, Kra-
ków 2012, s. 298.

3 Ibidem.
4 Ibidem, s. 301.
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głębię rzeczy zwykle uważanych za błahe i nieistotne. Dlatego naj-
lepsza krytyka filmowa polega na przenikaniu się rozważań związa-
nych z treścią z rozmyślaniami na temat formy. Szeroka analiza for-
malna przy użyciu terminologii typowo filmowej temperuje zarozu-
miałość interpretatorów, skupiając uwagę na specyfice tej sztuki.
Filmoznawca nie ma być pośrednikiem pomiędzy filmem a widzem,
ponieważ taka rola nie pomoże żadnej ze stron, wręcz przeciwnie,
będzie irytować jak przyzwoitka w czasie pierwszej schadzki ko-
chanków (jak trafne jest tego typu porównanie, wie każdy, kto wy-
brał się do kina wraz z krytykiem filmowym). Zamiast tej nie-
wdzięcznej i de facto nieprzydatnej funkcji, niech filmoznawca spró-
buje rozeznać własne „znawstwo” jako nieustanne ulepszanie swoje-
go spojrzenia, żeby dzieło sztuki prawdziwe zobaczyć – urealnione,
doświadczone, przeżyte.

Być może dlatego studia nad tematem przygotowywanego ar-
tykułu bądź monografii powinny trwać wystarczająco długo, by
twórczość filmowa, którą chcemy skomentować, niejako wrosła w
nasze życie, ponieważ myśli, które nas nawiedzają, ulegają licznym
transformacjom wraz z upływającym czasem; poszczególne aspekty
opisywanego zjawiska brane są pod lupę i rozpatrywane z wielu
punktów widzenia, badania rozdrabniają się w analizie spisywanej z
protokolarną wręcz skrupulatnością, by za chwilę wylecieć na orbitę
kinematograficzną i stamtąd wysondować siłę oddziaływania bada-
nego obszaru.

Potencjalny czytelnik pracy filmoznawczej najchętniej obsa-
dziłby jej autora w roli prywatnego tłumacza kina, komentatora bie-
żących, związanych z nim wydarzeń i adwokata kontrowersyjnych
eksperymentów filmowych. Jednak fundamentalną funkcją krytyki
powinno być dotarcie (poprzez wskazanie zastosowanych środków)
do istoty dzieła sztuki, istoty, której nie można sprowadzić do wyin-
terpretowanych znaczeń. W ten sposób współczesna sztuka oczekuje
od „studenta kina” funkcji znacznie pierwotniejszej, podstawowej i
zasadniczej: by został koryfeuszem publiczności, „pierwszym wi-
dzącym” i szamanem kina, katalizatorem przeżyć związanych z jego
odbiorem. Kiedy zaś praca zostanie ukończona, badacz sztuki ma
obowiązek wzięcia odpowiedzialności za każde napisane słowo, tak
by nie chować się za cudzysłowami, ale wiernie się trzymać własno-
ręcznie postawionych kropek.
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W stronę filmowego uniwersum5

Zaakceptowanie holistycznej wizji świata nigdy nie było ła-
twe, ale współcześnie wydaje się zadaniem wręcz niewykonalnym.
Po zdekonstruowaniu wielkich narracji, „uśmierceniu” autora i włą-
czeniu w postmodernistyczny kolaż wszelkich możliwych ideologii z
jednoczesnym odebraniem im jakichkolwiek mocy twórczych uni-
wersalistyczne dążenia wielkiej sztuki w większości przypadków
będą odebrane jako nieznośna prowokacja i aroganckie nadużycie.
Żeby wyjść na spotkanie sztuce, która uzurpuje sobie prawo do mó-
wienia o świecie jako złożonej całości, musimy zawiesić na czas
obcowania z nią własne przekonanie, że prawda o życiu, ludziach i
świecie nie może być wyrażona jednym zdaniem. Paradoks wielkiej
sztuki polega na tym, że wystaje poza normę, jest przesadna, ekstre-
malna, nieznośna – i musi taka właśnie być, musi być wiecznym
wyjątkiem od powszechnych reguł.

Omawiana w niniejszym artykule twórczość filmowa autor-
stwa węgierskiego reżysera Béli Tarra6 wyrasta z małej narracji i

5 Podrozdział W stronę uniwersum został w dużej mierze oparty na po-
glądach Andrása Bálinta Kovácsa wyrażonych w artykule World According
to Bela Tarr opublikowanym w kwartalniku internetowym „Kino Kultura”
w 2008 roku. Artykuł Kovácsa polecam w całości szczególnej uwadze,
ponieważ stanowi on nieobszerne, lecz niezwykle interesujące wprowadze-
nie do twórczości Béli Tarra.

6 Béla Tarr (ur. 1955) – węgierski awangardowy reżyser filmowy (rów-
nież scenarzysta i producent), uznany przez prestiżowy brytyjski miesięcz-
nik filmowy „Sight& Sound” za jednego z najciekawszych współczesnych
reżyserów. Filmografia: Hotel Magnezit (1978), Ognisko zapalne (1979),
Outsider (1981), Makbet (1982), Ludzie z prefabrykatów (1982), Jesienny
almanach (1984), Potępienie (1988), Utolsóhajó (1990), Życie miejskie
(1990), Szatańskie tango (1994), Podróż po Nizinie Węgierskiej (1995),
Harmonie Werckmeistera (2000), Wizje Europy (2004), Człowiek z Londynu
(2007), Koń turyński (2011). Po ukończeniu Konia turyńskiego ogłosił, że
jest to ostatni film w jego karierze. Obecnie zajmuje się kształceniem młod-
szych twórców filmowych jako szef programu i dziekan studium dokto-
ranckiego Film Faktory na uniwersytecie w Sarajewie.
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zmierza ku „przesadzie”. András Bálint Kovács7 (główny komentator
jego twórczości) mówi:

Tarr tried to create the semblance of reality in an intensified way,
so that the spectator could not escape the feeling that it is his/her own
world, so that he/she would see exaggeration as natural and recognize
what he/she has failed to see, to which he/she has always closed his/her
eyes; so that the spectator would see his/her own world as being just as
suffocating as the human relationships in the film8.

Tarr, realizując kolejne dzieła filmowe, dążył do formy, która
konkretne, powierzchowne ujęcie zamieni w coś uniwersalnego.
Chciał wywołać w widzu doświadczenie ontologiczne, ukazać czysty
fenomen bycia człowiekiem. Niejasne i już wyświechtane pojęcia
zastąpił konkretnymi obrazami egzystencji ludzkiej. Nieustannie
szukał rozwiązania palącego problemu (aktualnego zarówno w euro-
pejskim socjalizmie lat 80. jak i ponowoczesnym baudrillardowskim
„świecie symulakrów” i „hyperreality”): w jaki sposób można wy-
tworzyć poczucie rzeczywistości w sztucznie powstałym, wytworzo-
nym quasi-świecie? Jego sposobem dojścia do źródła poznania
prawdy stała się redukcja.

Stopniowo (z filmu na film) zmierzał do ostatecznej wizji
świata odartego z wszelkich uwarunkowań (politycznych, społecz-

7 András Bálint Kovács – węgierski filmoznawca, dyrektor Narodowego
Archiwum Wizualnego w Budapeszcie i doradca artystyczny wytwórni Béli
Tarra T&T Filmmuhely, a ponadto szef Wydziału Filmowego w Eötvös
Loránda (Budapeszt) oraz wykładowca na Sorbonie (Paryż) i na Uniwersy-
tecie w Sztokholmie. Specjalizuje się w historii kina modernistycznego,
uczy analizy filmowej. Autor wielu książek, m.in. Screening Modernism:
European Art Cinema, 1950-1980 (2008). Najprawdopodobniej jest to
obecnie największy autorytet w zakresie dzieł filmowych Tarra.

8 Tarr dążył do stworzenia tak sugestywnej wizji rzeczywistości, by od-
biorca poczuł pełną przynależność do świata, który widzi, by pewną przesa-
dę w pozorowaniu tego, co realne uznał za coś naturalnego i nie był w sta-
nie już dłużej zamykać oczu na to, czego dotychczas wolał nie dostrzegać;
by widz ujrzał swój własny świat tak dławiącym, jak relacje międzyludzkie
w filmie. [Wszystkie tłumaczenia, jeśli nie zaznaczono inaczej, pochodzą
ode mnie – AP.] A. B. Kovács, The World According to Bela Tarr, „Kin-
oKultura” [online], nr 19, 26 stycznia 2008 [dostęp 30.02.2017]. Dostępny
w internecie: http://www.kinokultura.com/specials/7/Kovács.shtml.
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nych, ekonomicznych) aż do białej kości, by w ten sposób dotknąć
istoty człowieczeństwa i głównych prawd życia. Film według niego
nie opiera się na przetwarzaniu wciąż tych samych historii, ale po-
siada swój niepowtarzalny, organiczny, konkretny i bardziej pier-
wotny język. Tarr tworzył ekstrema w ramach konkretnych obrazów:
pokazywał życie biednych, biernych, brzydkich i nieszczęśliwych
ludzi, którzy utknęli gdzieś na końcu świata, zapomniani, niepo-
trzebni. „Some of the very few heroic violations of cinematic norms
of our times”9 – powiedziała ongiś zachwycona filmami Tarra Susan
Sontag. Makrokosmos w ramach jednego ujęcia, kontemplacja du-
chowego upadku człowieka, „trzewiowy” humanizm.

Béla Tarr jako twórca Slow Cinema
Radykalna postawa Tarra względem własnej twórczości rów-

nież i po stronie odbiorcy domaga się zintensyfikowania wysiłku:
eksperymenty formalne węgierskiego twórcy wciąż wiodą badaczy
ku nieodkrytym jeszcze teoriom filmowym, a świadome zabiegi
reżyserskie zmierzają na drodze autoekspresji (z odchyleniem w
stronę postneorealizmu)10 do wytworzenia w widzu nowego modelu
refleksyjnej i indywidualnej percepcji. Nonkonformistyczne podej-
ście reżysera do materii filmowej bezpośrednio oddziałuje na funkcje
przypisane odbiorcy. Twórca dzieła, niepodległy schematom gatun-
kowym, podważający powszechnie wyznawane mity i wciąż spraw-
dzający możliwości percepcyjne widza, zmusza odbiorcę do więk-
szego zaangażowania się w dzieło filmowe, które nie tyle powstaje,
ile niezmiennie trwa na jego oczach. Obcowanie z kinem Béli Tarra
rozwija samoświadomość odbiorcy, którego percepcja zostaje spro-
wokowana do otwarcia się na transcendencję (paradoksalnie?) ukrytą

9 Jedno z bardzo nielicznych heroicznych wystąpień przeciwko obowią-
zującym współcześnie normom kinematograficznym [dostęp 30.02.2017].
Dostępny w internecie: http://www.walkerart.org/calendar/2007/bela-tarr-
mysterious-harmonies.

10 Pojęcie, którym posługuje się Rafał Syska w publikowanym na ła-
mach „Kwartalnika Filmowego” artykule na temat kina modernistycznego,
jest zapewne powszechnie zrozumiałe, niemniej niesie ono ze sobą przykrą
supozycję, że być może w obrębie podstawowych filmoznawczych pojęć
zbliżamy się do swoistego terminologicznego impasu.

http://www.kinokultura.com/specials/7/Kov�cs.shtml
http://www.walkerart.org/calendar/2007/bela-tarr-
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wewnątrz filmowego ożywionego obrazu. Zatem przy próbie
umieszczenia twórczości Tarra w ogólniejszej systematyzacji należa-
łoby kierować swoje skojarzenia ku kinu – adoracji widzialnego,
kinu bezpośredniego zachwytu nad przeżywaną chwilą, lub, jeszcze
prościej, kinu – chwili bezpośredniego zachwytu.

Jak większość silnych twórczych osobowości, Tarr uważa, że
wszelkie inspiracje filmowe nie wywarły większego wpływu na
ukształtowanie jego autorskiego stylu. De facto nie jest to jednak
pogląd możliwy do zaakceptowania. Zgadzam się z Davidem
Bordwellem, który wyraził ongiś na łamach swojego autorskiego
bloga pogląd, że żadna twórczość nie powstaje w próżni, lecz ze
swej natury (jako przejaw kultury) jest uwikłana w sieć powino-
wactw i skojarzeń. Ten amerykański krytyk i filmoznawca porównał
przenikanie pomysłów innych artystów w głąb dzieł danego reżysera
do grypy, którą można się zarazić znienacka, wbrew świadomym
staraniom, przez podświadome skojarzenia wywołujące z morza
pamięci dryfujące samotnie poszczególne zdania, oderwane od cało-
ści fragmenty obrazów, frazy muzyczne etc. Przyjąwszy podobną
perspektywę, poszukałam takich mniej bądź bardziej nieświadomych
reminiscencji filmowych w dziełach Tarra i odnalazłam je m.in. w
podobieństwie do modernistycznych reinterpretacji filmowej czaso-
przestrzeni dokonanych przez Antonioniego oraz Bressona (zjawisko
to zostało opisane w pierwszej części pracy). W tym wypadku chro-
nologia twórczości każdego z reżyserów wyraźnie wskazuje, że za-
leżność mogła być tylko jednostronna. Jednak czasem zdarza się i
tak, że artyści tworzący w tym samym czasie, często w innych kra-
jach lub nawet na innych kontynentach symultanicznie, lecz nieza-
leżnie od siebie odkrywają coś podobnego. Jeden z przypadków ta-
kiej stylistycznej zbieżności związany jest z tempem prowadzonej
narracji filmowej i dzieli światową kinematografię na dwa odmienne
podejścia do czasu. Otóż podczas gdy kino hollywoodzkie nieustan-
nie przyspiesza, twórczość filmowa znacznej części reżyserów z
Europy i Azji wybiera wolniejsze tempo, afirmację samego obrazu
kosztem dynamicznej akcji. I tak okazuje się, że na długie ujęcia
poza Tarrem decydują się również na przykład Theo Angelopoulos
w Grecji, Aleksandr Sokurow w Rosji czy Lavrente Diaz na Filipi-
nach. Działalność filmowa tak odmiennych jednostek twórczych nie
stwarza realnych możliwości na utworzenie jednorodnej szkoły fil-
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mowej czy choćby wypracowanie wspólnego artystycznego świato-
poglądu. Jednakże, dostrzegając to trudne do zdefiniowania powi-
nowactwo w podejściu do kina reżyserów należących do przeróż-
nych kręgów kulturowych, należy przyznać, że na naszych oczach
kształtuje się transkulturowa filmowa alternatywa zarówno wzglę-
dem typowo rozrywkowych produkcji „hollywoodzkich”, jak i post-
modernistycznych gier z widzem, a mianowicie kino typu slow, któ-
re – wykorzystując pokłady drzemiącego w medium filmowym arty-
zmu – dąży do odnowienia relacji widza z (często dotkliwie) realną
czasoprzestrzenią filmowego świata. Twórczość Tarra, mimo swoich
skłonności ku artystycznej alienacji, silnie rezonuje z taką koncepcją
kina, naprowadzając teoretyków współczesnej sztuki filmowej na
nowe brzmienia.

Międzykulturowe Slow Cinema
– Przejaw globalizacji na gruncie sztuki
Spośród wielu określeń, którymi posługują się badający „no-

wy nurt” krytycy filmowi oraz nieliczni (jak na razie) filmoznawcy,
najadekwatniejsze dla ujęcia fenomenu twórczości Tarra (pozostają-
cej bytem samoistnym, który staje się jedynie lepiej zrozumiały po-
przez opisanie go nowym kontekstem) wydają mi się pojęcia: „neo-
modernizm” – termin stworzony przez krakowskiego filmoznawcę
Rafała Syskę, a przede wszystkim: slow cinema.

Termin neomodernizm zyskuje na szczególnym znaczeniu ze
względu na widoczne w twórczości Tarra inklinacje w stronę kon-
cepcji modernistycznych i mocną kontrę wobec postmodernizmu.
Rafał Syska w swoim artykule Neomodernizm. Kino w wolnym tem-
pie11 opisuje nowe zjawisko poprzez wskazanie szeregu cech – za-
równo tych wywiedzionych bezpośrednio z samoistnej konstrukcji
filmu, jak i tych ujawniających się podczas projekcji – związanych z
indywidualnym odbiorem. I tak kino neomodernistyczne odznacza
się prostą (wręcz „surową”) narracją, szeroko pojętym minimali-
zmem, świadomym eliminowaniem akcji na rzecz trwania (jak to
określa Syska „nic-nie-dziania-się”), afirmacją czasu nieupodrzęd-
nionego przez dramaturgiczne dążenie do klimaksu, uwidaczniającą

11 R. Syska, Neomodernizm. Kino w wolnym tempie, „EKRANy” 2012,
nr 1-2, s. 5-15.
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się między innymi w zwolnionym tempie fabuły, śledzeniu bohate-
rów błądzących (tak w życiu jak i w filmowej przestrzeni), niezdol-
nych dotrzeć do często mało uchwytnego celu oraz w skupionej reje-
stracji ich monotonnej egzystencji.

Slow cinema (nazwa propagowana przez słynnego krytyka
filmowego Jonathana Romneya) programowo unika psychologizmu i
jawnie okazywanych emocji. Zamiast tego próbuje zbliżyć się do
bohaterów poprzez szczególne określenie czasoprzestrzeni, w której
się znajdują (lub lepiej: w której samotnie utknęli). Widz konfrontu-
jący się ze zjawiskiem Contemporary Contemplative Cinema12 do-
świadcza przejmującego milczenia zamiast powszechnej gadaniny,
ciszy, w której łatwiej jest odkryć i kontemplować tajemnice odkryte
w głębi obrazu. Wieloletnie dążenia Tarra zmierzały w tym samym –
co u innych neomodernistów – kierunku: do wydestylowania esencji
z rzeczywistości (i – choć może to zabrzmieć mocno abstrakcyjnie –
każdy, kto widział Konia turyńskiego, przyzna, że jego reżyser cel
ten osiągnął). Artysta buntował się przeciwko sztucznemu doszuki-
waniu się w jego filmach ukrytych znaczeń; mówił otwarcie (zapew-
ne prowokacyjnie), że nie tworzy żadnych alegorii i nie cierpi sym-
boli, a jego dzieła są w istocie bardzo proste i wszystkie o tym sa-
mym: o kondycji człowieka i jakości jego życia.

I really wanted to do something I might call “essential cine-
ma”. Very small, very pure, very simple. Something that talks about
the heaviness of being. Something about our lives, how they seem to
become weaker and weaker, and by the end they just disappear13.

Po oficjalnym ogłoszeniu zakończenia „kariery” reżysera fil-
mowego, Tarr podjął się równie odpowiedzialnego zadania wykre-

12 Nazwa zaczerpnięta z bloga Unspoken Cinema Harry’ego Tuttla,
miejsca wymiany myśli na temat nowego nurtu formułowanych zarówno w
krótkich komentarzach, jak i w obszernych artykułach wzbogacanych wy-
kresami, zestawieniami itp.

