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Wstęp

Publikacja Wyzwania współczesnego świata to kolejny już XVI tom, który 
składa się z dziesięciu autorskich rozdziałów, które to zostały poświęcone ak-
tualnym zagadnieniom współczesnego świata. 

W niniejszym tomie zawarte zostały prace osób – młodych badaczy, któ-
rzy prezentują wyjątkowe spojrzenie na otaczającą rzeczywistość. Ciekawe 
unikalne spostrzeżenia, rozwazania i odniesienia wobec współczesnego świata 
nadają publikacji charakter wyjątkowy – interdyscyplinarny. Nad „gorący-
mi” zagadnieniami wyzwań współczesnego świata, i zachodzących w nim cią-
gle zmianach pochylają się środowiska naukowe reprezentujące świat nauki.  
W tejże publikacji możemy znaleźć teksty autorów reprezentujących Uni-
wersytet Rzeszowski, Collegium Humanum Rzeszów, Uniwersytet Papieski 
Jana Pawła II w Krakowie, Uniwerytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet 
Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwesytet Białostocki, Uni-
wersytet Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, Collegium Humanum 
Wyższa Szkoła Menedżerska, College of Social Sciences oraz Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wyzwania współczesnego świata tom XVI, który jest wynikiem współ-
pracy wielu ośrodków akademickich, ale i osób praktycznie zajmujących się 
problematyką otaczającego świata, których teksty odzwierciedlają tematy to-
czących się dyskursów człowieka XXI wieku. 

Niniejszą publikacje otwiera Wstęp, a po nim rozdział z tekstem autor-
stwa Karoliny Kumiegi pod tytułem Psychologiczne znaczenie pojęcia „Opinia 
Publiczna” we współczesnym świecie w którym to zostały poruszone kwestie zja-
wiska terroryzmu jako działalności przestępczej, która wykorzystuje media dla 
osiągania celów politycznych. Przedmiotem badań jest terroryzm jako element, 
który stanowi psychologiczny motyw w zakresie umiejętnego wykorzystania 
mediów poprzez użycie przemocy, zastraszenia i szantażu wobec społeczności, 
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a następnie reprezentacja tych działań za pomocą środków masowego prze-
kazu. Celem opracowania jest przedstawienie różnorodnych aspektów, które 
świadczą o dużej zależności działalności terrorystycznej od mediów. Poprzez 
dogłębne zbadanie źródeł tych działań można odpowiedzieć na główne pyta-
nie badawcze: w jaki sposób organizacje terrorystyczne wykorzystują media 
dla osiągania swoich celów. Rozszyfrowanie motywacji podejmowanych za-
machów oraz jej znaczenia zarówno dla ofiary, jak i samego sprawcy jest nie-
odzowne dla przeciwdziałania oraz zwalczania zjawiska terroryzmu. Struktura 
pracy jest następująca. Rozdział pierwszy poświęcony jest przyjrzeniu się defi-
nicji terroryzmu. W drugiej części przedstawiono czemu służą media i jak one 
ewoluowały oraz scharakteryzowano zależności pomiędzy mediami a terrory-
zmem. Przedstawiono państwa, w których występuje najwyższy współczyn-
nik zagrożeń o charakterze terrorystycznym, statystyki dotyczące ich spadku,  
a także konstrukcja zależności pomiędzy strachem, lękiem i uciskiem a realny-
mi faktami dotyczącymi terroryzmu.

W rozdziale II zatytułowanym Melancholia w kulturze. Zarys problema-
tyki Szymon Szeszuła przedstawia kulturową historię melancholii. Zaczynając 
od etymologii same wyrazu, przechodzi do różnorodnych manifestacji moty-
wu melancholii w literaturze i sztuce. Ważnym elementem namysłu przedsta-
wionym w powyższym artykule jest kwestia melancholijnego geniuszu oraz 
jego wpływu na twórczość literacką. Autor przedstawia możliwości, kryjące się 
w tej klasycznej koncepcji, wskazując na potencjalną subwersywność, która od 
początku wpisana była w myślenie o melancholii.