13 Bardzo chciałem stworzyć coś, co można by określić „kinem esencjo-
nalnym”. Bardzo minimalistycznym, bardzo czystym, bardzo prostym. Coś
co mówiłoby o ciężarze istnienia. Coś o naszych życiach, o tym, jak wydają
się być coraz słabsze i słabsze, aż w końcu po prostu znikają. “Time Out
London” [online] [dostęp 10.02.2018]. Dostępny w internecie:
http://www.timeout.com/london/ feature/2712/bela-tarr-interview.
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owania szkoły filmowej dla młodych twórców (szkoła ta jako trzylet-
nie studium doktoranckie pod nazwą Film Factory otworzyła swoje
podwoje w lutym tego roku na Uniwersytecie w Sarajewie), rodzaju
edukacyjno-artystycznego laboratorium rozwijającego potencjał twór-
czych osobowości studentów. Lista współpracujących ze szkołą wy-
kładowców jest tak imponująca, że nie tylko świadczy o poziomie
ambicji jej twórców i zakresie programu, ale wręcz stwarza nadzieję
na wstępną choćby konsolidację „nowego nurtu” w ramach jednej
ogólnej koncepcji filmu jako sztuki. W uniwersyteckim grafiku znala-
zły się bowiem nazwiska wybitnych niezależnych twórców (niekiedy
również łączonych z kinem slow): Carlosa Reygadasa, Atoma Egoy-
ana, Manuela Grosso, Tildy Swinton, Freda Kelemana, Fridrika Thora
Fridrikssona, Jean-Michela Frodona, Jonathana Romneya, Thierrego
Garrela, Ulricha Gregora, Gusa Van Santa, Jonathana Rosenbauma,
Manuela Grosso, Aki Kaurismakiego, Jytty Jensen, Jima Jarmuscha
oraz Apichatponga Weerasethakula. Przede wszystkim jednak nadzie-
je na powodzenie całego przedsięwzięcia rodzą się za sprawą udziału
samego Béli Tarra, pomysłodawcy i głównego realizatora całego pro-
jektu, twórcy programu edukacyjnego: węgierski artysta odznacza się
bowiem niekonwencjonalnym podejściem do sztuki filmowej, a zara-
zem bardzo głębokim zrozumieniem jej ogromnych możliwości. Na
oficjalnej stronie internetowej Film Factory można przeczytać taką oto
notkę autorstwa Tarra – dziekana szkoły:

While there are more and more images everywhere around us,
paradoxically, we perceive the increasing devaluation of this beauti-
ful language every day. It is in this context that we are seeking to
demonstrate, emphatically and convincingly, the importance of visu-
al culture and the dignity of the image to the coming generation of
filmmakers. Our aspiration is to educate mature filmmakers who
think responsibly, with the spirit of humanism, artists who have an
individual outlook, an individual form of expression and who use
their creative powers in the defence of the dignity of man within the
reality that surrounds us. Probing questions concerning our outlook
on the world and the state of our civilization must impact the work of
the new programme of doctoral studies in Sarajevo14.

14 Podczas gdy wokół nas jest coraz więcej obrazów, paradoksalnie czu-
jemy coraz większą dewaluację tego pięknego języka, jaka dokonuje się

http://www.timeout.com/london/
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Streszczenie:
Artykuł traktuje o twórczości filmowej Béli Tarra jako eg-

zemplifikacji współczesnego kina artystycznego. Z jednej strony
dzieła Tarra posiadają wyraziste cechy znamionujące indywidualny
styl. Z drugiej zaś pewne strategie narracyjne i stylistyczne sprawia-
ją, że twórczość Węgra jest wpisywana w międzykulturowy nurt
slow cinema, do którego przynależą także Theo Angelopoulos z Gre-
cji, Aleksandr Sokurow z Rosji czy Lavrente Diaz z Filipin oraz
Carlos Reygadas z Meksyku. Światowa tendencja slow cinema sta-
nowi nader interesujący przykład tego, w jaki sposób zachodzą pro-
cesy legislacyjne (orzekania o nowych nurtach i ustanawiania no-
wych gatunków) w przestrzeni współczesnej sztuki.

Słowa klucze: Béla Tarr, gatunek filmowy, nurt, neomoder-
nizm, slow cinema,

Summary:
The article treats about Béla Tarra's filmmaking as an exempli-

fication of contemporary cinema. On the one hand, Tarra's works
have distinctive features that characterize the individual style. On the
other hand, some narrative and stylistic strategies have made Hunga-
rian writing into the intercultural movement of slow cinema, which
includes Theo Angelopoulos of Greece, Alexander Sokuro of Russia,
Lavrente Diaz of the Philippines and Carlos Reygadas of Mexico.
The global tendency of slow cinema is a very interesting example of
how legislative processes take place (adjudication about new trends
and establishing new species) in the space of contemporary art.

każdego dnia. W tym kontekście przyszłemu pokoleniu filmowców chcemy
w przekonujący sposób ukazać wagę kultury wizualnej i godność, jaką
niesie ze sobą obraz. Naszą ambicją jest wykształcenie dojrzałych filmow-
ców, którzy myślą odpowiedzialnie, w duchu humanizmu, artystów, których
charakteryzuje indywidualne spojrzenie na świat, osobista forma ekspresji i
którzy wykorzystują swoje potencjały twórcze w obronie godności człowie-
ka w realiach otaczającej nas rzeczywistości. Drążenie kwestii dotyczących
naszego oglądu świata oraz stanu naszej cywilizacji musi mieć istotny
wpływ na charakter nowego programu studiów doktoranckich w Saraje-
wie.BélaTarr [dostęp 30.12.2016]. Dostępny w internecie:
http://www.filmfactory.ba/home.html.
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Kinga Solewicz

Wymiar sprawiedliwości w literaturze – różne obrazy

1. Wymiar sprawiedliwości
Wymiar sprawiedliwości według Encyklopedii PWN jest to:
Działalność państwa, realizowana przez niezawisłe sądy, które

w formie procesowej rozstrzygają konflikty prawne1. Powyższa defi-
nicja jest definicją podmiotową. Dalej, w tym samym źródle może-
my przeczytać, że:

Wymiar sprawiedliwości opiera się na przepisach prawa; w
Polsce zgodnie z Konstytucją RP wymiar sprawiedliwości sprawują:
Sąd Najwyższy, sądy powszechne (apelacyjne, okręgowe, rejonowe),
sądy adm. (Nacz. Sąd Adm., wojew. sądy adm.) oraz sądy wojsk.;
niezawisłość organów wymiaru sprawiedliwości (niezawisłość sę-
dziowska) jest jedną z gł. konst. cech odróżniających je od innych
organów orzekających państw. i społ.; występuje też definicja wy-
miaru sprawiedliwości, która nie opiera się na kryteriach podmioto-
wych (tzn. niezawisłych sądach), ale przyjmuje kryterium przedmio-
towe; definicja ta obejmuje również organy orzekające pozasądowe2.

Katarzyna Majchrzak i Tomasz J. Dąbrowski w artykule „Toż-
samość i wizerunek wymiaru sprawiedliwości – perspektywa komu-
nikacyjna”, piszą tak:

Sprawnie działający i dobrze postrzegany wymiar sprawiedliwo-
ści stanowi ważny fundament demokratycznego państwa prawa i od-
grywa istotną rolę w kształtowaniu zaufania obywateli do państwa. Dla-
tego społeczny obraz wymiaru sprawiedliwości ma duże znaczenie nie
tylko dla niego samego, ale również w szerszej perspektywie dla ładu
instytucjonalnego występującego w danym kraju3.

1 Encyklopedia PWN, (online) www:
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/wymiar-sprawiedliwosci;3998886.html
(dostęp 19.03. 2018).

2 Ibidem.
3 K. Majchrzak, T. J. Dąbrowski, Tożsamość i wizerunek wymiaru spra-

wiedliwości – perspektywa komunikacyjna, (online) www:
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-d0c4b615-
4065-470f-8dd5-12567f38b30d/c/HW_2_2016.302-316.pdf (19.03.2018).

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-d0c4b615-
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Warto przytoczyć samą definicję terminu „sprawiedliwość”, któ-
ry ma ogromne znaczenie w organach sądowych. Sprawiedliwość to:

1. Sprawiedliwe postępowanie, osądzanie; uczciwość, obiek-
tywizm, bezstronność osądu;

2. Sąd, sądownictwo, organa sądowe4.
Natomiast sprawiedliwy to:
1. Postępujący zgodnie z zasadami etycznymi, obiektywny w

sądach, szanujący prawa innych;
2. Oparty na bezstronnym sądzie, zgodny ze słusznymi, uza-

sadnionymi prawami, intencjami5.
Powyższe definicje dowodzą, że sądy i cały wymiar sprawie-

dliwości powinien być dla ludzi. Sędziowie przed ogłoszeniem wy-
roku powinni uczciwe i bezstronne rozważyć wszystkie dowody i
ogłosić sprawiedliwy wyrok. Sądy powinny być niezawisłe i cieszyć
się niekwestionowanym autorytetem. Jednak tak nie jest. W wielu
przypadkach, to wcale nie sprawiedliwość jest najważniejsza. Waż-
niejsze są: korupcja, rodzinne interesy, nieograniczona władza sę-
dziów, którzy pomimo wielu błędów i przewinień dalej orzekają6.
Dlatego też, ludzie są nieufni wobec sądów i bardzo często mają
rację. Sądy z założenia miały bronić słabych, pokrzywdzonych, a
karać łotrów, złodziei i zabójców. Jednak jak pokazuje historia, czę-
sto działo się na odwrót. W Polsce również. Przez wieku, aż po dziś
dzień zaufanie Polaków do sądów nie jest najlepsze. „Gazeta Praw-
na” informuje:

Nastawienie Polaków do sądów i wymiaru sprawiedliwość
CBOS bada od początku transformacji. Przez ten cały czas zasadni-
cza ocena wymiaru sprawiedliwości się nie zmienia: działalność
sądów i prokuratury częściej spotyka się z krytyką niż aprobatą. Tyl-
ko raz – od maja 2007 do stycznia 2008 – pozytywne oceny przewa-
żały nad złymi.

W ostatnim badaniu (…) funkcjonowanie wymiaru sprawie-
dliwości dobrze oceniła ponad jedna czwarta Polaków (28 proc.), a

4 Nowy słownik języka polskiego, pod red. B. Dunaja, [b.m.] 2005, s. 656.
5 Ibidem.
6 Oficjalna strona Ministerstwa Sprawiedliwości, Dobra zmiana w wy-

miarze sprawiedliwości. Sprawne i sprawiedliwe sądy, (online) www:
https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/download,9422,0.html (23.03.2018).
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źle blisko połowa (49 proc.). Pozytywnym ocenom wymiaru spra-
wiedliwości i prokuratury sprzyja młody wiek (18-24 lata). Nieza-
dowoleni z ich funkcjonowania częściej niż inni są badani mający od
55 do 64 lat (…).

Działalność sądów najbardziej krytykują osoby deklarujące
poparcie dla PiS. 65 proc. wyborców partii Jarosława Kaczyńskiego
ocenia je negatywnie, a zaledwie co piąty - pozytywnie. Niewiele
lepsze zdanie mają zwolennicy partii Kukiz'15. Wśród sympatyków
PO odnotowano 42 proc. ocen negatywnych i 38 proc. pozytywnych.
Pracę sądów pozytywnie ocenia jedynie elektorat Nowoczesnej - 42
proc. wobec 38 proc. ocen negatywnych. (…)

Jedynie 4 proc. badanych sądzi, że sędziowie w Polsce orzeka-
jąc wyroki nie podlegają żadnym naciskom z zewnątrz. Co piąty
Polak nie ma co prawda pewności, jednak twierdzi, że sytuacja taka
ma miejsce w przypadku zdecydowanej większości orzeczeń. Niemal
co czwarty dorosły Polak nie wierzy w niezawisłość sędziów, suge-
rując, że orzekane przez nich wyroki zazwyczaj (20 proc.) lub zaw-
sze (3 proc.) nie są niezależne7.

Wśród polskiego społeczeństwa panuje przekonanie, że do są-
du idzie człowiek po wyrok, a nie po sprawiedliwość. Przekonanie to
ma duże odzwierciedlenie w rzeczywistości, co ukazują badania
Fundacji Court Watch. Wynika z nich mianowicie, że aż 48 procent
sędziów przebadanych przez Europejską Sieć Rad Sądownictwa
przyznało, iż „kierownictwo sądu wywierało na nich presję orzeka-
nia w konkretnych sprawach w określonym czasie”8. Z kolei 13 pro-
cent sędziów przyznało, że „musiało orzekać zgodnie z wytycznymi
sędziów tego samego szczebla”9. Natomiast, co piąty sędzia wyda-
wał wyrok pod presją mediów. Sędziowie w liczbie 35 procent
stwierdzili również, że „awans do sądów wyższej instancji odbywa
się w Polsce wyłącznie na podstawie kryteriów merytorycznych”10.

7 K. Nowakowska, „Do sądu po wyrok, a nie po sprawiedliwość”. Dla-
czego Polacy mają tak złe zdanie o wymiarze sprawiedliwości?, GAZETA
PRAWNA.PL (online) www:http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/-
1059629,dlaczego-polacy-nie-lubia-sadow.html (dostęp 24.03.2018).

8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 Ibidem.

www.ms.gov.pl/pl/informacje/download
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/-
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Iwona Zielinko tłumacząc złe nastawienie społeczeństwa do
sądów pisze, że wynika ono z braku empatii ze strony sędziów. Do
sądu idą przecież ludzie skrzywdzeni, którzy z nadzieją czekają na
zrozumienie i obronę. Jednak często w poszukiwaniu sprawiedliwo-
ści, spotykają się ze złym traktowaniem w sądzie. Bezsilny wówczas
człowiek, wychodzi z sądu rozgoryczony i zrezygnowany11.

Witold Jerzy Pisarski, prawnik ze Stowarzyszenia „Stop Bez-
prawiu" pisze, że sędzia bardzo często wchodząc na salę rozpraw
staje się władcą. Poczucie władzy sprawia, że sędzia, nie licząc się ze
stronami12.

Odbiór sądów, sądownictwa i samych sędziów nie jest najlep-
szy z powodu wielu czynników. Na kartach historii znajdujemy wie-
le informacji o niesprawiedliwych sądach i cierpieniu biednych lu-
dzi, którzy przegrali walkę o prawdę. W literaturze również mamy
liczne przykłady opisów rozpraw sądowych, działalności sądów w
kolejnych epokach, oraz różne obrazy sędziów. W literaturze mamy
do czynienia zarówno ze sprawiedliwymi sądami, które mają za cel
dowieść prawdy, jak i z tymi niesprawiedliwymi, które skazują nie-
winnych ludzi na karę. Literatura ukazuje nam także liczne obrazy
samosądów nad zbrodniarzami, oraz przykłady, kiedy to bohater sam
sobie wymierza karę. Poczucie winy powoduje chęć ukarania same-
go siebie, co czasem jest nawet gorsze, niż wymierzenie sprawiedli-
wości przez sędziego, czy ogół społeczeństwa.

2. Sądy, sądownictwo, sędziowie w literaturze powszechnej
Literatura, motyw wymiaru sprawiedliwości ukazywała od

zawsze. Biblia jest najważniejszym z przykładów. W Biblii najwyż-
szym Sędzią jest Wszechmogący Bóg, który ocenia uczynki ludzi.
Bóg jest Prawdą, która wychodzi „ku człowiekowi, aby go zbawić”13.
Podczas Sądu Ostatecznego Bóg przyjdzie sądzić wszystkich, żywych
i umarłych. Człowiek, który chce zostać zbawiony, musi przestrzegać
praw ustanowionych przez Boga. Najważniejszym zbiorem praw jest
dekalog, który nakazuje, jak żyć i postępować zgodnie z Boskim pra-
wem. Zbiór zawiera: „nakazy moralne, na których kanwie oparte są

11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 J. Ratzinger, Śmierć i życie wieczne, Warszawa 2000, s. 188.



236

podstawowe zasady życia społecznego i duchowego”14. Według Biblii
Bóg jest najsprawiedliwszym sędzią, który rozliczy każdego człowie-
ka ze wszystkich grzechów. W Biblii pojawia się również opis króla
Salomona, który jest symbolem biblijnej sprawiedliwości. Salomon
był synem króla Izraela – Dawida i Batszeby. Salomon został królem
Izraela w bardzo młodym wieku, a mimo to za czasów jego panowania
monarchia hebrajska przeżywała swe najlepsze lata. Według Księgi
Królewskiej, Salomon przebywając w Gibeonie doznał objawienia
Boga w czasie snu. Wtedy to, Bóg rzekł „Proś co ci mam dać”. Młody
król poprosił więc o mądrość. Chciał być bowiem dobrym władcą,
który w sprawiedliwy sposób rozstrzygnie wszystkie spory ludu. Bóg,
nagradzając Salomona za jego bogobojność, uczynił go bardzo mą-
drym królem. Dzięki czemu, Salomon słynął ze sprawiedliwych wy-
roków, czego najlepszym dowodem był spór dwóch kobiet o dziec-
ko15. Spór wyglądał następująco:

Pewnego dnia przyszły do króla dwie kobiety lekkich obycza-
jów i stanęły przed nim. Jedna z [tych] kobiet rzekła: - Proszę cię,
panie mój. Ja i ta kobieta mieszkamy w tym samym domu. Porodzi-
łam u niej w domu. I stało się, że w trzecim dniu po moim rozwiąza-
niu porodziła również ta kobieta. Byłyśmy razem, nikogo obcego nie
było z nami w domu. W domu byłyśmy tylko my obie. W nocy
zmarł syn tej właśnie kobiety, ponieważ go przygniotła [w czasie
snu]. Wstała więc wśród nocy i podczas gdy służebnica twoja spała,
wzięła mojego syna od mego boku i ułożyła go na swym łonie, a
swego zmarłego syna położyła na moim łonie. Wstałam rano, aby
dać pierś mojemu synowi, ale oto był martwy. Przyjrzałam się mu
więc uważnie [w świetle] poranka i oto [spostrzegłam, że] nie był to
mój syn, którego urodziłam. Ale druga kobieta zaprzeczyła: - Nie!
Moim synem jest ten żywy, a twoim synem jest ten umarły. Na to ta
[pierwsza] odpowiedziała: - Nie! Twoim synem jest ten umarły, a
moim synem jest ten żywy. I spierały się wobec króla. Wtedy król
rzek: - Ta mówi: Moim synem jest ten żywy, a twoim synem jest ten
umarły. [Tamta] zaś twierdzi: Nie, twoim synem jest umarły, a moim

14 E. Żuchowska, Obrazy sądów i rozpraw sądowych w literaturze, [w:]
Praworządność. Komunikowanie z prawem, pod red. J. Zimnego, Stalowa
Wola 2017, s. 72.