Natomist w rodziale III pod tytułem Rodzaje umów licencyjnych w prawie 
autorskim autorstwa Magdaleny Kropiwnickiej zostały poruszone zagadnie-
nia umów. W prawie autorskim wyróżnia się dwa rodzaje umów – umowy  
o przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz umowy licencyjne. W ar-
tykule Autorka poddała analizie rodzaje umów licencyjnych. Ustawodawca 
wyróżnia umowę licencji wyłącznej, niewyłącznej, sublicenję oraz licencję dla 

„bibliotek”. Wobec postępu technicznego można wyróżnić szereg licencji po-
zaustawowych, m.in. licencję typu shrink- wrap, click- wrap, browse- wrap, 
open source i creative commons, cloud computing, licencję na korzystanie 
z elektronicznych baz danych oraz umowaę licencyjną on- line o korzysta-
nie z utworu muzycznego. Dokonanie analizy rodzajów umów licencyjnych  
w prawie autorskim stanowi kwestię istotną z uwagi na powszechne stosowa-
nie tych umów. Najczęściej stosowaną w praktyce umową licencyjną wymie-
nioną w ustawie jest umowa licencji niewyłącznej. Pozaustawowe typy umów 
licencyjnych również odgrywają istotną rolę, bowiem przykładowo umowa 
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licencji click-wrap stosowana jest przy sprzedaży on-line. Jej istota sprowadza 
się do akceptacji warunków licencji przez kliknięcie w odpowiednią ikonę 

„akceptuję” lub „zgadzam się”.
W rozdziale IV pod tytułem Terroryzm – przyczyny i skutki autorstwa 

Katarzyny Cyrkun i Macieja Misztala została zaprezentowana tematyka zwią-
zana z terroryzmem. Zjawisko terroryzmu w zależności od okresu w jakim 
on występował było różnie motywowane i odbierane. Głównym celem było 
wymuszenie określonego zachowania na określonym środowisku społecznym. 
Wykonywanie zamachów terrorystycznych przez wiele organizacji jest 
traktowane jako oręż w walce o wolność, wpływy, religie i własne interesy. 
Założona organizacja terrorystyczna maja ku temu służyć.

Kolejny V rodział  pod tytułem Mediacja jako pozasądowa metoda roz-
strzygania sporów autorstwa Karoliny Ożóg, zostaje przybliżona jedna z alter-
natywnych form rozstrzygania konfliktów - mediacja. Autorka przedstawia 
korzyści płynące z tej niedocenionej jeszcze formy ADR oraz cechy przebiegu 
mediacji, a także samej postaci mediatora. 

W rozdziale VI pod tytułem Choroby to nie tylko problem medyczny. 
Refleksje w kontekście pandemii Arkadiusz Moskwa podjął się problematyki 
zdrowia oraz jego przeciwieństwa jakim jest choroba. Punktem odniesienia 
w dyskusji na temat zdrowia i choroby jest natura człowieka ujmowana jako 
kategoria wielowymiarowa i wieloczynnikowa. Z kolei pandemia, stanowi 
interesujące i wymagające studium przypadku nie tylko z punktu widzenia 
nauk medycznych, ale także etyki i filozofii. Przede wszystkim warto pamiętać,  
że obecna pandemia jest globalnym ryzykiem katastroficznym. Pandemia 
COVID-19 jest największym wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia od 
wielu lat. Testuje granice wydajności systemu, wymagając od świadczenio-
dawców dużej elastyczności, wprowadzania innowacyjnych rozwiązań oraz 
pogłębiania współpracy. Autor podkreśla, że kryzys pandemiczny przypomi-
na nam, że nasz gatunek jest ściśle z nią związany i prowadzi nie tylko do 
bardzo negatywnych skutków chorobowych, ale odbija się na całym życiu 
społecznym, gospodarczym i politycznym. Fakt, że nasz gatunek jest tak ści-
śle współzależny z tą „zarazą”, czyni nas mniej odpornymi na katastroficzne  
i egzystencjalne zagrożenia.