15 Ibidem, s. 73.
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synem jest ten żywy. Zawołał więc król: - Przynieście mi miecz! I
przyniesiono miecz przed króla. Król rozkazał: - Rozetnijcie żywego
chłopca na dwoje. Połowę dajcie jednej, połowę zaś drugiej. Wtedy
ta kobieta, której syn żył, zdjęta litością nad swoim synem zawołała
do króla, prosząc: - Litości, panie mój! Dajcie jej żywe dziecię! Nie
zabijajcie go! A tamta zawołała: - Nie będzie ani moje, ani twoje.
Rozetnijcie. Wtedy zabrał głos król i powiedział: - Oddajcie tej żywe
dziecię, a nie zabijajcie go. Ono jest jego matką. Cały Izrael usłyszał
o wyroku, jaki król wydał. I lękano się króla, albowiem wiedziano,
że była w nim mądrość Boża do sprawowania sądu16.

Salomon, władca „wszystkich królestw od Rzeki [poprzez] zie-
mię Filistynów aż po granice Egiptu”17 dał się poznać jako sprawiedli-
wy i wielki król, który zawsze mądrze rozsądzał wszelkie spory ludu.
Motyw wymiaru sprawiedliwości pojawia się także w wielkiej tragedii
Sofoklesa, pt. Antygona18. Tragedia Sofoklesa powstała w V wieku
przed Chrystusem, czyli w okresie pod każdym względem wyjątko-
wym. Był to czas świetności demokracji ateńskiej, kiedy to dokonał się
największy rozkwit kulturalny – literatury, teatru i sztuki19.

Głównym tematem tej tragedii jest: Nierozwiązywalny, tra-
giczny konflikt racji czy konflikt dwóch sprzecznych, niedających
się pogodzić praw, praw ludzkich przeciwstawionych prawom bo-
skim, konflikt między prawami państwa a prawami jednostki. W
imieniu tych pierwszych występuje Kreon, w obronie drugich nato-
miast Antygona20.

Władca Teb zakazuje grzebania ciała Polinejkesa, brata Anty-
gony, ponieważ został on uznany za zdrajcę ojczyzny. Młoda kobieta

16 1 Krl 3, 16-28 [w:] Pismo Święte. Stary i Nowy Testament, w przekła-
dzie z języków oryginalnych, Poznań 2004.

17 1 Krl 5, 1 [w:] Ibidem.
18 Sofokles, Antygona, przeł. K. Morawski, Wrocław 1999.
19 B. Bibik, O Antygonie i Antygonie trochę inaczej, (online) WWW:

https://www.google.pl/search?ei=h4e7-
WsaNGM-
ma6AS05KTYBA&q=antygona+sofokles+artykul&oq=antygona+sofokles+art
ykul&gs_l=psy-ab.3...-
11080.14638.0.14913.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-
ab..0.0.0....0.LtrTPYz1KkA# (dostęp 28.03.2018).

20 Ibidem.

www.google.pl/search
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nie mogła pogodzić się z decyzją króla Kreona, więc postanowiła
pogrzebać ciało Polinejkesa. Antygona wiedziała, z czym wiąże się
złamanie królewskiego zakazu. Wiedziała, że grozi jej kara śmierci,
jednak nie mogła postąpić inaczej. Musiała działać zgodnie z wła-
snym sumieniem i religią, dlatego też weszła w konflikt z prawem.

Król Kreon okazał się sędzią, który nie zmienia swoich decy-
zji. Skazuje on dziewczynę na śmierć, mimo próśb najbliższych mu
osób. Władca Teb jest nieubłagany w swym postanowieniu i nie
zmienia srogiego wyroku. Musiał ukarać Antygonę za złamanie za-
kazu, nie mógł zmienić wyroku, ponieważ nie mógł sobie na to po-
zwolić. Gdyby zmienił zdanie, to poddani zaczęliby lekceważyć jego
decyzje. Na to nie mógł pozwolić.

W Antygonie została ukazana sytuacja, gdzie postaci muszą
odpowiedzieć za swe czyny. Bohaterowie, zarówno Antygona, jak i
król Kreon zostają ukarani za swe decyzje i wybory. Dziewczyna
umiera, a władca zostaje sam, tracąc swą rodzinę. Bowiem w wyniku
śmierci Antygony, samobójstwo popełnia syn króla (zakochany w
młodej kobiecie), a następnie żona Kreona – Eurydyka. Rozpacz po
stracie syna Hajmona powoduje taki krok. Sędzia Antygony, którym
był władca Teb, skazuje również sam siebie na życie w samotności,
bez najbliższych. Losy bohaterów kończą się tragicznie, żadna ze
stron nie wygrywa, obydwie ponoszą klęskę.

Następnym wielkim dziełem, gdzie motyw sądu jest obecny
jest Zbrodnia i kara21 Fiodora Dostojewskiego. Zbrodnia i kara to
pierwsza z wielkich powieści pisarza. 45-letni wówczas Dostojewski
wydał swe dzieło jedynie, dzięki żonie Annie. To za jej sprawą stał
się innym, lepszym człowiekiem. Żona staje się jego wybawicielką,
która wyciąga go z hazardu, oraz przyczynia się do jego rozkwitu
kariery. Wpada także na pomysł, aby samemu wydawać powieści
męża, przez co, pisarz zdążył zaznać życia w dostatku przed śmier-
cią22. Aleksander Kaczorowski dowodzi, że żona Dostojewskiego,
stała się dla niego kimś takim, jak:

21 F. Dostojewski, Zbrodnia i kara, T. I-II, Warszawa 2001.
22 A. Kaczorowski, Zbrodnia i kara, Dostojewski, Fiodor, wyborcza.pl

(online) www: http://wyborcza.pl/1,75-517,2726511.html (28.03.2018).
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Powieściowa Sonia dla Raskolnikowa - szansą na nowe życie,
oparciem w najtrudniejszych chwilach. Przeżyła z nim 15 lat, do jego
śmierci 28 stycznia 1881 roku23.

Główny bohater, Rodion Romanowicz Raskolnikow, 23-letni
były student prawa zostaje pozbawiony środków do życia. Dlatego
też, coraz częściej zaczyna myśleć o zabójstwie starej lichwiarki
Alony Iwanowny. Myśl ta, wkrótce staje się obsesją bohatera. Bodź-
cem do wykonania zbrodni staje się list od matki. Rodzicielka donosi
w nim, że razem z Dunią – siostrą Rodiona, wybierają się do niego z
wizytą. Ponadto matka donosi, że Dunia ma wyjść pana Swidrygaj-
łowa, bogacza z Petersburga, u którego pracowała. Były student do-
myśla się, że siostra nie bierze ślubu z miłości, lecz z rozsądku. Chce
ona bowiem zapewnić matce spokojną starość i lepszy start w doro-
słe życie bratu. Dlatego też, morduje lichwiarkę, by zdobyć pienią-
dze i zabija również jej siostrę – przypadkowego świadka zbrodni.
Mimo iż, Rodion uważa, że miał prawo zabić, bo wielcy ludzie mogą
wszystko, to jego plan nie zostaje wypełniony do końca. Zamiast
wydać pieniądze, chowa je, tak żeby ich nikt nie znalazł i popada w
stan rozstroju nerwowego. W końcu sam przyznaje się do zbrodni i
zostaje skazany na 8 lat katorgi.

Bohater zostaje osądzony za podwójne zabójstwo i kradzież.
Jego karą jest odbycie 8-letniej katorgi na Syberii. Jednak prawdziwa
rozprawa sądowa toczy się w sercu i sumieniu bohatera, a nie na
ławie oskarżonych. Senne wizje, koszmary, strach, gwałtowne, drę-
czące go uczucia, które towarzyszą mu od chwili popełnienia zbrod-
ni, doprowadzają go do fizycznego i psychicznego wycieńczenia.
Prawdziwy sąd rozgrywa się, więc we wnętrzu bohatera.

Rozważając problematykę wymiaru sprawiedliwości w litera-
turze, nie można pominąć Procesu24 Franza Kafki. Wszystkie dzieła
tego pisarza są niepowtarzalnym zjawiskiem w historii literatury.
Należą one do jednych z najważniejszych dzieł klasyki literatury XX
wieku. Utwory Franza Kafki czytane są na całym świecie. Trudno
sobie bez nich wyobrazić współczesną literaturę. Joanna Kapica-
Curzytek pisze, że niewiele by brakowało, a ludzkość nie poznałaby
dzieł pisarza. Kafka zadysponował bowiem, żeby po jego śmierci

23 Ibidem.
24 F. Kafka, Proces, przeł. J. Ekier, Warszawa 2008.

http://wyborcza.pl/1
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spalić wszystkie niewydane za życia rękopisy. Jednak przyjaciel
pisarza nie spełnił tej woli. Proces był właśnie takim utworem, któ-
rego świat miał nie poznać. Proces został wydany pośmiertnie,
wbrew woli autora25.

Bohaterem ponadczasowego Procesu Franza Kafki jest Józef
K. Jest to samotny 30-letni prokurent banku, który wynajmuje pokój
u pani Grubach. W dniu swych 30-stych urodzin, przychodzi do nie-
go dwóch nieznajomych mężczyzn, którzy oświadczają mu, że został
aresztowany. Z początku bohater myśli, że jest to żart zrobiony przez
kolegów, jednak tak nie jest. Józef K. zostaje oskarżony nie widomo
o co, i dlaczego. Bohater zostaje zniewolony przez sąd, myśl o pro-
cesie nie opuszcza go ani na chwilę. Józef K. stał się kukiełką kiero-
waną przez władzę. Proces sądowy odarł go całkowicie z człowie-
czeństwa. Mimo iż, bohater próbuje się bronić, szuka pomocy i wy-
jaśnienia całej sprawy, nie udaje mu się to. Wplątany w biurokra-
tyczną machinę, staje się jej trybikiem. W Procesie Kafki sąd stano-
wi cały świat, całe społeczeństwo. Urzędy i władza decydują o życiu
i losach ludzi, którzy nie mogą z tym nic zrobić. W wyniku procesu
bohater zostaje skazany na śmierć. Do samego końca Józef K. nie
wie nawet za co był sądzony. Joanna Kapica-Curzytek pisze, że:

W utworach Kafki powtarza się ten sam model sytuacji „kaf-
kowskiej”, człowieka pozostawionego samemu sobie, całkowicie
bezsilnego w obliczu reszty świata26.

Powieść Proces porusza bardzo istotny problem, jakim jest
bezradność człowieka wobec biurokratycznej machiny prawnej. Sąd
jest tu wszechobecny i wszechpotężny, reprezentuje władzę absolut-
ną, która nie liczy się z człowiekiem i jego uczuciami.

3. Wymiar sprawiedliwości w literaturze polskiej
Na gruncie literatury polskiej warto zwrócić uwagę na trzy po-

zycje książkowe, w których pojawiają się motywy sądu, sądownic-
twa, lub sędziego. Są to: Pan Tadeusz27 Adama Mickiewicza, Janko

25 J. Kapica-Curzytek, „Proces” i zagadka jego przekładu, (online)
www:https://esensja.pl/ksiazka/recenzje-/tekst.html?id=19123 (29.03.2018).

26 Ibidem.
27 A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Kraków 2007.
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Muzykant28 Henryka Sienkiewicza, oraz Chłopi29 Władysława Stani-
sława Reymonta.

W epopei narodowej, jaką jest Pan Tadeusz Adama Mickiewi-
cza, mamy obraz sędziego Soplicy. Sędzia ten ma wielkie poważanie
wśród społeczeństwa, ponieważ uczciwie sprawuje swój urząd. Jest
pomocny i uczynny, dba o swych pracowników, rodzinę i całą okoli-
cę dworku. Sędzia pilnuje porządku i wszelkich zasad, np. by wszy-
scy pracowali tyle, aby został czas na odpoczynek. Czas pracy zaw-
sze reguluje przyroda. Sędzia bardzo często mawiał:

Pan świata wie, jak długo pracować potrzeba;/ Słońce, Jego
robotnik, kiedy znidzie z nieba,/ Czas i ziemianinowi ustępować z
pola30. Szlachcic kultywuje polskie obyczaje i tradycje. Bardzo czę-
sto wygłasza na ten temat swoją opinię, w szczególności kierując
swe słowa do młodzieży. Młodzi ludzie mają bowiem tendencje do
podlegania obcym wpływom. Przestrzegał, aby w jego dworku konie
były pod opieką służby, pilnował, żeby goście zasiadali przy stole w
odpowiedniej kolejności, a ściany pomieszczeń były ozdobione hi-
storycznymi obrazami:

Sędzia w domu dawne obyczaje chował/ I nigdy nie dozwalał,
by chybiano względu/ Dla wieku, urodzenia, rozumu, urzędu31.

Sędzia w Panu Tadeuszu to nie tylko zawód, ale również po-
stawa i powołanie32.

Niestety, przykładów dobrych i sprawiedliwych sędziów jest
znacznie mniej w literaturze, niż tych niesprawiedliwych, niegodzi-
wych i okrutnych. Szczególnie jest to widoczne, gdy sądzony jest
biedny, lub niewykształcony człowiek. Nowela Henryka Sienkiewi-
cza pt. Janko Muzykant przedstawia taki właśnie proces, gdzie
oskarżony zostaje mały, wiejski chłopiec. Chciał on tylko popatrzeć
z bliska na skrzypce, ponieważ kochał muzykę, a został posądzony o
kradzież:

Na drugi dzień biedny Janek stał już przed sądem u wójta.
Mieliż go sądzić jako złodzieja?...Pewno. Popatrzyli na niego wójt i

28 H. Sienkiewicz, Janko Muzykant, Warszawa 1983.
29 W. S. Reymont, Chłopi, T. 1-2, Wrocław 1999.
30 A. Mickiewicz, Pan Tadeusz…, s. 11.
31 Ibidem.
32 E. Żuchowska, Obrazy sądów i rozpraw sądowych w literaturze…, s. 77.
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ławnicy, jak stał przed nimi z palcem w gębie, z wytrzeszczonymi,
zaklętymi oczyma, mały, chudy, zamorusany, obity, nie wiedząc
gdzie jest i czego od niego chcą? Jakże tu sądzić taką biedną, co ma
lat dziesięć i ledwo na nogach stoi? Do więzienia ją posłać czy
jak?...Trzebaż przy tym mieć trochę miłosierdzia nad dziećmi. Niech
go tam weźmie stójka, niech mu da rózgą, żeby na drugi raz nie
kradł, i cała rzecz. /- Bo pewno!/Zawołali Stacha, co był stójką:/ -
Weź go ta i daj mu na pamiątkę./ Stach kiwnął swoją głupowatą,
zwierzęcą głową, wziął Janka pod pachę, jakby jakiego kociaka, i
wyniósł ku stodółce. Dziecko, czy nie rozumiało, o co chodzi, czy
się zalękło, dość że nie ozwało się ni słowem, patrzyło tylko, jakby
patrzył ptak. Albo on wie, co z nim zrobią? Dopiero jak go Stach w
stodole wziął garścią, rozciągnął na ziemi i podgiąwszy koszulinę
machnął od ucha, dopieroż Janek krzyknął:- Matulu! - i co go stójka
rózgą, to on – „Matulu! matulu!!", ale coraz ciszej, słabiej, aż za
którymś razem ucichło dziecko i nie wołało już matuli.../ Biedne,
potrzaskane skrzypki!...33.

Po wykonaniu wyroku, matka zaniosła do domu omdlałego
synka, który:

Na drugi dzień nie wstał (…), a trzeciego wieczorem konał już
sobie spokojnie na tapczanie pod zgrzebnym kilimkiem34.

Niewinny chłopiec umiera, ponieważ nie potrafi się bronić.
Nikt nie staje w jego obronie, więc zostaje skazany i w wyniku chło-
sty umiera. Matka słabowitego chłopca również nie potrafiła mu
pomóc, ponieważ paraliżująco bała się sądu.

Natomiast w Chłopach Władysława Stanisława Reymonta
mamy do czynienia z samosądem społeczności chłopskiej nad jedną
z bohaterek – Jagną. Powieść Chłopi składa się z czterech części,
nazwanych kolejno: Jesień, Zima, Wiosna, Lato:

„Jesień" napisana została w latach 1901-02, wydrukowana zaś
w „Tygodniku Ilustrowanym" w 1902 roku. „Zima", powstała w
roku 1902, ukazała się tamże rok później. Nad „Wiosną" Władysław
Reymont pracował w latach 1903-05, opublikował ją zaś w 1905
roku, wreszcie "Lato" ukazało się w 1908 roku. Przytoczenie tych

33 Janko Muzykant, (online) www:
http://literat.ug.edu.pl/hsnowel/000.htm (dostęp 29.03.2018).

34 Ibidem.

http://literat.ug.edu.pl/hsnowel/000.htm
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dat uzmysławia czytelnikowi, jak wielki trud włożył autor w dzieło.
(…) „Chłopi" należą do najbardziej znanych w świecie dzieł literatu-
ry polskiej. Powieść ta to nie tylko najważniejsze dzieło Władysława
Reymonta, ale również dokument epoki35.

Ciężka praca Reymonta „opłaciła się”, ponieważ powieść
Chłopi została nagrodzona w 1924 roku literacką nagrodą Nobla.
Powieść ta jest szczegółowym studium życia ówczesnej społeczności
chłopskiej, opierającej się głównie na kilku wątkach:

• historia trzeciego małżeństwa Macieja Boryny z Jagną,
• romans Antka z Jagną,
• historia związku małżeńskiego Hanki i Antka,
• spór o ziemię - Antek i Maciej,
• dzieje Rocha,
• spór o las36.
Postać Jagny pojawia się w kilku wątkach, nie bez przyczyny.

Jest to postać całkiem różna od pozostałej społeczności chłopskiej,
przez co czuje się wyalienowana i bardzo samotna. Młodej, pięknej
kobiecie nudzi się na wsi, nic ją nie ciekawi na dłuższą metę, dlatego
zaczyna romansować z kolejnymi mężczyznami. Była świadoma
swoich wdzięków i skutecznie je wykorzystywała, przez co wzbu-
dzała zazdrość wśród lipeckich kobiet. Inność bohaterki, niechęć w
przyporządkowaniu się zasadom panującym w Lipcach, oraz od-
mienny system wartości od ogólnie przyjętego spowodował zgubę
bohaterki. Jagna zostaje osądzona przez społeczność chłopską i wy-
gnana ze wsi37.

Literatura, zarówno polska, jak i powszechna ukazuje różne
obrazy wymiaru sprawiedliwości i dowodzi, że:

Człowiek jest odpowiedzialny za swe czyny które nie zawsze
pozostają w zgodzie z powszechnie akceptowanymi systemami war-
tości, zasadami współżycia międzyludzkiego, mogą mieć negatywne
następstwa. Rzeczą sądu jest owe czyny ocenić, niezależna władza

35 M. Michalska, "Chłopi" Władysława Reymonta - treść utworu, stresz-
czenie, GAZETA.PL (online) www:

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,156046,5095761,_Chlopi__
Wladyslawa_Reymonta_tresc_utworu__streszczenie.html (30.03.2018).

36 Ibidem.
37 E. Żuchowska, Obrazy sądów i rozpraw sądowych w literaturze…, s. 81.

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1
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sądownicza pozostaje podstawą każdego demokratycznego ustroju,
ładu społecznego. W literaturze często odbywa się sąd nad poszcze-
gólnymi postaciami, ich czyny poddaje się osądowi nie tyle z punktu
widzenia prawa, co moralności, etyki. Większość ludzi co pewien
czas odczuwa potrzebę dokonania rachunku sumienia, jedni będą to
robić pamiętając o nakazach religijnych, inni o własnych zasadach
moralnych. Bywa i tak, że w następstwie owych obrachunków sami
wymierzamy sobie karę, narzucamy pokutę. Pojęcie sądu jest w lite-
raturze bardzo szerokie, sędzią bywa każdy, proces może toczyć się
w sądowym gmachu lub w ludzkim sumieniu38.

Streszczenie:
Artykuł, zatytułowany Wymiar sprawiedliwości w literaturze –

różne obrazy poświęciłam zagadnieniu sądów, sądownictwa i sę-
dziego w literaturze powszechnej, oraz polskiej. W tekście zaprezen-
towałam sylwetki kilku sędziów, oraz omówiłam odmienne rozpra-
wy sądowe. Zasygnalizowałam również, że proces nie musi odbywać
się w gmachu sądowym, ale może mieć miejsce także w sercu boha-
tera, a sędzią może być zarówno urzędnik państwowy, jak i zwykły
człowiek.

Słowa kluczowe: wymiar sprawiedliwości, sąd, sądownictwo,
sędzia, proces

Summary:
The article, entitled Justice in Literature - Various Images, I

devoted to the issue of courts, judiciary and judge in general and
Polish literature. In the text, I presented the profiles of several
judges, and discussed different court hearings. I also indicated that
the trial does not have to take place in the court building, but it can
also take place in the heart of the hero, and the judge may be both a
public servant and an ordinary man.

Key words: justice, court, judiciary, judge, proces

38 Oficjalna strona Epoki-literackie.pl(online) www: http://www.epoki-
literackie.pl/motywy-literackie/80-motyw-sdu-i-procesu.html (19.03.2018).

http://www.epoki-
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Łukasz Wróblewski

Przemilczana niepraworządność w Iwonie, księżniczce Burgunda
Witolda Gombrowicza

Iwona to główna bohaterka dramatu Iwona, księżniczka Bur-
gunda1 Witolda Gombrowicza, która niemal cały czas milczy i swo-
im milczeniem zaburza „porządek” panujący na królewskim dworze.
Zdaniem Moniki Żółkoś, „Iwona przywołuje złe wspomnienia, ale
przede wszystkim obniża pułap świadomości bohaterów. Jak w
koszmarnym śnie zewsząd wyłażą spychane w podświadomość de-
fekty, ukryte grzeszki, pomijane milczeniem ułomności”2. Michał
Paweł Markowski pisze z kolei, że „Iwona swoim milczeniem neguje
jakikolwiek dyskurs pozytywny o sobie i w ten sposób wystawia
wszystkich na radykalna próbę rozumu”3. Zdaniem Markowskiego to
nie społeczność wyklucza Iwonę, a Iwona dwór: „jej niema obecność
powoduje, że jest ona sama w sobie nie dlatego, że zostaje odrzuco-
na, ale dlatego, że to ona odrzuca i wyobcowuje, ona wyklucza: od-
rzuca świat i relacje, pogrążając się definitywnie w piekle esencji,
które –jak wiadomo – tożsame jest z nicością”4. Janusz Margański
uznaje zaś, że „W Iwonie… pisarz, manipulując konwencją farsy i
aluzjami do Szekspira, Dostojewskiego, Słowackiego i Zapolskiej,
rozkłada na czynniki pierwsze sensy, jakie niesie konwencja dramatu
rodzinnego – obnażając tym samym podwójność własnej egzystencji,
już to mieszczańskiej, już to szlacheckiej”5.

1 W. Gombrowicz, Iwona, księżniczka Burgunda [w:] tegoż Dramaty, Kra-
ków-Wrocław 1986. Numery cytowanych stron w tekście. Artykuł jest zmie-
nionym i poprawionym fragmentem pracy licencjackiej obronionej na Wydziale
Polonistyki UJ w 2012 roku. O znaczeniu milczenia w Iwonie pisałem również
na portalu „Wywrota.pl”:https://www.wywrota.pl/literatura/19424-o-wladzy-
milczenia-w-iwonie-ksiezniczce-.html, dostęp: 10.03.2018.

2 M. Żółkoś, Ciało mówiące. „Iwona, księżniczka Burgunda” Witolda
Gombrowicza, Gdańsk 2001, s.18

3 M. P. Markowski, Czarny nurt: Gombrowicz, świat, literatura, Kra-
ków 2004, s. 173.

4 Tamże, s. 172.
5 J. Margański, Gombrowicz – wieczny debiutant, Kraków 2001, s. 198.

www.wywrota.pl/literatura/19424-o-wladzy-
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Iwona jest traktowana przez krytyków z jednej strony jako po-
stać na wskroś demoniczna, a z drugiej jako osoba posiadająca (za
sprawą) swojego milczenia szczególne zdolności wpływania na oto-
czenie. Analizując zachowanie bohaterki oraz osób wchodzących z
nią w interakcję, postaram się przekonać, że milczenie Iwony służy
obnażeniu niepraworządności poszczególnych bohaterów – w szcze-
gólności grzechów Króla i Szambelana.

Gra z milczącym
Egzystencja bohaterów dramatu sprowadza się wyłącznie do

odgrywania kliszowych ról społecznych. Wrażenie to potęguje już
scena otwierająca dramat, w której Królowa zachwyca się zachodem
słońca, a Szambelan jej przytakuje:

Królowa
Cudowny zachód słońca.
Szambelan
Cudowny, Najjaśniejsza Pani.
Królowa
Człowiek od tego widoku staje się lepszy.
Szambelan
Lepszy bez wątpienia6 (s.7)

Król z królową odgrywają dalej dobrotliwych i szczodrych
władców:

Żebrak
Wspomożenia
Król

6 Analizując tę scenę Jerzy Jarzębski podkreśla jej kiczowatość. Jego
zdaniem rolą Iwony jest „wydobyć kicz z innych. Przez swoje zastrachanie,
odmowę jakiegokolwiek współdziałania Iwona przymusza dworaków do
niemal całkowicie „jednostronnych zachowań i wypowiedzi, do gry bez
partnera, obnażającej bez litości pustkę dworskich konwencji, które trzyma-
ją się tylko na tym, że są powszechnie przyjęte i praktykowane przez całą
bez wyjątku zbiorowość. Rolę dworu jako „echa”, które uświęca najgłupsze
nawet i najbardziej banalne wypowiedzi królewskiej rodziny, poznajemy
dosłownie od pierwszych słów wypowiedzianych na scenie. J. Jarzębski,
Podglądanie Gombrowicza, Kraków 2000, s. 140.



249

Szambelanie, daj mu pięć groszy. Niech lud wie, że myślimy o
jego troskach!

Królowa
Daj mu dziesięć (z twarzą ku zachodowi) Przy takim zacho-

dzie słońca!
Damy
Aaa!
Król
Daj mu piętnaście, co tam! Niech zna pana! (s.7-8)

Sprowadzenie życia wyłącznie do „grania w życie”, kryje w
sobie dużą dawkę niebezpieczeństwa. Zwalnia bowiem bohaterów od
obowiązku odpowiedzialności za swoje czyny. Jak podkreśla Roger
Caillois gra „niezmiernie wprowadza w atmosferę odpoczynku lub
rozrywki. Gra odpręża i bawi. Stwarza sytuację do działania bez
przymusu, a także bez konsekwencji dla realnego życia”7. Gra impli-
kuje konieczność respektowania określonej puli zasad oraz zmusza
gracza do definiowania się w ramach pewnego, z góry przyjętego
repertuaru zachowań. Jego wybór jest de facto ograniczony do zbioru
alternatyw, co demaskuje Gombrowicz, wkładając w usta Małgorza-
ty następujące, skierowane do księcia słowa:

Czyżby znudziły Ci się twoje gry i zabawy dziecięce? Czy
masz dosyć gry w tenisa? Czyżbyś znudził się grą w brydża i
grą w polo? Ależ w takim razie masz jeszcze grę w football i
grę w domino (s. 19).

Egzystencja sprowadzona wyłącznie do gry wyraźnie do-
skwiera Księciu. Wszak na dworze nie ma przestrzeni, która byłaby
wolna od jej destruktywnego wpływu. Nawet płeć zostaje sprowa-
dzona do zbioru aktów performatywnych8, których właściwe wyko-
nanie warunkuje zaistnienie jednostki jako kobiety bądź mężczyzny.
Nic dziwnego, że Filip zaczyna szukać porozumienia z Iwoną, która
swoim milczeniem zawiesza panujące na dworze reguły gry. Bo jak

7 R. Caillois, Gry i ludzie, przekł. A. Tatarkiewicz, Maria Żurowska,
Warszawa 1997, s. 17.

8 Zagadnienie performatywności płci szczegółowo omawia Judith Butler
w pracy Uwikłani w płeć: feminizm i polityka tożsamości, Warszawa 2008.
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zauważa Jaksender „gra z milczącym (...) pozostaje zawsze grą rela-
cji bez korelacji, jest ciągłą grą w wojnę, nie wiadomo bowiem nig-
dy, jaką kartę wyciągnie się za następnym ruchem, i czy nie będzie
to Joker, który pobije Króla”9. Filipa zdaje się pociągać ta połać nie-
określonego, drzemiąca w Iwonie, jako że on sam wzbrania się przed
podjęciem roli mężczyzny. Tymczasem milczenie Iwony służy pod-
ważeniu męskiej hegemonii. Rezygnując z roli uwodzicielki, Iwona
kwestionuje maskulinistyczny etos instytucji władzy, sprawia, że
bohaterowie nie są w stanie zaistnieć w swojej roli. Przy okazji de-
maskuje ograniczone horyzonty Cyryla i Cypriana, dla których naj-
wyższą miarą męskości jest seksualna aktywność. W swojej mono-
grafii Iwony Monika Żółkoś porównuje Cyryla i Cypriana do dwor-
skich macho, których postawa demaskuje teatralny charakter ero-
tycznych zachowań10. Ci dwoje tylko dlatego, że Iwona nie zacho-
wuje się jak dworska kokietka, obrzucają ją najróżnorodniejszymi
inwektywami:

Cyprian
Płaska! Masło maślane! Chodźmy, okażemy jej naszą pogar-

dę! Damy jej po nosie!

Cyryl
Tak, tak! Tę odętą żałobnicę trzeba rozdeptać! To nasz święty

obowiązek! Idź ty pierwszy, a ja za tobą. (s.12)

Relacja dworu z Iwoną okazuje się z góry skazana na niepo-
wodzenie. Tak bowiem książę, jak i pozostali mieszkańcy zamku,
próbują narzucić Iwonie na siłę jakąś maskę, zmusić do samookre-
ślenia, zachęcić do uczestnictwa w konwencjonalnej grze. Są prze-
konani, że konkretny ruch w stosunku do niej pociągnie za sobą
określoną reakcje, co świetnie ukazuje pomysł ośmielania Iwony,
którego realizatorem ma być Król:

9 K. M. Jaksender, Strumień mowy: noc milczenia. Dialektyka słowa i
ciszy w filozofii i literaturze, [w:] Cisza i milczenie. Społeczno-kulturowe
mechanizmy kreowania emocji, pod. red. B. Płonki-Syroki i K. Marchel,
Wrocław 2010, s. 75.

10 M. Żółkoś, dz. cyt., s. 31-32.
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Szambelan
Ależ Najjaśniejszy panie, to najzwyklejszy zabieg – podejść,

uśmiechnąć się, zagadnąć, powiedzieć jakiś żarcik – wtedy ona natu-
ralnie będzie musiała uśmiechnąć się albo nawet roześmiać – wtedy
Najjaśniejszy Pan znów się uśmiechnie – i tak z uśmiechów splecie
się to, co nazywamy atmosferą współżycia towarzyskiego (s.46-47).

Obecność Iwony, która milczy, prowadzi do wytworzenia
efektu obcości. Iwona wyrywa bohaterów ze świata gry i pozorów,
roztaczając przed nimi innego typu perspektywę. Przez zakwestio-
nowanie ich dotychczasowych ról, dopuszcza do głosu pragnienie
wdarcia się w to, co skrywane pod podszewką kultury. Symbolem
tego pragnienia jest zorganizowane przez króla podglądanie Małgo-
rzaty. Okazuje się, że Król niewiele wie o swojej małżonce, co jest
efektem przyjęcia formuły życia jako gry. Wszak, jak zauważa Cal-
lois, cechą gry jest fikcyjność – „specyficzne poczucie wtórnej rze-
czywistości lub też całkowitego oderwania się od życia powszednie-
go”11. Gra wymusza na uczestnikach funkcjonowanie w ramach ste-
rylnej przestrzeni, w której brak miejsca na niezgodne z normą za-
chowania12. Jako taka, odbarwia życie z jego autentyczności, spro-
wadzając je do gotowych schematów, czyni sztucznym. Gra funduje
paradoksalnie kryzys wśród mieszkańców zamku przez zanegowanie
kryzysu, to znaczy przez odebranie jednostkom prawa do doświad-
czeń granicznych, takich jak śmierć, cierpienie, walka oraz wina13.

Przemilczana zbrodnia Szambelana
Postacią, która w najwyższym stopniu obawia się Iwony, jest

Szambelan. Nie jest on, jak mogło by się zdawać, jedynie dworskim
pochlebcą, co raczej głównym strażnikiem porządku w zamku.
Wszelkimi sposobami stara się złagodzić niebezpieczeństwo związa-
ne z pojawieniem się Iwony. Przeczuwa, że jej obecność może do-

11 R. Caillois, dz. cyt., s. 20.
12 Caillois wyróżnia następujących sześć cech gry, które można również

odnaleźć w grze mieszkańców zamku: „dobrowolna, wyodrębniona, zawie-
rająca element niepewności, bezproduktywna, ujęta w normy, fikcyjna”.

13 Por. Piotr K. Szałek, Karla Jaspersa koncepcja śmierci jako sytuacji
granicznej, s. 98 „Analiza i Egzystencja”, 2006, nr 3 [on-line]
http://usfiles.us.szc.pl/pliki/plik_1192710757.pdf [2.07.2012].
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prowadzić do katastrofy i zagrozić jego pozycji na dworze. Zorien-
towawszy się, że Filip kocha Iwonę, stwierdza:

Szambelan
Stało się... Że on tam teraz ją kocha... on kocha ją... nie, tego

nie można ująć w słowa. Tego nie da się powiedzieć! To coś... roz-
sadzającego. Najjaśniejsi Państwo! Ostrożnie – żeby nie rozsadziło!

Król i Królowa
Co robić? (s. 41)

Zarówno król jak i królowa są całkowicie bezradni wobec za-
istniałej sytuacji. To do Szambelana należy ostatni głos. Przyjrzyjmy
się, w jaki sposób działa Szambelan i co wskazuje na jego uprzywile-
jowaną pozycję.

Szambelan dogłębnie przeniknął zamkową rzeczywistość. Jak
się dowiadujemy z jego rozmów z Królem, towarzyszy mu on od
najmłodszych lat. Przede wszystkim łączy go z Ignacym tajemnica
wspólnej zbrodni14. Szambelan z królem zgwałcili i zabili szwaczkę.
Kryminalna przeszłość wyraźnie odbija się piętnem na losach tych
dwojga. To ona staje się kolejnym źródłem kryzysu. Wszak król w
przeciwieństwie do Szambelana nie jest w stanie zdystansować się
do tego wydarzenia. Iwona przypomina mu zamordowaną szwaczkę.
Mechanizm obronny Króla sprawia, że projektuje on swój strach na
Iwonę, chcąc zagłuszyć wyrzuty sumienia:

Król
Boi się. Szambelanie, pamiętasz ty tę... co to tego... co to my...

Dawno już. Jak to się zapomina.
Szambelan
Kogo, Najjaśniejszy panie?
Król
Dawno. Ja sam na śmierć zapomniałem. Dawno. Ja byłem

wtedy jeszcze księciem, a ty zaledwie projektem na szambelana. Tę
małą, co to tego... Co to myśmy... Bodaj właśnie na tej kanapie. To
była zdaje się szwaczka...

14 Nie sposób nie dostrzec tu analogii z wcześniejszą twórczością Gom-
browicza. Temat zbrodni przewija się już w zbiorze opowiadań Bakakaj.

http://usfiles.us.szc.pl/pliki/plik_1192710757.pdf
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Szambelan
A jakże! Jak dziś pamiętam... Hej, młodość, nie ma nic pięk-

niejszego nad młodość. (s. 49)

Szambelan jest zimny i wyrafinowany. W swoich rysach przy-
pomina socjopatycznego mordercę. Z chłodem emocjonalnym mówi o
zbrodni, jakiej dokonał15. W przeciwieństwie do króla, nie dręczą go
wyrzuty sumienia. Przekonany jest o swojej silnej pozycji na dworze,
łatwo też popada w autoafirmację. W rozmowie z królem podkreśla,
„(...) ja jestem człowiek pewnego poziomu towarzyskiego, jestem świa-
towiec (...)” (s.67). Przede wszystkim zależy mu na zatuszowaniu incy-
dentu sprzed lat. W tym celu stoi na straży dworskiego rytuału. To wła-
śnie skrupulatnie przestrzegany ciąg sformalizowanych czynności, ja-
kim jest rytuał, ma za zadanie maskować lęk, wzmagany przez pamięć o
popełnionej zbrodni. Stąd Szambelan interweniuje w chwilach kryzysu,
stara się złagodzić złość króla, nie potrafiącego zaakceptować decyzji
syna o ślubie z Iwoną. Strofuje Filipa za to, że obraził dworskie damy,
wiążąc się z Iwoną. Król okazuje się pionkiem w rękach Szambelana16.
Nie jest zdolny do żadnej samodzielnej decyzji. Zauważmy, że inicjato-
rem zabicia Iwony jest właśnie Szambelan. Chce jej się pozbyć, ponie-
waż milczenie Iwony demaskuje zarówno niepraworządność jego jak i
króla. Kobieta obnaża wszak prawdę o zbrodni, jakiej Szambelan doko-
nał z Królem.