W kolejnum rozdziale Mariusz Tabor OFM, pod tytułem Przemiany 
społeczno kulturowe a kryzys wychowania religijnego w którym to autor na-
wiązuje do problemów wychowania religijnego w kontekście obecnych prze-
mian społeczno-kulturowych. Ukazuję w nim, że moralność tradycyjna ści-
śle związana z wartościami religijnymi jest deprecjonowana na rzecz szeroko 
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pojętego indywidualizmu, hedonizmu czy konsumpcjonizmu. Współczesny 
człowiek staje przed dylematem moralnym i nierzadko przeżywa stan kryzysu 
wewnętrznego.

Natomiast w rozdziale VIII pod tytułem Zapobieganie i walka z przestęp-
czością zorganizowaną autorstwa Laury Rębisz i Katarzyny Cyrkun podjęto 
próby przedstawienia sposobów zapobiegania oraz walki z przestępczością zor-
ganizowaną. Praca opisuje w swoim zakresie kwestę metod walki z przestęp-
czością, a także wyróżnia służby, które mają na celu walkę z przestępczością 
zorganizowaną. W pracy skupiono się głównie na problemie przestępczości 
zorganizowanej w Polsce.

W kolejnym rodziale autorstwa Janusza Kawa i Emilii Wieczorek pod 
tytułem Wpływ surowców pochodzenia zwierzęcego na funkcjonowanie orga-
nizmu człowieka w XXI wieku zostały poruszone kwestie zdrowej zywności 
pochodzenia zwierzęcego i jego wpływ na człowieka. Rozważania zawarte  
w niniejszym tekście stanowią kontekst kulturowych uwarunkowań konsump-
cji produktów mięsnych. Dywagacje pomiędzy zwolennikami diet mięsnych 
oraz zwolennikami diet bezmięsnych mają podłoże zarówno biologiczne jak 
i kulturowe. 

Niniejszą publikacje kończy rozdział z tekstem autorstwa Aleksandra 
Gorzenia pod tytułem Wyzwania dla rodzin w obliczu niepełnosprawności  
i choroby w którym to autor pochyla się nad problematyką niepełnosprawno-
ści i chorób związanych z niepełnosprawnością. Autor tekstu zwraca uwagę 
nad tematyką wsparcia dla rodzin w obliczy niepełnosprawności.

Redaktor pragnie serdecznie podziękować Recenzentom poszczególnych 
artykułów: prof. dr. hab. Michałowi Januszkiewiczowi, prof. dr. hab. Małgo-
rzacie Królczyk, prof. dr. hab. Henrykowi Noga, prof. nadzw. dr. hab. Kry-
stynie Barłóg, prof. nadzw. dr. hab. Norbertowi Malec, prof. nadzw. dr. hab. 
Krzysztofowi Żarna, dr. Annie Górskiej, dr. Jolancie Dyndur, dr Marii Kocór, 
dr. Joannie Leśniak, dr. Grzegorzowi Pawliokowskiemu, dr. Maciejowi Mil-
czanowski, dr Marlennie Stradomskiej, dr. Dobrochna Minich, dr. inż Zbi-
gniewowi Małodobremu, dr. Annie Moskwa a także mgr Lucynie Kwiatkow-
skiej oraz mgr Marzenie Jakubek za cenne i życzliwe wskazówki merytoryczne 
(uwagi), dzięki którym publikacja przybrała ostateczny kształt.