Milczenie a władza
Milczenie Iwony jawi się jako forma sprzeciwu wobec dys-

kursu władzy, który pragnie narzucić znaczenia, a nawet formę bycia
jednostek w świecie. Jak podkreśla Foucault „wytwarzanie dyskursu

15 Monika Żółkoś dokonała ciekawego zestawienia Szambelana z Pija-
kiem – bohaterem Ślubu. Jej zdaniem „zarówno on, jak i Szambelan mordu-
ją okrężnym, uwalniającym ich od odpowiedzialności sposobem. Urucha-
miając, prowokując i piętrząc poszczególne sytuacje zabijają cudzymi rę-
koma”. M. Żółkoś, dz. cyt., Gdańsk 2001, s. 163.

16 Królowi nie udaje się wymusić posłuszeństwa na swoim „podwład-
nym”. Jego bezsilność oraz niemożliwą do przezwyciężenia zależność od
Szambelana świetnie demaskuje poniższa scena: Król (ciszej, ponuro),
Ukłoń mi się... Potrzebuję, żebyś mi się ukłonił.. Szambelan (nasłuchując),
Idzie ktoś. KRÓL (ciężko), A to się skryjmy.
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jest równocześnie kontrolowane, selekcjonowane, organizowane i
poddane redystrybucji przez pewną liczbę procedur, których rolą jest
zaklinać moce i niebezpieczeństwa, zawładnąć przypadkowością
zdarzeń, wymknąć się ciężkiej, niepokojącej materialności”17. Reka-
pitulując pokrótce jego myśl, można zauważyć, że dystrybucji dys-
kursu towarzyszy równomiernie redystrybucja władzy. Język, jako
nośnik władzy, okazuje się czymś opresyjnym, tworzącym iluzję
doskonałego świata. Doskonałego o tyle, o ile wszyscy jego użyt-
kownicy respektują zawarte w nim reguły. Świadome milczenie
Iwony podważa jednak status quo języka jako nośnika władzy, obna-
ża jego słabość, wynikającą z niemożności zracjonalizowania mil-
czenia i zbudowania dla niego jednoznacznego uzasadnienia. Wszak
wszelkie próby oswojenia milczenia Iwony okazują się chybione. Co
więcej, wnikliwa analiza dramatu pokazuje, że władza ulokowana
jest nie tylko w języku. Już sama przestrzeń zamku jest obszarem
ścierania się przeciwstawnych sił, a nawet walki klas. Władza mani-
festuje się głównie na poziomie wertykalnym, co wyraża przytaczana
przez Króla formuła „niech wyższość gryzie niższość, a niższość
niech gryzie wyższość, to jest raczej niech wyższość czerpie z niż-
szości słuszną dumę, a zaś niższość z wyższości podnietę i zachętę
do tym owocniejszych wysiłków w szlachetnej emulacji” (s.83).

Milczenie jako narzędzie obnażania niepraworządności boha-
terów i demaskowania opresyjności języka, uruchamia w bohaterach
żądzę zamanifestowania władzy w sposób wykraczający poza języ-
kowe ramy. Tym samym zmusza ich do skonfrontowania się z tym
co pierwotne, co ulokowane pod podszewką języka, co doświadczal-
ne w sposób niezapośredniczony przez konwenanse. Konfrontacja ta
kończy się obnażeniem bezsilności bohaterów, co w sposób grote-
skowy ukazał Gombrowicz na przykładzie króla. Ten doświadczyw-
szy niemocy słowa, wszak na nic zdała się jego próba oswajania
Iwony, pragnie zademonstrować władzę czynem, stąd prosi Małgo-
rzatę, by podała mu koronę, dobitny symbol władzy. Król z potulne-
go i łagodnego zamienia się w zezwierzęconego i despotycznego
władcę, co przejawia się między innymi tym, że posyła na śmierć
starego Chlipka, rezygnując z przysługującego mu prawa do ułaska-
wienia. Milczenie Iwony skutkuje degradacją stosunków między-

17 M. Foucault, Porządek dyskursu, przekł. M. Kozłowski, Gdańsk 2002, s. 7.
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ludzkich, której zostają sprowadzone do opartej na przemocy relacji
złowrogich sił. Przede wszystkim jednak prowadzi do zachwiania
automatycznej aparatury samokontroli, która kształtuje się w toku
rozwoju społecznego jednostki, o czym przekonuje Norbert Elias.
Badacz, analizując ewolucję zachowań człowieka na przestrzeni
dziejów, dochodzi do następującej konstatacji:

Im gęstsza staje się sieć zależności wzajemnych, w którą w
miarę postępującego podziału funkcji uwikłana zostaje jednostka, im
większe ta sieć obejmuje obszary, które wskutek tego zespalają się,
czy to funkcjonalnie, czy instytucjonalnie w jeden organizm tym
bardziej zagrożona jest w swej egzystencji społeczna jednostka, któ-
ra daje się ponieść spontanicznym wybuchom namiętności; tym wię-
cej zaś wygrywa pod względem społecznym ten, kto potrafi swoje
afekty tłumić, i tym bardziej każda jednostka jest od dzieciństwa
wdrażana do rozważania konsekwencji swoich działań lub konse-
kwencji działań innych ludzi, z uwzględnieniem całych łańcuchów
przyczyn i skutków. Tłumienie spontanicznych odruchów, hamowa-
nie afektów, refleksja wykraczająca poza daną chwile i obejmująca
przeszłe łańcuchy przyczyn i przyszłe skutków, wszystko to są
aspekty tej samej ewolucji zachowań, owej właśnie ewolucji, która z
natury rzeczy towarzyszy monopolizacji przemocy fizycznej, wydłu-
żaniu się łańcuchów interakcji i poszerzaniu się sieci wzajemnej
zależności w przestrzeni społecznej. Jest to ewolucja zachowań w
sensie <cywilizacji>18 (podkr. Ł.W.)

W efekcie rozmontowania mechanizmu samokontroli Król
poddaje się działaniu afektów, reaktywuje emocjonalną stronę swojej
natury, staje się bezpośredni i bezceremonialny:

„Zbierz do kupy swoje elegancje, gracje, dystynkcje, takty, ma-
niery od tego przecież cię trzymam, a swoim łotrzycom też na-
każ, żeby mi się wystroiły, w co która może” (s. 75), powie do
Małgorzaty odmieniony Ignacy.

Niższość okazuje się siłą napędową wyższości, pod warni-
kiem, że jest utrzymywana w ryzach, nie przekracza wyznaczonych
jej granic. Ową nierównowagę sił świetnie oddaje postać Walentego

18 N. Elias, Przymus społeczny jako przymus wewnętrzny, w: tegoż
Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, Warszawa, 1980, s. 367-389.



256

– służącego. Walenty, podobnie jak Iwona, niewiele mówi, jest
sprowadzony głównie do rangi popychadła, spełniającego rozkazy
dworu. Bohaterowie pomiatają nim, traktują jako zawadzający ele-
ment, co świetnie oddają wypowiedzi Księcia:

Książę (do Walentego)
Walenty, proszę się nie pętać.
(Walenty wychodzi) (s. 23)

w innym miejscu czytamy:

Książę:
(...)
(wchodzi Walenty)
Precz Walenty! Co ja teraz zrobię? (s. 39)

Z drugiej strony Walenty odgrywa kluczową rolę. Książę, któ-
ry zdradza Iwonę z Izą, rozkazuje mu by prędko przyprowadził nie-
doszłą narzeczoną. Okazuje się jednak, że sama, niema de facto,
obecność drugiego, spełniającego nasze rozkazy, nie jest dostatecz-
nym źródłem wyższości ani poczucia triumfu. Książe doświadcza
swej wyższość dopiero w momencie pojawienia się Iwony, to ona
sprawia, że Filip czuje się spełniony jako prawdziwy Książę, co wy-
znaje w rozmowie z Cyrylem:

(...) Wiesz co? Dopiero teraz, jak na nią patrzę, czuję do szpi-
ku kości swoje księstwo. Przedtem czułem się co najwyżej baronem,
a i to z tych gorszych. (s. 24)

I dalej:

Rzeczywiście, to dziwne, a jednak ci powiem, że nigdy nie
czułem się tak pewnie, tak świetnie, tak nawet błyskotliwe. Tra, la,
la...(stawia obsadkę sztorcem na palcu) Zobacz, nigdy mi się to nie
udawało, a teraz mi się udaje. Widocznie, żeby poznać swą lepszość,
trzeba wynaleźć sobie kogoś dużo gorszego. Być nominalnym księ-
ciem, to jest nic – być istotnym księciem, to rozumiem. Lekkość
(tańczy) radość... No, ale chodźmy obejrzeć to nasze szaleństwo (...)
(s. 24-25).
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Milczenie i opór. Wnioski
Tym, co różni Iwonę, choćby od Walentego, jest opór. Iwona,

mimo swego statusu, Szambelan mówi o niej, że jest „reprezentantką
najniższych sfer społeczeństwa” (s. 63), przeciwstawia się porząd-
kowi panującemu na dworze – jej milczenie okazuje się formą
kontrwładzy i demaskacji nieprawości bohaterów. Iwona stosuje
podstępną taktykę. Próbuje zatrzeć etykietę obcości, jaka przylgnęła
do niej w związku z tym, że milczy. Mało tego, chce wkupić się w
łaski księcia. Zauważmy, że bohaterka, gdy mówi, co zdarza się nie-
zwykle rzadko, mówi po to, by podkreślić swą identyfikację z Fili-
pem. I tak na przykład odpiera zarzuty Cyryla i Księcia jakoby była
obrażona, przyznaje, że wierzy w Boga, a wreszcie przepędza za-
zdrosnego Innocentego, który czyni jej wyrzuty, z tego powodu, że
zakochała się w księciu. Problemem w relacji Filipai Iwony okazuje
się nie dzieląca ich różnica, a niemożliwe do zniesienia podobień-
stwo. Jak podkreśla Rene Girard „to nie różnica staje się przyczyną
obsesji prześladowców, lecz jest nią właśnie przemilczane przeci-
wieństwo: zatarcie się różnicy”19.

Iwona terroryzuje Filipa nie tylko milczeniem, ale i spojrze-
niem. Jako że bohaterka stroni od wyrażania się w języku, jej kontakt
z dworem przenosi się na poziom komunikacji niewerbalnej. Iwona
mówi ciałem, znaczące są wszelkie jej gesty20. Spojrzenie Iwony-
okazuje się nie tylko narzędziem dyscyplinującym, ale i formą wła-
dzy, sposobem zawłaszczenia Filipa, okrutnym narzędziem egze-
kwowania miłości. Co więcej, spojrzenie to prowadzi do efektu pa-
noptykonu21, sprawia, że Filip, który interioryzuje spojrzenie Iwony,
staje się jej więźniem. „Widzialność jest pułapką (...).” „To główny
efekt Panoptykonu: wzbudzić w uwięzionym świadome i trwałe
przeświadczenie o widzialności, które daje gwarancję automatyczne-
go funkcjonowania władzy”22, zauważa Foucault w studium Nadzo-

19 R. Girard, Kozioł ofiarny, Łódź 1987, s. 35-36.
20 Cielesności Iwony w kontekście licznych inscenizacji sztuki Gom-

browicza, poświęca sporo uwagi przywoływana już monografistka Iwony...
Monika Żółkoś.

21 Zob. M. Foucault, Nadzorować i karać, przekł. T. Komendant, War-
szawa 1998.

22 Tamże, s. 196.
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rować i karać. Iwona, która patrzy staje się czymś absolutnym,
okiem cyklonu, przed którym nie ma ucieczki. Filip zauważa: „(...)
ona nas ma w sobie – mnie i Izę – ma w sobie i będzie tam w sobie z
nami... o nas... poczynać sobie po swojemu... na swój, wiesz? Tfy,
Tfy! Nie chcę. Zabiję. Cóż, z tego, że ona odejdzie? Odejdzie, ale
unosząc nas w sobie... (...)” (s. 61).

Summary:
Analiza dramatu Gombrowicza dowodzi, że chociaż główna

bohaterka utworu swoim milczeniem demaskuje nieprawośćpostaci,
to zarazem sama ujawnia własną niepraworządność,przymuszając
innych do uznania wymykającej się porządkowi języka władzy.

Słowa kluczowe: praworządność, milczenie, władza, język

Summary:
The paperisan interpretation of “Ivona, The Princess of Bur-

gundia” („Iwona, ksieżniczka Burgunda) by Witold Gombrowicz.
The author focuses on the relation between silence and law-
abidingness. According to the author, silenceis a type of dismissal of
lack of law-abidingness among protagonists. The author proves that
Gombrowicz’s drama criticizes both artificial conventions and prota-
gonists’ crime. The paper also considers the problem of authority in
the context of silcence.

Keywords: law-abidingness, silence, authority, language
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Joanna Dulewicz

Zagadnienia prawne w literaturze „osobnej”

Literatura „osobna” to termin zaproponowany przez Jerzego
Cieślikowskiego. Określa się nim literaturę dla dzieci i młodzieży1.
Ma on charakter umowny, gdyż literatura ta wprawdzie charaktery-
zuje się wieloma cechami odróżniającymi ją od literatury dla doro-
słych (jak chociażby poetyka, schematy komunikacyjne, obieg), jed-
nakże nie różni się od niej pod względem wartości artystycznych.
Zarówno bowiem teksty przeznaczone dla najmłodszych, jak i te
skierowane do dorosłego czytelnika mogą być określane mianem
literatury pięknej, ale mogą też sytuować się w obrębie literatury
brukowej2.

W obszarze literatury dla niedorosłych czytelników – poza
utworami wysokoartystycznymi – mamy także do czynienia z tek-
stami o cechach instrumentalno-edukacyjnych. Dydaktyzm literatury
„osobnej” – pierwotnie pożądany, później traktowany jako cecha
osłabiająca walory artystyczne– manifestuje się obecnie nie tyle po-
przez ujęcia afirmacyjne, ale przez podejmowanie tak zwanych trud-
nych tematów3. Nie inaczej wygląda sytuacja jeśli idzie o zagadnie-
nia prawne.

W niniejszej pracy przedstawione zostaną utwory dla dzieci i
młodzieży, w których poruszane są tematy związane z prawem.
Omawiane teksty podzielone zostały na trzy grupy. Kryterium po-
działu stanowił wiek dziecka, do którego utwór jest adresowany.
Pamiętać jednak należy, iż nie jest to kryterium precyzyjne, bowiem
zdecydowana większość utworów podlega zjawisku wieloadresowo-
ści, a co za tym idzie ich odczytanie odbywać się może w różnych
przestrzeniach i na różnych poziomach interpretacyjnych4. Przyjęty
podział ma jednak tę zaletę, iż – jak się wydaje – pozwala zilustro-

1 Zob. J. Cieślikowski, Literatura osobna, Warszawa 1985.
2 Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980), T.1., red. K. Heska-

Kwaśniewicz, Katowice 2008, s. 20.
3 Tamże, s. 18.
4 Por. tamże.
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wać sposoby (oraz cele) przedstawiania zagadnień związanych z
szeroko pojmowanym prawem charakterystyczne dla wielu różnych
tekstów.

Dziecko poznaje swoje prawa
Potrzebę zapoznawania dzieci z ich prawami postulował już

Janusz Korczak5. Obecnie, biorąc pod uwagę liczbę przestępstw i
nadużyć, których ofiarami się osoby niepełnoletnie, potrzeba ta po-
zostaje nadal aktualna6. Co więcej, wydaje się, iż już od najmłod-
szych lat należy uświadamiać dzieciom ich prawa.

Praktyka ukazuje, że już w przedszkolu można wprowadzać
dzieci w świat uniwersalnych wartości oraz przekazywać podstawo-
wą wiedzę na temat praw człowieka. Zwykle dokonuje się tego po-
przez wykorzystywanie naturalnych, codziennych sytuacji. Jednakże
wielu wychowawców wykorzystuje do tego celu także literaturę – o
czym świadczy chociażby analiza publikowanych scenariuszy za-
jęć.Niektóre z nich ocierają się wręcz o zajęcia biblioedukacyjne,
bądź nawet biblioterapeutyczne (w tym przypadku można nazwać je
zajęciami bajkoterapeutycznymi). Podczas takich zajęć wykorzystuje
się często tak zwane bajki psychoedukacyjne (rzadziej psychotera-
peutyczne)7, których zadaniem jest nauczyć dziecko nowych postaw,
bądź zmienić jego dotychczasowe zachowanie. Autorką wielu bajek
psychoedukacyjnych jest Maria Molicka8. Pisane przez nią utwory
pomagają zrozumieć zasady współżycia międzyludzkiego oraz od-
czytać sytuacje patologiczne, to jest takie, w których prawa dziecka
są łamane. Poza tym, bajki te uczą dziecko rozpoznawania emocji
oraz pomagają w wypracowaniu strategii radzenia sobie z proble-
mami. Fabuła bajek psychoedukacyjnych nawiązuje do sytuacji, w

5 Por. J. Korczak, Prawidła życia, rys. S. Szymański, Warszawa 1958.
6 Zob. Przemoc wobec dzieci, „Unicef”,

https://dzieciwpolsce.pl/analiza/29/przemoc-wobec-dzieci (19.04.2018).
7 M. Molicka, Bajkoterapia: o lękach dzieci i nowej metodzie terapii,

Poznań 2002.
8 Bajki te zalicza się do tak zwanych bajek terapeutycznych, których za-

sadniczym sposobem wykorzystywania jest wzmiankowana powyżej bajko-
terapia. Zob. M. Molicka, Bajkoterapia…, dz. cyt., M. Molicka, Bajki tera-
peutyczne, wyd. 2 popr. i uzup., Poznań 1999.
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której aktualnie znajduje się dziecko, a główny bohater naszkicowa-
ny jest tak, by młody odbiorca mógł się z nim utożsamiać. Jednakże,
dydaktyzm tychże bajek nie powinien być zbyt wyrazisty: nie po-
winny one narzucać dziecku gotowych rozwiązań, ale raczej je pro-
ponować w sposób taki, by dziecko wybrało je niejako samodzielnie
i przyjęło jako własne. Pomaga w tym zwykle szeroki wachlarz me-
tafor zastosowanych w utworze. Dzięki nim analizowana sytuacja, w
której dziecko się znajduje zostaje mu ukazana z takiej perspektywy,
by mogło się ono do niej zdystansować. Oczywiście dziecko odczy-
tuje metafory w taki sposób, na jaki pozwala mu jego dojrzałość.
Dlatego też, bajki te wymagają ze strony wychowawcy także pewne-
go omówienia. Narracje towarzyszące opowieści mogą mieć charak-
ter interpretujący lub wychowawczy. W pierwszym przypadku na-
cisk kładziony jest na interpretację postaw i budowanie relacji, w
drugim – na pomoc w zrozumieniu poruszanego problemu oraz prze-
łożeniu treści opowiadania na indywidualną sytuację dziecka. Zwy-
kle też, po odczytaniu, bądź opowiedzeniu9 bajki dzieci zostają za-
chęcone do rozmowy o tym, co czuli lub czego doświadczali jej bo-
haterowie (swoje spostrzeżenia mogą także przedstawić w formie
rysunku).