Janusz Kawa
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Karolina Kumiega
COLLEGIUM HUMANUM RZESZÓW

PSYCHOLOGICZNE ZNACZENIE 
POJĘCIA „OPINIA PUBLICZNA” 
WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Abstrakt: Artykuł stanowi analizę psychologii działania opinii publicznej oraz 
czynników, które wpływały na jej ciągłe przekształcanie. Tematyka opiera się 
na próbie scharakteryzowania społeczeństwa rozumianego jako „publiczność” 
oraz świadomości w zakresie zastosowanie określonych metod poszerzania in-
formacji. Uzmysłowienie sobie jak kluczową rolę odgrywają wartości i posta-
wy ludzi w stosunku do określonych dotyczące spraw, wydarzeń i osobowości 
pozwoli na zrozumienie treści tego artykułu. Opinia publiczna jest rodzajem 
porozumiewania się odmiennych jednostek ekonomicznych jak i społecznych, 
które cechuje się ukazywaniem swoich przekonań. Analiza oparta  jest na za-
stosowaniu metody obserwacyjnej oraz porównawczej.

Słowa kluczowe: psychologia, opinia publiczna, komunikacja, publiczność, 
media

Wstęp

Współcześnie spotykamy się z wydarzeniami, które powodują różnorod-
ne reakcje wśród jednostek i grup społecznych. Wbrew złudzeniom, iż są one 
wynikiem nagłych decyzji lub przypadkowych opinii, powstają na skutek zor-
ganizowanych i planowanych czynności, które mają na celu wykształtowanie 
określonej opinii publicznej. Natomiast idealnym do tego środkiem jest wy-
korzystanie mediów. 

W rodziale II pod tytułem „czym jest opinia publiczna” autorstwa Karo-
liny Kumiegii zostały poruszone definicje opinii indywidualnej, a także spo-
łecznej, publicznej. Niemalże każdego dnia poruszana jest tematyka znaczenia 
opinii publicznej zarówno w sprawach krajowych, jak i zagranicznych. Po-
woływanie się na opinie publiczną ma stanowić ważny argument dla dyskusji, 
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sporów i słuszności podejmowanych stanowisk. Środki masowego przekazu 
podają dane z badań opinii publicznej, zwłaszcza w sprawach polityki czy 
popularności polityków. 

Możemy zatem stwierdzić, iż opinia publiczna stała się codziennością 
naszego życia. Słyszymy o jej reakcjach, analizujemy przeprowadzane son-
daże i obserwujemy starania podejmowane w trosce o najlepszy wizerunek 
osób publicznych i instytucji. Przyczyniają się do tego wspomniane media, 
ogromne zainteresowanie ze strony obywateli, a także samych polityków  
w celu popularyzacji nazwiska. Doskonalone są narzędzia stosowane w jej 
kształtowaniu i badaniu.

Obecna wiedza o opinii publicznej kształtuje się głównie w zakresie nauk 
społecznych tj: filozofia, politologia, a nawet psychologia społeczna. Opinia 
publiczna jest procesem szczególnie złożonym, znajduje swoje miejsce w spo-
łeczeństwie, na które składają się różnorodne stosunki między określonymi 
zbiorowościami. Pojęcie opinii publicznej pojawiło się podczas oświecenia, 
ale odrębne koncepcje opinii publicznej mają znacznie starszą historię, która 
wyróżnia szereg znaczeń, które nadal wykorzystuje się do chwili obecnej. 

Czym jest opinia publiczna?

Opinia została wykorzystana przede wszystkim na dwa sposoby. W sensie 
epistemologicznym opinia wskazała konkretny sposób poznania i rozróżnia-
nia kwestię osądu od sprawy znanej jako fakt lub potwierdzona na podstawie 
wiary. W innym znaczeniu termin ten był używany do wskazania szacunku 
lub reputacji [Boulard-Jouslin 2014].

Badacze różnie definiują opinię publiczną. Niektórzy określają to jako 
opinia wszystkich ludzi, podczas gdy inni opisują ją jako opinię większości. 
Jednakże opinia publiczna to przede wszystkim opinia polityczna, która do-
tyczy życia zbiorowego ludzi. Opinia publiczna powinna charakteryzować się 
takimi elementami jak:

1. Społeczeństwo nie jest pozbawione opinii. Ma opinię.
2. Opinia publiczna ma znaczenie w demokracji, a także w innych for-

mach zarządzanie. Można to zignorować kosztem buntu, oporu.
3. 
4. Opinia publiczna w coraz większym stopniu staje się źródłem upra-

womocnienia rządów [Boulard-Jouslin 2014, s. 133]. 