By przybliżyć dziecku jego prawa oraz pomóc mu je zrozu-
mieć warto także – jak wskazują praktycy10 - wykorzystać alterna-
tywne odczytania tradycyjnych baśni folklorystycznych. Baśń – ze
swej natury – nie maskuje przed dzieckiem problemów, jakie niesie
życie, ale przedstawia je, za pomocą sugestywnych obrazów, w pro-
sty sposób, dając jednocześnie nadzieję na pozytywne rozwiązanie.
Dziecko nie tylko jest w stanie wyobrazić sobie, ale także niejako
poczuć sytuację baśniowego bohatera, dzięki czemu uczy się także
nazywania oraz wyrażania swych uczuć i emocji. Bogata metaforyka

9 Wg B. Bettelheima opowiadanie bajek daje lepsze efekty, niż ich od-
czytywanie. Rodzic, wychowawca, bądź terapeuta opowiadający dziecku
bajkę jest bardziej autentyczny, a co za tym idzie wzbudza większa zaufanie
niż osoba, która bajkę odczytuje (zob. B. Bettelheim, Cudowne i pożytecz-
ne. O znaczeniach i wartościach baśni, Warszawa 1985, s. 277-288).

10 Zob. Prawa dziecka w literaturze w: Prawa dziecka. Materiały dydak-
tyczne dla nauczycieli, red. E. Falkowska, M. Miłowska, M. Połowniak, A.
Skarbska, Warszawa 2012.
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baśni przekłada się na szeroki obszar możliwych interpretacji. Stąd
na przykład baśń Jaś i Małgosia może być odczytana jako opowieść
o prawie do wolności lub o problemach związanych z uprowadze-
niami. Calineczkę można zinterpretować jako historię równym trak-
towaniu i swobodzie wypowiedzi. Kopciuszek opowiada o prawie do
wypoczynku, a Dziewczynka z zapałkami o ochronie przed wyzy-
skiem11. Co więcej, jak stwierdza profesor Krystyna Zabawa: „w
baśniach i klasyce dziecięcej pełno jest obrazów przemocy wobec
najmłodszych i nierespektowania ich praw. Być może jest to jeden z
możliwych współczesnych sposobów czytania tych utworów (…)”12.

Publikacją traktującą o prawach dziecka jest tłumaczona z ję-
zyka szwedzkiego książka (choć nie do końca literacka) autorstwa
Pernilli Stalfelt pt. Twoje prawa - ważna sprawa13. Pozycja ta – opa-
trzona wstępem autorstwa Magdaleny Środy – przeznaczona jest dla
dzieci od czwartego roku życia. Treści przedstawione są w większo-
ści za pomocą rysunków stylizowanych na dziecięce i komiksowych
scenek. Nawiązują one do kolejnych punktów Konwencji o prawach
dziecka (której skrót jest zamieszczony na końcu książeczki). Jed-
nakże, wydaje się, iż niektóre z prezentowanych treści nie dość do-
brze wpasowują się w polskie realia, choć zapewne są doskonale
dostosowane do tych, z którymi zaznajomione są szwedzkie dzieci.
O pedagogicznych i światopoglądowych wątpliwościach, jaki
wzmiankowana publikacja może budzić w Polsce wspomina także
profesor Zabawa14.

Polska publikacja Moje prawa - ważna sprawa!15 to zbiór
szesnastu krótkich opowiadań autorstwa Anny Czerwińskiej-Rydel
oraz Renaty Piątkowskiej. Każda z historyjek rozpoczyna się od
przytoczenia jednego paragrafu z Konwencji o prawach dziecka,
który to jest następnie ilustrowany poprzez przedstawienie konkret-

11 K. Zabawa, Prawa dziecka w utworach literackich dla najmłodszych,
„Horyzonty Wychowania”, vol. 14, nr 31 (2015), s. 205-220.

12 Tamże, s. 215.
13 P. Stalfelt, Twoje prawa - ważna sprawa, tłum. I. Jędrzejewska, War-

szawa 2011.
14 Zob., K. Zabawa, Prawa dziecka…, dz. cyt., s. 207.
15 A. Czerwińska-Rydel, R. Piątkowska, Moje prawa – ważna sprawa!,

il. K. Kołodziej, Łódź 2014.
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nej sytuacji, w której ów prawo ma zastosowanie – by dziecko moż-
liwie najpełniej mogło je zrozumieć. Poruszane tematy (takie jak
chociażby głód, bicie, niepełnosprawność, analfabetyzm) choć nie
należą do najłatwiejszych, to jednak przedstawione są z dużą deli-
katnością. Pojawiają się także element humorystyczne. Mocną stroną
publikacji są także ilustracje Katarzyny Kołodziej, które doskonale
korespondują z treścią książki. Jak się wydaje, Moje prawa – ważna
sprawa! stanowi doskonały punkt wyjścia do rozmowy z dzieckiem
o jego prawach. Fragmenty książki mogą być także z powodzeniem
wykorzystywane podczas zajęć w przedszkolu lub szkole.

Objaśnianie zagadnień prawnych
Jak zostało to przedstawione powyżej, elementarną wiedzę na

temat ich praw przykazuje się już najmłodszym dzieciom. Dodatko-
wo, uczy się je odczytywania własnych emocji, wypracowywania
pożądanych zachowań i reakcji, a także odczytywania sygnałów
łamania ich praw. Działania te kontynuowane są podczas kolejnych
etapów edukacyjnych.

Na etapie wczesnoszkolnym – jak dowidzieć się można z lek-
tury publikowanych scenariuszy zajęć – także wykorzystuje się ba-
śnie folklorystyczne oraz bajki terapeutyczne. Dla tej grupy wieko-
wej adresowana jest także szereg publikacji traktujących o różnora-
kich zagadnieniach prawnych. Przyjrzyjmy się niektórym z nich.

Książka 12 ważnych praw: polscy autorzy o prawach dzieci16

to zbiorowe opracowanie, którego celem jest przybliżenie dzieciom –
w przystępny i interesujący sposób – ich podstawowych praw. Każde
z dwunastu zawartych w książce opowiadań, traktuje o jednym z
praw dziecka, jak np. prawo do utrzymywania kontaktu z rodzicami,
prawo do opieki lekarskiej, prawo do godnego życia, do nauki, od-
poczynku, ochrony przed wyzyskiem i in. Teksty (o dość rozbudo-
wanej fabule) zawierają wiele elementów humorystycznych, opa-
trzone są zwykle zabawnymi tytułami. Nie są one także pozbawione
walorów artystycznych. Należy również zwrócić uwagę na bogatą
szatę graficzną. Bohaterowie opowiadań przedstawieni są tak, iż
dzieci w łatwy sposób mogą się z nimi utożsamiać. Książka przezna-

16 12 ważnych praw: polscy autorzy o prawach dzieci, red. J. Sell, E.
Mierzyńska-Iwanowska, A. Belter, il.E. Kidacka, Poznań 2015.
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czona jest dla dzieci od szóstego roku życia. Może być wykorzysty-
wana zarówno przez nauczycieli, jak i rodziców, a także może być
samodzielnie odczytywana przez dziecko.

Kolejna pozycja kierowana do dzieci od siódmego roku życia,
to Dzieciaki z ulicy Tulipanowej, czyli prawa małych i dużych17. Au-
torka, Joanna Krzyżanek, uważa, iż niekiedy nawet osoby dorosłe
mają problem z właściwym zrozumieniem zagadnień związanych z
prawami dziecka. Dlatego też, jej zdaniem, nie tylko uświadamianie
dziecku jego praw, ale także edukacja w zakresie podstawowej ter-
minologii prawniczej jest niezmiernie istotna18. Krzyżanek prowadzi
także warsztaty dla dzieci, podczas których naucza dzieci o ich pra-
wach oraz dla rodziców i opiekunów, kiedy to wyjaśnia, iż respek-
towanie praw dziecka nie ma nic wspólnego z nadmiernym „roz-
pieszczaniem” dzieci, czy brakiem nakładania na nie stosownych do
wieku obowiązków. Dzieciaki z ulicy Tulipanowej, czyli prawa ma-
łych i dużych wydana została pod patronatem Rzecznika Praw dziec-
ka. Przedstawionych jest w niej dziesięć praw, które zdaniem autorki
są najczęściej łamane, takie jak np. prawo do zabawy, do wypoczyn-
ku, do życia bez przemocy. Sytuacje przedstawione w książce doty-
czą codzienności, której doświadcza niemal każde dziecko: jest tu
mowa chociażby o zjawiskach takich jak przezywanie, dokuczanie,
zdradzanie sekretów, wyśmiewaniu się z innych. Każda z zawartych
w książce historyjek kończy się dodatkowym wyjaśnieniem, przy-
kładami właściwych zachowań oraz konkretnymi wskazówkami jak
radzić sobie w trudnych sytuacjach.

W książce pt. Mam prawo i nie zawaham się go użyć!19 kiero-
wanej do dzieci we wczesnym wieku szkolnym głównym bohaterem
jest Czerwony Kapturek. Jego przygody odbiegają jednak od tych,
ukazanych w baśni folklorystycznej. Kapturek wciela się w rolę su-
permenki i spotyka na swej drodze inne baśniowe postacie, którym w
różny sposób stara się pomóc. Pojawiają się także czarne charaktery,

17 J. Krzyżanek, Dzieciaki z ulicy Tulipanowej, czyli prawa małych i du-
żych, il. M. Cioseł, Kielce 2008.

18 S. Krępa, Bez certyfikatów. Wywiad z Joanną Krzyżanek, „Granice.pl
wszystko o literaturze”, https://www.granice.pl/publicystyka/wywiad-z-
joanna-krzyzanek/1107/1 (dostęp: 30.03.2018).

19 J. Olech, E. Bąk, Mam prawo i nie zawaham się go użyć!, Warszawa 2014.

www.granice.pl/publicystyka/wywiad-z-
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z którymi młodzi odbiorcy także mieli już możliwość zetknięcia się
w baśniach. W każdej dziewięciu przedstawionych w książce niedłu-
gich historyjek jest mowa o jednym z praw dziecka, które zostaje w
tekście wyraźnie wyróżnione. Pod każdym z praw pojawia się także
informacja, iż zostało ono podpisane przez Rzecznika Praw Dziecka.
Dzięki takiemu zabiegowi, dziecko nie tylko zaznajamia się z formu-
łą danego prawa, nie tylko ma pewność, iż jest ono obowiązujące, ale
także dostrzega, jak powinno ono działać w konkretnej sytuacji oraz
jakie są symptomy jego łamania. Teksty napisane są językiem przy-
stępnym dla dzieci, daleko im jednak do infantylizmu. Lektura utwo-
ru stanowić może wstęp do dyskusji z dzieckiem, co stanowi niewąt-
pliwy atut tej publikacji.

Z kolei dwie książki Jakuba Skworza z serii Prawie bajki po-
święcone są edukacji prawnej dzieci (od siódmego roku życia). Na
przykładzie przygód małych bohaterów, czytelnicy nie tylko dowia-
dują się, iż znajomość przepisów prawa jest niezwykle istotna, ale
także – dzięki objaśnieniom i definicjom, które uzupełniają narrację
– mają okazję zaznajomić się z podstawową terminologią prawną.
Jak podkreśla radca prawny Rafał Szymkowiak: „warto pamiętać, że
nie tylko dorośli natrafiają na problemy prawne. Grożą one również
dzieciom, które często są na nie zupełnie nieprzygotowane. Prawie
bajki mają za zadanie w intrygujący sposób tłumaczyć, jak uniknąć
kłopotów i co robić, gdy się one pojawiają. Wyjaśniać najmłodszym
takie pojęcia jak mecenas, ustawa czy odsetki. Pomagać prawnikom
w opowiadaniu dzieciom o tym, co stanowi sens ich pracy”20. Pierw-
sza z książek zatytułowana jest Nieznajomość prawa szkodzi21. Jej
główny bohater, Oskar, marzy o konsoli do gier. W związku z tym,
iż jego rodzice nie mają pieniędzy na tak drogi zakup (spłacają kre-
dyt mieszkaniowy), chłopiec postanawia wziąć sprawy w swoje ręce.
Posługują się danymi z dowodów osobistych rodziców samowolnie
dokonuje zakupu przez Internet. Okazuje się jednak, iż promocyjna
cena konsoli jest jedynie chwytem marketingowym, faktycznie zaś

20 Wypowiedź przytoczona w tekście pt. „Prawie bajki” – książeczka do
edukacji prawnej dzieci dostępnym na stronie internetowej Adwokatury
Polskiej pod adresem: http://www.adwokatura.pl/ogolnoprawne/prawie-
bajki-ksiazeczka-do-edukacji-prawnej-dzieci/

21 J. Skworz, Nieznajomość prawa szkodzi, il. P. Liput, Poznań 2016.

http://www.adwokatura.pl/ogolnoprawne/prawie-
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stanowi jedynie jedną z rat. Główny bohater (a co za tym idzie także
i mały czytelnik) dowiaduje się więc jak ważne jest czytanie umów i
regulaminów, co może grozić za brak wywiązywania się ze zobo-
wiązań finansowych, czym są odsetki i kary oraz na czym polega
praca prawnika.W drugiej z książek – Twarde prawo, ale prawo22

poznajemy koleżankę Oskara, Emilkę, która przez swą nieostrożność
poważnie uszkodziła drogi samochód. Właściciel auta zażądał od jej
rodziców odszkodowania, a mała bohaterka miała okazję dowiedzieć
się nie tylko tego, czym jest odpowiedzialność, ale także na przykład
tego, co to jest polisa ubezpieczeniowa, na czym polega praca broke-
ra, czym zajmuje się sędzia. Dopełnieniem treści przedstawionych w
obydwu utworach jest bogata szata graficzna. Rzetelność opracowa-
nia poświadcza fakt, iż konsultantami kwestii prawnych byli prawni-
cy z kancelarii PragmatIQ, którzy także prowadzą w szkołach lekcje
i pogadanki na temat prawa.

Do dzieci we wczesnym wieku szkolnym adresowana jest także
książka zatytułowana Kuba i Buba w szpitalu czyli O prawach dziecka-
pacjenta niemal wszystko!23. Autorem publikacji jest Grzegorz
Kasdepke, który to Kubę i Bubę – bohaterów znanych także z innych
jego książek – umieścił tym razem w szpitalu, by w ten sposób ukazać z
jakimi problemami spotykać się może dziecko hospitalizowane. Pobyt
w szpitalu wiąże się zwykle z czasową separacją od najbliższych, ob-
cowaniem z wieloma obcymi osobami, ale także bólem i cierpieniem,
dlatego może być dla dziecka sytuacją niezwykle traumatyczną. Dlatego
też wiedza o tym, co się z nim dzieje, czemu służą procedury, którym
podlega oraz jakie są jego prawa jest niewątpliwie bardzo istotna. W
zabawny sposób opisane przygody bliźniaków: Kuby i Buby takiej wła-
śnie wiedzy dostarczają. Dzięki nim, mały odbiorca dowiaduje się z m.
in. tego, dlaczego należy być posłusznym personelowi medycznemu,
czym jest tajemnica lekarska, czy co należy zrobić w przypadku choro-
by kogoś bliskiego. Książka Grzegorza Kasdepke może być pomocą w
przygotowaniu dziecka na pobyt w szpitalu, gdyż stanowi doskonały
punkt wyjścia do dyskusji o prawach dziecka – pacjenta. Co więcej,

22 Tenże, Twarde prawo, ale prawo, il. P. Liput, Poznań 2017.
23 G. Kasdepke, Kuba i Buba w szpitalu czyli O prawach dziecka-

pacjenta niemal wszystko!, il. E. Poklewska-Koziełło, Łódź 2015.
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każdy rozdział kończy podsumowanie, w którym poszczególne prawa
są omówione i wyjaśnione.

Do nieco starszych dzieci (od dziesiątego roku życia) kiero-
wana jest inna książka Grzegorza Kasdepke pt. Mam prawo, czyli
nieomal wszystko, co powinniście wiedzieć o prawach dziecka, a nie
macie kogo zapytać!24. Utwór rozpoczyna się od prezentacji głów-
nych bohaterów, a są nimi Kacper (syn autora książki), jego rodzice,
nauczyciele i szkolni koledzy. W każdym kolejnym rozdziale opisa-
na jest próba szkolnego teatru oraz związane z nią – zwykle zabawne
– perypetie bohaterów. Dzięki nim, młody czytelnik dowiaduje się
na czym polegają oraz z jakimi kwestiami wiążą się kolejne prawa
zawarte w Konwencji o prawach dziecka. Co więcej, poznaje takie
terminy jak na przykład państwo, obywatel, tolerancja, godność,
wykorzystywanie. Całość dopełniają ilustracje autorstwa Macieja
Szymanowicza oraz zdjęcia Oli Bajer. Jak pisze Krystyna Zabawa:
„być może te całostronicowe fotografie miały właśnie wprowadzić
element głębszej refleksji. Może miały prowokować pytania dziecię-
cych odbiorców. Wydaje się, że książka – pomimo że przeznaczona
dla dzieci umiejących samodzielnie czytać – została jednak pomy-
ślana jako wspólna lektura, wymagająca dorosłego pośrednika, a
może raczej partnera”25. Warto także nadmienić, iż Rzecznik Praw
Dziecka objął publikację swym honorowym patronatem.

Kontrowersyjne tematy
W literaturze dla młodzieży także przedstawiane bywają róż-

norakie zagadnienia prawne. Przekaz jest jednak zazwyczaj bardziej
zakamuflowany, niż miało to miejsce w przypadku literatury dla
najmłodszych. Zdecydowanie częściej pojawiają się także tematy,
które wzbudzają wśród młodych ludzi żywe dyskusje, a niekiedy
także kontrowersje.

Plotkarstwo, prześladowanie, stalking to zjawiska, z którymi
współczesna młodzież styka się mniej lub bardziej bezpośrednio.
Zjawiska te stały się ważnym elementem fabuły książek Mart Fox:

24 Tenże, Mam prawo, czyli nieomal wszystko, co powinniście wiedzieć o
prawach dziecka, a nie macie kogo zapytać!, il. M. Szymanowicz, Warsza-
wa 2007.