Zgodnie z Encyklopedią Zarządzania opinia publiczna to „wartości i 
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postawy ludzi dotyczące danych spraw, wydarzeń i osobowości. Jest rodzajem 
porozumiewania się odmiennych jednostek ekonomicznych jak i społecznych, 
które cechuje się ukazywaniem swoich przekonań”. W prostych słowach 
możemy powiedzieć, że opinia publiczna nie jest opinią wszystkich ani nie 
jest to opinią większości. Jest to opinia ogólnie podzielana przez wszystkich,  
a jego celem jest podkreślenie dobra wszystkich. Jest to zgodna opinia, która 
cieszy się poparciem bardzo dużej większości ludzi. To nie jest nawet sprzeciw 
mniejszości, ponieważ odzwierciedla troskę o dobro wszystkich.

Napoleon Bonaparte twierdzi, iż opinia publiczna jest „niewidzialną 
i tajemniczą potęgą, której nic nie jest w stanie się oprzeć, nic nie jest od niej 
bardziej zmienne, bardziej nieokreślone i silniejsze. A przy tym, przy wszystkich 
swych kaprysach, jest ona znacznie częściej, niż się wydaje, prawdziwa, rozsąd-
na, sprawiedliwa” [Bonaparte 1983, s. 76]. Cechami opinii publicznej jest 
umowa ogólna, za którą stoi ogólna zgoda lub konsensus. Opinia publiczna 
jest racjonalna. Jego ważność można wykazać przez dwa czynniki: logikę lub 
rozum. Kolejną cechą jest opieka społeczna, gdyż opinia publiczna zawsze 
kieruje się ideą promocji np. zasiłków. Związana jest ze wszystkimi aspek-
tami życia, ponieważ może dotyczyć każdej sprawy - politycznej, społecznej, 
ekonomicznej, lub kulturowej. Podtrzymuje moralność, gdyż zawsze stoi na 
straży moralnych wartości społeczeństwa. Opinia publiczna nie jest opinią 
narzuconą. Jest to ogólnie przyjęty konsensus opinii i jest wynikiem wzro-
stu. Nie jest też destrukcyjna i negatywna. Jest pozytywna w treści, ponie-
waż zawsze reprezentuje dobro publiczne. Oparta o prawo do wolności słowa  
i wypowiedzi, a także odgrywa deterministyczną rolę w demokracji. Wszyst-
kie zasady demokratyczny rząd spoczywa na opinii publicznej. Rząd może 
pozostać przy władzy i działać z powodzeniem tylko wtedy, gdy ma poparcie 
opinii publicznej. Opinia publiczna jest prawdziwą sankcją stojącą za wszyst-
kimi prawami i politykami  w demokratycznym państwie. Wyższość opinii 
publicznej odzwierciedla suwerenność ludzi, co jest podstawą demokracji 
[Boulard-Jouslin 2014].

Z kolei zgodnie z Encyklopedią PWN opinia publiczna to „ogół przeko-
nań w kwestiach istotnych społecznie, wyrażanych w społeczeństwie lub innej 
zbiorowości; w węższym rozumieniu — poglądy dominujące w zbiorowości 
lub podzielane przez jej większość; w szerszym — to także „publiczność”, zbio-
rowość, w której istnieje o.p., niekiedy również prasa i in. organy wyrażające 
opinię”. Widzimy zatem, że opinia publiczna ściśle łączy się z publicznością. 
Aktualnie ludzie są częścią zarówno małych, jak i dużych publiczności. Człon-
kostwo w dużych publicznościach wymaga i podporządkowuje go od środków 
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masowego przekazu. Akcent na to kładzie J. Szczepański [1970, s. 446], który 
twierdzi, iż „dla wytworzenia takiej publiczności konieczny jest autorytet gazety, 
radia czy telewizji, lecz nawet jeśli czytelnicy pozostają krytyczni, można mówić 
o publiczności , gdyż ciągłe i trwałe oddziaływanie wywołuje, mimo krytycznego 
nastawienia, trwałe sposoby myślenia, sposoby posługiwania się pojęciami, trwa-
łe skojarzenia i sposoby reagowania”. Natomiast T. Goban – Klas opisuje, że 