25 K. Zabawa, Prawa dziecka…, dz. cyt., s. 213.
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Plotkarski SMS26 i Café Plotka27. Bohaterką obydwu powieści jest
osiemnastoletnia Ola, która pada ofiarą cyberprzemocy. Akcja
skonstruowana jest tak, by skłonić czytelników do refleksji nie tylko
nad złem jakie wyrządzić mogą pomówienia, których źródłem są
zdawałoby się niewinne plotki, ale także nad tym, do czego może
doprowadzić narracja nienawiści, która tak często daje o sobie znać
w Internecie. Tekst podsuwa także sposoby radzenia sobie z proble-
mami. Dla przykładu – gdy główna bohaterka żali się swemu przyja-
cielowi, iż w Internecie krąży kompromitujący ją film oraz że otrzy-
muje obelżywe wiadomości i telefony, ten nie tylko ją pociesza, ale
także stwierdza, iż jest to: „naruszenie dóbr osobistych, artykuł 23
Kodeksu cywilnego, a także artykuły 212 i 216 Kodeksu karnego.
Trzeba je wypisać w komentarzach, a także rozwiesić w twojej szko-
le, gdzie się da, może ów szantażysta się wystraszy i sam usunie film
z sieci (…)”28. Takie ujęcie tematu zachęca czytelnika do samodziel-
nego poznawania przepisów prawnych, a także uświadamia, iż nawet
problemy tak trudne jak doświadczanie cyberprzemocy czy stalking
nie są nierozwiązywalne, nawet bowiem w takich kwestiach państwo
zapewnia swym obywatelom ochronę. Bohaterka książek, mimo
wielu wątpliwości, stara się nie ulegać złu i zawalczyć o swoje pra-
wa, co jest dodatkowym pozytywnym wzmocnieniem przekazu.

O przemocy psychicznej traktuje powieść dla młodzieży Bar-
dzo biała wrona29 autorstwa Ewy Nowak. Głowna bohaterka, nasto-
letnia Natalia, zakochuje się w swym szkolnym koledze. Bardzo
szybko jednak okazuje się, iż chłopak wykorzystuje szczere i nie-
winne uczucie dziewczyny. Powoli, metodycznie stara się psychicz-
nie uzależnić ją od siebie. Jego zachowanie sprawia, iż Ola zaczyna
tracić poczucie własnej wartości, a nawet godności. Powoli jednak
zaczyna uświadamiać sobie, iż jej prawo do godnego traktowania jest
łamane, a przemoc psychiczna może być równie groźna, co przemoc
fizyczna. W książce poruszony jest dodatkowo temat prawa dziecka
do adopcji. Przedstawiony jest budujący przykład dopełnienia wszel-
kich zaleceń formalnych oraz prawidłowego wywiązywania się z

26 M. Fox, Plotkarski sms, Łódź 2012.
27 M. Fox, Café Plotka, Łódź 2012.
28 Tamże, s. 147.
29 E. Nowak, Bardzo biała wrona, Warszawa 2009.
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obowiązków rodziców adopcyjnych. Trzecim poruszonym w powie-
ści obszarem jest relacja praw dziecka do jego obowiązków. Jest to
zagadnienie szczególnie istotnie nie tylko dla dzieci, ale i dla rodzi-
ców. Jak to zostało już wspomniane powyżej, rodzice i opiekunowie
niejednokrotnie wyrażają obawy, iż prawa wiążą się jedynie z przy-
wilejami przysługującymi dziecku, których nadmiar osłabiać może
ich wychowawczy autorytet. Takie właśnie podejście cechuje rodzi-
ców głównej bohaterki opowieści, którzy zdecydowali się na adopcję
kilkuletniego chłopca. Ten, po krótkim okresie aklimatyzacji w no-
wej rodzinie, zaczął sprawiać olbrzymie problemy wychowawcze.
Zarówno zastępczy rodzice, jak i przybrana siostra okazywali dziec-
ku bardzo wiele ciepła, cierpliwości i wyrozumiałości, niejednokrot-
nie przymykając oko na kolejne, coraz gorsze wybryki, co jednak w
żaden sposób nie poprawiło sytuacji. Warto w tym miejscu odwołać
się do tak zwanego Apelu Twojego Dziecka, którego autorstwo przy-
pisuje się Januszowi Korczakowi30. W kilku prostych zdaniach zapi-
sane są tam najważniejsze zasady wychowania wynikające z troski o
poszanowanie godności dziecka. Także analiza Konwencji o pra-
wach dziecka dostarcza informacji, iż niestawianie wymagań, czy
tolerowanie niewłaściwych zachowań nie mają nic wspólnego z re-
spektowaniem praw dziecka. Przedstawiony w książce Ewy Nowak
przykład sugeruje, iż rodzicielska miłość winna być wymagająca,
przy czym stawiane wymagania winny być dostosowane do wieku i
możliwości dziecka. Nikt też nie ma prawa winić rodziców, za to, iż
nie pozwalają dziecku na pewne zachowania, iż łagodny, aczkolwiek
stanowczy sposób je napominają. Ważne jest natomiast to, by wszel-
kie zabiegi wychowawcze nie godziły w godność wychowanka i nie
umniejszały w nim poczucia własnej wartości, gdyż to właśnie – a
nie sam fakt stosowania racjonalnych nakazów, czy zakazów – było-
by naruszaniem praw dziecka. Biorąc powyższe pod uwagę, stwier-
dzić można, iż Bardzo biała wrona jest utworem, który stać się może
lekturą nie tylko dla młodzieży, ale także dla osób dorosłych.

30 Dostępny np. pod adresem: https://dziecisawazne.pl/apel-twojego-
dziecka-janusz-korczak/
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Podsumowanie
Przedstawione w niniejszej pracy utwory dla dzieci i młodzie-

ży to nie jedyne teksty, w których obecne są zagadnienia związane z
różnymi obszarami prawa. W tym kontekście warto wspomnieć o
wierszu Marcina Przewoźniaka Krzyknij nie! lub wierszu Marcina
Bryczkowskiego O prawach dziecka – obydwa utwory są powszech-
nie wykorzystywane w scenariuszach zajęć dla szkoły podstawowej
poświęconych prawom dziecka. Nie można też nie odnotować książ-
ki pt. Prawidła życia Janusza Korczaka, gorliwego ambasadora praw
najmłodszych, której to echa obecne są w wielu omawianych powy-
żej polskich utworach traktujących o prawach dziecka. Także w wie-
lu utworach bez wyraźnego adresu czytelniczego może można odna-
leźć wątki skłaniające do refleksji na kwestią praw człowieka.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż od najmłodszych lat war-
to zaznajamiać dzieci z różnymi zagadnieniami prawnymi, które to
nierozerwalnie związane są codziennością każdego człowieka. Nie-
wątpliwie pomocą w tym zadaniu – począwszy od uświadamiania
najmłodszym elementarnych zasad współżycia międzyludzkiego i
praw naturalnych, poprzez zapoznawanie z najważniejszymi zasa-
dami prawa stanowionego, edukacją w zakresie podstawowej termi-
nologii prawniczej, aż do kwestii dyskusyjnych i kontrowersyjnych,
których rozwiązanie wymaga wzięcia pod uwagę wielu różnych
czynników i uwarunkowań, i które nie zawsze są jednoznacznie roz-
strzygalne – może być literatura. Zastanawiając się nad doborem
odpowiednich utworów należy wziąć pod uwagę wiek dziecka, ale
także zakres tematyczny danej publikacji. Warto także zastanowić
się nad alternatywnymi sposobami odczytania utworów, które nie
traktują jednoznacznie lub bezpośrednio o prawie.

Streszczenie:
Już od najmłodszych lat warto uczyć dzieci o podstawowych

zagadnieniach prawnych, które to mają wpływ na codzienne życie
każdego człowieka. W szczególności należy uświadamiać dzieciom
ich własne prawa oraz uwrażliwiać na przejawy łamania praw czło-
wieka. W literaturze dla dzieci i młodzieży znaleźć można wiele
pouczających przykładów, na podstawie których czytelnik może
wzbogacić swoją wiedzę z zakresu szeroko pojmowanego prawa. Co
więcej, istnieją także książki dla najmłodszych poświęcone wyłącz-
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nie edukacji prawnej. W prosty i atrakcyjny dla dziecka sposób uka-
zują one róże zagadnienia prawne. Także alternatywne odczytania
utworów, które zasadniczo nie traktują o prawie, stać się mogą przy-
czynkiem do dyskusji o prawach człowieka.

Słowa kluczowe: prawo, prawa dziecka, dziecko, edukacja, li-
teratura

Summary:
Legalissues as reflected in literature for children and youth
Children from anearlyageought to be taughtaboutsomeelemen-

tarylegalissues. In particular, theyshould be taughtaboutchild-
ren’srights. Theyshould be alsosensitized to anysigns of violating-
humanrights. In the literaryworks for children and youthstherecould
be foundnumerousdescriptions and examplesthanks to them one can-
broaden the knowledgeaboutdifferentareas of law. Whatismore, the-
rearealsoissuedbookswhichmainaimis to explain children – in anap-
propriateway – different law issues and law terms. Sometimes, anal-
ternativeinterpretation of a literarywork, which in the firstreading-
does not seem to concern law atall, canrevealsomenewaspectsthat-
wouldconstitute a starting point to the discussionaboutdifferentas-
pects of law.

Keywords: law, children’srights, child, education, literaturę
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Ewelina Żuchowska

Studium zbrodni i kary w literaturze

I. Wstęp
Powiedzenie „nie ma zbrodni bez kary” podkreśla, że każda

zbrodnia musi zostać ukarana. Jeszcze inne przysłowie mówi nato-
miast „nie ma zbrodni doskonałej” - zabójca zawsze pozostawia
ślady. Zbrodnia i jej konsekwencje odbijają się na najbliższych za-
równo ofiary i zabójcy. Jest to niezwykle ciekawy temat do analizy
psychologicznej i literackiej. Studium zbrodni i kary, to częsty mo-
tyw pojawiający się w tekstach literatury popularnej. Znajdujemy w
niej róże obrazy zbrodni: zbrodnie na najbliższych członkach rodzi-
ny, zbrodnie królobójstwa, zbrodnie przemyślane i zbrodnie w afek-
cie. Wszystkie łączy jedno: ofiara i zabójca.

Przyjrzyjmy się aktom prawnym regulującym czym jest
zbrodnia. Zgodnie z art. 7 Kodeksu Karnego, zbrodnią jest czyn za-
broniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy
od lat 3 albo karą surowszą, np. zabójstwo. Zbrodnię można popełnić
tylko umyślnie. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli
sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo
przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi.1 Niektóre
literackie obrazy zabójstw wykraczają poza formułowaną w polskim
prawie karnym definicję zbrodni. Poniżej zostaną przeanalizowane
przykłady bohaterów- zabójców i studium ich zbrodni. Omawiane
utwory będą pochodziły z różnych epok literackich, z zachowaniem
chronologii.

II. Literackie studium zbrodni i kary.
Motyw zbrodni, po raz pierwszy, paradoksalnie pojawił się w

Piśmie Świętym. W pierwszej księdze, czyli Księdze Rodzaju pozna-
jemy historię synów Adama i Ewy. Starszy z nich, pierworodny Kain
był rolnikiem „Został mu powierzony fach ojca – uprawa roli (wcze-
śniej Adam jest scharakteryzowany jako rolnik: mówi o tym jego
imię pochodzące od Adama [ziemia] oraz wyznaczona mu przez

1 Art. 7, Kodeks Karny, http://karne.pl/karny.html, (dostęp 13.04.2018).
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Boga praca: W trudzie będziesz zdobywał z ziemi pożywienie dla
siebie po wszystkie dni twego życia). Był to zawód trudniejszy i
bardziej odpowiedzialny niż wypasanie trzody, które zostanie powie-
rzone Ablowi. Kain z pewnością był silniejszy, może bardziej ener-
giczny, pracowity. Miał więc powód do tego, by czuć się ważniejszy
niż brat”2. Wspomniany młodszy brat był pasterzem. Każdy z nich
składał ofiarę Bogu ze swoich plonów „Gdy po niejakim czasie Kain
składał dla Pana w ofierze płody roli, zaś Abel składał również pier-
wociny ze swej trzody i z ich tłuszczu, Pan wejrzał na Abla i na jego
ofiarę; na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to
Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą”3. Pogrążony w smutku i
zazdrości mężczyzna podjął tragiczną decyzję. Budząca się w nim
złość i zawiść doprowadziła do zbrodni. Z premedytacją zwabił swo-
jego brata na pole i tam go zabił. Został za to surowo ukarany przez
Boga: „Gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci już ona więcej plonu.
Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi!”4.

W Biblii odnajdujemy obrazy jeszcze wielu innych zbrodnia-
rzy. Na przykład Heroda, który kierowany rządzą władzy wymordo-
wał niewinne niemowlęta płci męskiej. Innym zbrodniarzem jest
Judasz, który w sposób pośredni stał się zabójcą Chrystusa, ponie-
waż wydał go, za trzydzieści srebrników, na śmieć. Judasz był naj-
bliższym uczniem Jezusa dlatego nie udźwignął psychiczne jarzma
zdrajcy i targany wyrzutami sumienia popełnił samobójstwo. Dziś
jego postać jest archetypem zdrady.

Na drugim biegunie w literaturze starożytnej znajduje się Mi-
tologia. W niej również odnajdujemy wiele przykładów morderców i
to bardzo bezwzględnych. Najciekawszym jednak przykładem
zbrodniarza jest Król Edyp, bohater tragedii Sofoklesa, który doko-
nał królobójstwa i ojcobójstwa jednocześnie. Jest to ciekawa postać,
gdyż jego życiem kieruje Fatum. Dokonana przez niego zbrodnia jest
nieświadoma i przez samego bohatera niezamierzona.

2 M. Majewski, Tajemnice biblijnych imion. Kain i Abel,
https://opoka.org.pl,(dostęp 13.04.2018).

3 Ks. Rodz.4, 3-6 [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu [Bi-
blia Tysiąclecia], Poznań 1998.

4 Tamże, 4,12.

http://karne.pl/karny.html
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Edyp był dzieckiem króla Teb Lajosa i Jokasty. Lajos otrzy-
mał od wyroczni ostrzeżenie, że straci życie z rąk syna, a królowa
będzie w kazirodczym związku z własnym dzieckiem „Gdy mu więc
syn ten się narodził, oddał on go niewolnikowi i kazał wynieść w
pobliskie Kiteronu góry. Przebito dziecięciu kostki, jak dziś jeszcze
zabitej zwierzynie przebija się skoki, a przeciągnąwszy przez rany w
stopach sznur, uniósł go powolny rozkazom pana pachołek w dzikie
ustronie. Zdjęty jednak litością nie porzucił on tam dziecka na śmierć
głodową czy też łup dzikich zwierząt, lecz oddał je znajomemu pa-
sterzowi z Koryntu, który na tych samych polanach górskich pasał
swoje bydło. Ten znów powierzył nieszczęśliwe pacholę bezdziet-
nym panom Koryntu, królowi Polybosowi i jego małżonce Meropie”
5. Po latach Edyp też dowiedział się o ciążącej na nim klątwie. My-
śląc, że koryńczycy są jego rodzicami postanowił opuścić kraj. Bez-
względny los postawił Lajosa na drodze wędrującego Edypa. Wy-
wiązała się między nimi bójka i Lajos zginął z rąk syna. W ten spo-
sób zaczęła się spełniać pierwsza część przepowiedni delfickiej.

Następnie Edyp trafił do Teb, rozwiązał zagadkę Sfinksa i zo-
stał okrzyknięty królem. Nieświadomy pokrewieństwa pojął za żonę
wdowę po królu-Jokastę i zaczął sprawować rządy w królestwie.
Jednak cięgle myślał o wyroku, który usłyszał od wyroczni. Poprzy-
siągł także swoim poddanym, że odnajdzie i ukarze królobójcę, który
pokonał Lajosa. Dramaturg dość szczegółowo dokonuje analizy psy-
chologicznej głównego bohatera. Edyp popada wręcz w obsesję i
obłęd czując, że morderca jest bardzo blisko. Z ust wieszcza Terezja-
sza dowiaduje się tragicznej prawdy. Jest to dla niego tak ogromne
piętno, że z rozpaczy wykuwa sobie oczy i opuszcza Teby, aby do-
kończyć swojego żywota.

Edyp dokonał jednej z najbardziej potępianych zbrodni- królo-
bójstwa. Jest to jednak bohater bardzo tragiczny, jego czyn nie był wy-
nikiem chciwości czy zazdrości, a ciążącego na nim Fatum. Psychicznie
nie poradził sobie z piętnem zabójcy. Powoli wręcz tracił rozum aż w
końcu wykuł sobie oczy i opuścił Teby jako biedny tułacz.

5 K. Morawski, Uwaga. O początkach tragedii greckiej i o znaczeniu
Sofoklesa w jej rozwoju [wstęp w:] Antygona, Sofokles,
https://pl.wikisource.org/wiki, (dostęp 13.04.2018).
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W renesansie odnajdujemy studium zbrodni i kary w dramacie
Szekspira Makbet. Autor przedstawił w nim historię jednego z do-
wódców wojska szkockich - Makbeta.

Bohater wracając z wojny spotkał na swojej drodze wiedźmy,
które przepowiedziały mu, że zostanie najpierw tanem Kwadoru, a
później królem Szkocji. Przepowiednia staje się zarzewiem do po-
pełnienia szeregu brutalnych zbrodni. Makbet początkowo nie wie-
rzy, że może aż tak awansować, ale zbieg przychylnych wydarzeń
potwierdza wizję wiedźm. Aby dopomóc losowi, wspólnie z żoną
popełniają szereg brutalnych zbrodni. Najpierw pozbywają się króla.
Nadarza się ku temu okazja, bo ten przybywa do nich w gościnę.
Lady Makbet podaje strażnikom środki nasenne, a później Makbet
zabija śpiącego króla Dunkana. Oskarżenie o zbrodnię padło na śpią-
cych strażników. Makbet rzekomo w ataku złości popełnił następną
zbrodnię - zabił niewinnych strażników. W ten sposób pozbył się
świadków, ale splamił swoje ręce kolejną niewinną krwią. Kiedy
został obwołany królem zaczął popełnić kolejne zbrodnie aby wy-
eliminowania wszystkich świadków królobójstwa. Wydał także wy-
rok śmierci na swojego przyjaciela Banko i jego syna, gdyż według
dalszej części przepowiedni miał go zdetronizować potomek Banko.
Od tej zbrodni w psychice Makbeta zaczyna się burza. Ma zwidy i
omamy. Wydaje mu się, że duch Banko za nim chodzi. Popada po-
woli w obłęd. Jest brutalnym tyranem. Bezwzględnie przelewa krew
swoich poddanych. Jedyną powierniczką obsesji i lęków króla jest
Lady Makbet-uważana za inicjatorkę popełnianych przez męża
zbrodni. Lady Makbet niestety też popada w obłęd „Precz stąd, prze-
klęta plamo! Precz! Powtarzam. — Raz, dwa! A więc czas już wziąć
się do dzieła. Czarne jest piekło! Wstydź się, mój mężu, wstydź się!
(…)Czuć tu zawsze krwi zapach. Wszystkie kadzidła Arabii nie
uwonnią tej małej ręki. Och! och! och!”6. Bredzi w gorączce i obse-
syjnie stara się zmyć ze swoich dłoni niewidzialne plamy krwi. Ob-
serwujący ją lekarz i służąca z rzucanych bezwiednie słów Lady
Makbet dowiadują się prawdy o drodze Makbeta do tronu. Wkrótce z
powodu wyrzutów sumienia królowa popełnia samobójstwo - rzuca
się z okna zamku.

6 W. Szekspir, Makbet, wers 2089, https://wolnelektury.pl,(dostęp
14.04.2018).
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W romantyzmie zabójstwo jest popularnym motywem. Johan
Wolfgang Goethe w swoim dramacie Faust opisał studium kobiety,
która zamordowała swoje dziecko.

Bohaterem utworu jest stary mędrzec, który stał się przedmio-
tem zakładu Mefistofelesa z Bogiem. Diabeł miał za zadanie opętać
duszę uczonego. Początkowo Faust waha się czy podpisać cyrograf,
ale zwiedziony obietnicą diabła, że przeżyje chwilę, którą uzna za
naprawdę piękną, poddaje się czartowi. Najpierw zostaje przez niego
cudownie odmłodzony. Potem wiedźma pokazuje mu lustro, w któ-
rym bohater widzi śliczną młodziutką dziewczynę Małgorzatę. Budzi
się w nim pożądanie rozkazuje więc Mefistofelesowi, by go do niej
zaprowadził. Uwodzi ją i zostaje ojcem jej dziecka. Nie jest jednak
wstanie zostać przykładnym ojcem, ponieważ ciągle goni za nowymi
wrażeniami. Zakochana Małgorzata podaje swojej matce zapropo-
nowany przez Fausta środek nasenny, by móc bez przeszkód spotkać
się z ukochanym. Przedawkowuje go jednak i matka umiera. A do-
datkowo ukochany ją porzuca, co jest przyczyną kolejnej zbrodni
dokonanej przez Małgorzatę. Zrozpaczona kobieta topi swoje dziec-
ko. Popada w szaleństwo i zostaje osadzona w więzieniu.

„Ja wiem, że jestem w twojej mocy,
lecz pozwól mi nakarmić dziecię!
Leżało przy mnie dzisiaj w nocy,
to wszystko, co mam na świecie!
Zabrali mi je, a ja w męce —
puste me łoże — puste ręce.
Nigdy się już nie rozweselą!
Mówią, że ja je zabiłam —
za wiele zbrodni — za wiele!”7

Paradoksalnie zbrodnie popełnione prze Małgorzatę rodzą się
z miłości. Bohaterka jest tak zauroczona Faustem, że ślepo wierzy w
każde jego słowo. Być może dlatego tak ciężko jej żyć z dzieckiem,
które będzie jej zawsze przypominało nieszczęśliwe uczucie. Kobieta
zostaje ukarana za swoje czyny, godzi się z wyrokiem, bo sama nie
może sobie wybaczyć tego, co zrobiła.

7 J.W. Goethe, Faust, https://wolnelektury.pl ,(dostęp 15.04.2018).
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Romantyzm polski również obfituje w motywy praworządno-
ści, zbrodni, kary i pokuty. W balladzie Lilje Adam Mickiewicz po-
kazuje jak zbrodnia pociąga za sobą kolejne nieprzewidziane konse-
kwencje. Bohaterką utworu jest kobieta, która zdradza przebywają-
cego na wojnie męża. Po jego powrocie boi się zdemaskowania swo-
jej niewierności i zabija małżonka. Zakopuje go w lesie, a na grobie
sadzi lilje. Ciekawy jest sam sposób pozbywania się ciała:

„Zbrodnia to niesłychana,
Pani zabĳa pana.
Zabiwszy grzebie w gaju,
Na łączce przy ruczaju,
Grób lilĳą zasiewa,
Zasiewając tak śpiewa:
„Rośnĳ kwiecie wysoko,
Jak pan leży głęboko;”8

Po pozbyciu się zwłok męża skrwawiona morderczyni udaje
się do pustelnika. Wyjawia mu swoją tajemnicę. Nie jest jej jednak
żal tego co zrobiła, a tylko boi się kary. Mędrzec ją uspokaja, że
prawdę zna tylko mąż, a on nic nie powie, bo jest głęboko zakopany.
Po powrocie do domu Pani okłamuje czekające na ojca dzieci. Mówi
im, że ojciec wróci wieczorem. Mijały kolejne dni, aż w końcu dzieci
zapomniały o swoim ojcu. A morderczyni udaje się także oszukać
czekających na brata szwagrów. Zaprasza ich do swojego domu (aby
nie wzbudzać podejrzeń) i prosi, żeby wspólnie na niego poczekali.
W końcu zamieszkują oni z wdową na stałe. Sytuacja się komplikuje,
gdy obaj zakochują się w kobiecie. Za radą pustelnika bohaterka
postanawia wybrać jednego z nich, ale ciągle odczuwa obecność
swojego zamordowanego męża. Popada w obłęd, zaczyna wręcz
prosić o karę, byle tylko odeszła od niej mara. Każdego dnia coraz
bardziej odczuwa piętno zbrodni- nie może spać, cieszyć się życiem i
ciągle jej się wydaje, że słyszy kroki zmarłego. W kulminacyjnej
scenie, kiedy postanawia wybrać jednego z braci mąż zjawia się w
domu i karze niewierną żonę i braci burząc cerkiew i grzebiąc ich

8 A. Mickiewicz, Lilje, wers 1-8, https://wolnelektury.pl ,(dostęp
14.04.2018).
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żywcem. A podsumowaniem utworu są prorocze słowa mędrca:
„Córko — rzecze jej stary —Nie masz zbrodni bez kary”9.

Lilje to nie jedyna ballada, w której Mickiewicz opisał mor-
derstwo. W balladzie Balladyna tytułowa bohaterka zamordowała
własną siostrę. Podłożem konfliktu była zazdrość i miłość.

Balladyna i Alina to dwie siostry pochodzące z ubogiej rodzi-
ny. Wychowuje je samotnie uboga wdowa. Matka bardzo kocha obie
córki, choć znacznie różnią się charakterami. Pierwsza z nich jest
pewną siebie, egoistyczną materialistką. A druga - Alina skromną,
dobrą i uczynną kobietą. Mimo to matka faworyzuje i oszczędza
Balladynę. Dba aby ciężką pracą nie zniszczyła sobie urody, z której
słynie w okolicy.

Balladyna jest powodem kłótni kochanków nad jeziorem Go-
pło. Uwiodła Grabca -ukochanego wróżki Goplany. Kiedy przyszła
wiosna i wróżka dowiedziała się o niewierności mężczyzny obmyśli-
ła plan, jak pozbyć się rywalki. Za pomocą czarów skierowała do
domu wdowy księcia, który chciał pojąć za żonę jedną z jej córek.
Królewną miała zostać ta, która przyniesie więcej malin. Balladyna
szybko obmyśla plan, aby pozbyć się rywalki i w końcu stać się bo-
gatą księżną. Bez skrupułów zabiła niespodziewającą się zagrożenia
Alinę i została żoną Kirkora. Życie u boku księcia było jednak dość
problemowe. Żyła w ciągłym strachu, że ktoś odgadnie jej chłopskie
pochodzenie. Poza tym jej ambicją jest zdobycie tronu, zostanie kró-
lową. Kiedy Kirkor wyjechał na wojnę obmyśliła plan pozbycia się
męża. Rozkochała w sobie rycerza Kostryna i namówiła go by po-
mógł jej zabić księcia. Następnie pozbyła się również i jego, bo był
niewygodnym świadkiem jej okrucieństwa. W końcu na krwi swoich
bliskich zdobyła tron i została prawowitą królową. Musiała wtedy
przestrzegać obowiązujących w państwie praw. Jednym z nich było
wydawanie wyroków i karanie zbrodniarzy „Przed królową zaczęli
więc ustawiać się kolejni oskarżyciele. Jednym z nich był zamkowy
lekarz, który stwierdził, iż Kotryn został otruty. Zażądał, by na truci-
ciela wydano sprawiedliwy i surowy wyrok.

Kolejnym z oskarżycieli był Filon, który chciał, by ukarano
morderczynię Aliny. Wdowa zaś poskarżyła się królowej na swą
wyrodną córkę, prosząc o jej ukaranie. Gdy dowiedziała się jednak,

9 Tamże, wers 221-222.
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iż za wypędzenie matki grozi kara śmierci, nie zdecydowała się wy-
powiedzieć jej imienia, nawet na torturach, którym ją poddano”10.
Wdowa nie mogła żyć ze świadomością jak zła i bezwzględna jest jej
ukochana córka. Balladyna poniosła konsekwencje swoich czynów i
została ukarana za morderstwa, których dokonała.

Kolejne, doskonałe studium psychiki bohatera- zabójcy opisał
Fiodor Dostojewski w pozytywistycznej powieści Zbrodnia i kara.

Główny bohater utworu to ubogi student prawa Rodion Ra-
skolnikow. Próbuje utrzymać się w Petersburgu i ukończyć studia,
aby pomóc swojej rodzinie. Niestety nie jest to łatwe. Aby mieć pie-
niądze na życie zastawia swoje rzeczy u lichwiarki Aldony. Niestety
jego sytuacja finansowa ciągle się pogarsza. Nie ma na czynsz za
wynajmowany pokój, jest więc zmuszony przerwać studia. Zostaje
bez pracy i celu w życiu, wegetuje w ciasnym, obskurnym pokoiku.
Zaciąga kolejne długi u lichwiarki, zaczyna go przytłaczać ta kon-
sternacja. W jego głowie rodzi się pomysł zabicia kobiety, aby nieco
poprawić swoją sytuację. Poza tym czuje się w obowiązku wobec
świata pozbawić życia istnienie, które określa „wszą”. Czuje się
nadczłowiekiem powołanym do eliminacji słabszych jednostek.

Przez miesiąc z premedytacją planuje zabójstwo, skrupulatnie
się przygotowuje np. wymierza w krokach odległość od jej domu.
Niestety plan nie do końca wypalił, ponieważ Rodion musiał zabić
też niewinną siostrę lichwiarki – ciężarną Lizawietę, która stała się
przypadkowym świadkiem zdarzenia. Nieoczekiwany przebieg
zbrodni powoduje, że bohater popada w apatię i depresję. Przez kilka
dni w ogóle nie wstaje z łóżka, męczą go koszmary i omamy. Rodion
nie udźwignął psychicznie tego co zrobił. Stał się ofiarą własnej
zbrodni. Stan letargu wywołuje także świadomość upadku filozofii,
którą wyznawał- nadczłowiek (za jakiego się uważał) nie jest
wstanie poradzić sobie z sumieniem, jest słaby psychicznie.

Pisarz dokonał szczegółowej analizy psychologicznej
człowieka uważającego się za jednostkę wybitną i dającą sobie
prawo do zbrodni w imię ogólnego dobra społecznego. Pokazał, że
zbrodnia, choćby ideologiczna zawsze jest zła i przynosi zgubne
konsekwencje nie tylko dla ofiary, ale i kata.

10 A. Mickiewicz, Balladyna, http://balladyna.klp.pl, (17.04.2018).
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Bezwzględnego zabójcę przedstawia Henryk Sienkiewicz w
powieści Quo vadis. Opisuje rządy i zbrodnie okrutnego władcy
Rzymu- Nerona. Bohater jest odwzorowaniem autentycznego postaci
historycznej 11.

Sienkiewicz opisuje Nerona pod koniec swojego życia, kiedy
jest już w stanie całkowitej destrukcji moralnej. Morduje wszystkich,
którzy są dla niego niewygodni, niebezpieczni lub po prostu mu się
znudzą. Jego rządy opierają się na zdradzie, zbrodniach i strachu.
Zamordował własną matkę, gdyż zbyt ingerowała w jego decyzje
polityczne. Brata, żeby nie zagrażał jego pozycji i żonę Oktawię, bo
chciał związać się z inną. Wszystkie te zbrodnie wypaczyły jego
psychikę, ale odczuwał wyrzuty sumienia, które doprowadzały go do
obłędu. Mimo to był tak zatracony w swej próżności, że nie potrafił
zrezygnować z własnych zachcianek nawet kosztem życia najbliż-
szych. Wydawał wyroki na wszystkich, którzy mu się sprzeciwili. A
największą zbrodnią popełnioną przeciw cesarzowi było niezrozu-
mienie i niedocenianie jego rzekomego talentu artystycznego. Uwa-
żał się za wybitnego, natchnionego poetę i to było celem i sensem
ostatnich lat jego życia. Nie interesował się sprawami politycznymi
Rzymu, gdyż cały swój czas poświęcał twórczości artystycznej. Wy-
dał nawet wyrok śmierci na syna Poppei (swojego pasierba) Rufiusa,
ponieważ zasnął podczas czytania jego wiersza.

Brutalność władcy jest jednak szczególnie widoczna w obse-
syjnej nienawiści wobec chrześcijan. Podsyca nienawiść Rzymian
wobec wyznawców nowej religii oskarżając ich o całe zło panujące
w państwie. Apogeum nienawiści było zrzucenie na chrześcijan od-
powiedzialności za spalenie Rzymu, który spłonął aby władca
wskrzesił w sobie natchnienie. Cesarz chciał zobaczyć płonące mia-
sto, by precyzyjniej opisać je w swoich wierszach „Nie widziałem

11 Według źródeł cesarz Neron był brutalnym i bezwzględnym człowie-
kiem „w 59 roku zlecił zamordowanie swojej matki. W 62 roku Neron po-
ślubił Poppeę, która poprzednio była żoną Rufriusa Crispinusa, a następnie
Otona – przyjaciela Nerona. Poppea była kochanką Nerona już od 58.
Zmarła w 66 roku, według Swetoniusza w wyniku kopnięcia zadanego
przez małżonka, gdy była w ciąży”
https://www.imperiumromanum.edu.pl,(dostęp 17.04.2018).

http://balladyna.klp.pl
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nigdy płonącego miasta i dlatego w opisie moim brak prawdy” 12.
Zbrodnia jaką dokonał na niewinnych chrześcijanach była najbrutal-
niejszą w jego życiu. Postanowił ich wymordować na oczach całego
Rzymu -podczas igrzysk olimpijskich. Widowisko trwało kilka dni,
każdy dzień był innym rodzajem tortur i męczeńskiej śmierci wy-
znawców Chrystusa „Po uprzątnięciu trupów widowisko przestało
być walką, a zmieniło się w teatr, szereg mitologicznych obrazów
pomysłu samego cezara. (..)Młody Kwartus upadł tak blisko cesar-
skiego podium, iż obryzgał krwią nie tylko zewnętrzne ozdoby, ale i
wysłane purpurą oparcie. Chilon nie wiǳiał upadku, albowiem
przymknął oczy, słyszał tylko głuche uderzenie ciała, a gdy po chwili
ujrzał krew tuż obok siebie, omal nie zemdlał po raz wtóry”13.

Bliski obłędu Neron, targany wyrzutami sumienia i znienawi-
dzony przez rzymian popełnił samobójstwo. Karą dla jego okrucień-
stwa była samotna śmierć, zdemaskowanie antytalentu poetyckiego i
utrata władzy.

Nie sposób zakończyć analizy tekstów literackich zawierają-
cych motyw zbrodni i kary bez omówienia chociażby jednego utwo-
ru z kręgu literatury łagrowej. W niej jednak zbrodnia przybiera nie-
co inny charakter, jest masowa, ideologiczna. Nie ma więc jednego
oprawcy, któremu mogłaby zostać wymierzona kara, który przyjąłby
na siebie odpowiedzialność za unicestwienie życia. Mordów doko-
nywano w imię fałszywej ideologii nacjonalistycznej.

Przykładem studium zbrodniarza są na przykład spisane przez
Kazimierza Moczarskiego zapiski rozmów z katem. Autor został
osadzony w jednej celi z Jurgen Stroopem – generałem SS. Kat war-
szawskiego getta opowiedział mu historię swojego życia i okrutnych
morderstw, których dokonywał na Żydach „Stroop był wysokim
oficerem SS, fanatycznym, oddanym nazistą. Z pełnym
przekonaniem dążył do zniszczenia Żydów i Polaków. W tym sensie
był wcieleniem zła. Nie tylko wykonywał rozkazy, ale realizował je
z pełnym przekonaniem. Wszystko wskazuje na to, że pozostał

12 H. Sienkiewicz, Quo vadis, Kraków 2007, str. 152.
13 Tamże, str.235.

www.imperiumromanum.edu.pl
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nazistą do końca życia”14. Autor przedstawił spowiedź mordercy
podczas odbywania kary.

III. Podsumowanie.
Motyw zbrodni i analiza tego, co się dzieje w psychice mor-

dercy inspiruje, ciekawi i jednocześnie przeraża. Losy morderców
opisane w literaturze popularnej są na pewno w pewnym stopniu
odzwierciedleniem anatomii zbrodni rzeczywistej. Bohaterowie lite-
raccy zabijają swoich bliskich z zazdrości, żądzy władzy, nieszczę-
śliwej miłości i pragnienia lepszego jutra. Natomiast literatura faktu
z czasów wojennych pokazuje obraz katów faszystowskiej ideologii.
Analiza powyższych utworów potwierdziła mądrość i prawdziwość
przysłowia- „nie ma zbrodni bez kary”.

Streszczenie:
W artykule pt. Studium zbrodni i kary w literaturze omówiono

przykłady bohaterów literackich – morderców oraz przeanalizowano
studium ich psychiki. Teksty literackie ukazują, co dzieje się w psy-
chice i sumieniu człowieka, który dokonał zbrodni. Motywem
zbrodni są najczęściej: zazdrość, nieszczęśliwa miłość, żądza władzy
i bogactwa. A ofiarami bywają członkowie rodzin, władcy i niewinni
ludzie. W literaturze popularnej znajdujemy róże obrazy zbrodni:
zbrodnie na najbliższych członkach rodziny, zbrodnie królobójstwa,
zbrodnie przemyślane i zbrodnie w afekcie. Wszystkie łączy jedno:
tragizm ofiary i zabójcy.

Słowa kluczowe: zbrodnia, kara, psychika zbrodniarza, spra-
wiedliwość, morderstwo, królobójstwo

Summary
A study of crimes and penalties in literature
In the article entitled A study of crimes and penalties in

literature , the examples of literary heroes - murderers are discussed,
and the study of their psyche is also analyzed. Literary texts show
what is happening in the psyche and conscience of the man who

14 Wywiad Michała Szukały (PAP) z dr Anną Machcewicz biografistyką
Kazimierza Moczarskiego opublikowany na stronie http://dzieje.pl, (dostęp
20.04.2018).

http://dzieje.pl
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committed the crime. The motives of the crime are most often:
jealousy, unhappy love, lust for power and wealth. And the victims
are family members, rulers and innocent people. In popular
literature, we find various images of crimes: crimes against the
closest family members, crimes of regicide, crimes thought through
and crimes in affection. All of them combine one thing: the victim's
and the killer's tragedy.

Key words: crime, punishment, criminal's psyche, justice,
murder, regicide
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