„istnienie publiczności jest oparte na rzeczywistym występowaniu audytoriów, któ-
re w stosunku do pojęcia publiczność są zjawiskiem pierwotnym”. Publiczność  
w jego rozumieniu stanowi zbiór wielu audytoriów [Goban-Klas 1968, s. 166].

S. Kuśmierski [1987, s. 63] rozszerza i porządkuje definicję opinii pu-
blicznej w następujący sposób:

1. podmiotem opinii publicznej są zbiorowości ludzkie na różnych 
szczeblach społecznej organizacji, które przy definiowaniu istoty 
opinii są określane takimi terminami, jak: grupy społeczne, zbiory, 
publiczność;

2. przedmiotem opinii publicznej są konkretne sprawy o charakterze 
kontrowersyjnym, które w jakimś stopniu dotyczą sytuacji życiowej 
ludzi uczestniczących w tworzeniu opinii publicznej;

3. manifestowanie się opinii jest wynikiem uzewnętrzniania poglądów 
dzięki zachodzącym w grupach procesom interakcji pod wpływem 
nowych informacji;

4. opinia publiczna jest jedną z form świadomości społecznej, której 
szczególną właściwością jest ujawnianie się w kontekście aktualiów 
społeczno-politycznych. 

Amerykański inteteklualista Walter Lippmann wprowadził w książce 
Opinia publiczna wydanej w 1922 roku znaczenie opinii publicznej w ka-
tegoriach socjologicznych. Traktował on pojęcie „publiczności” jako zależne 
wobec opinii. Lippmann zobrazował publiczność, w skład której wchodzi ele-
ment spektatorów, którzy nie osądzają merytorycznych kwestii, a jedynie są 
zainteresowani w tworzeniu pewnych zasad gry". Lippmann zdefiniował także 
pojęcie „spraw publicznych", przez które rozumiał „zewnętrzne cechy świa-
ta, które mają wpływ na zachowanie innych istot ludzkich w takim stopniu,  
w jakim to zachowanie krzyżuje się z naszym i uzależnia nas od nich”. Naj-
ważniejszą jednak kategorią, którą stworzył Lippmann, a do której od-
woływali się późniejsi badacze opinii publicznej, jest pojęcie ,,stereotypu"  
i jego rola w funkcjonowaniu opinii publicznej. Przez stereotyp Lippmann 
rozumiał uproszczony sposób widzenia świata. Twierdząc, że stereotypy są 
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jedynym składnikiem opinii publicznej, Lippmann ograniczał jednak tym sa-
mym jej kompetencje poznawcze. Opinię publiczną definiował on rozmyślnie 
elastycznie, aby jak twierdził pozostawić miejsce dla bardziej rygorystycznych 
rozważań. W jego ujęciu ,,opinię publiczną stanowią obrazy wzajemnych sto-
sunków między ludźmi, ich potrzeby i zamierzenia oraz obrazy samych ludzi 
powstałe w ich umysłach”. 

Chociaż rzeczywistość opinii publicznej jest obecnie niemal powszechnie 
akceptowana, istnieje wiele różnic w sposobie jej definiowania, co w dużej 
mierze odzwierciedla różne perspektywy, z jakich badacze podeszli do tego 
tematu. Kontrastujące rozumienie opinii publicznej ukształtowało się na prze-
strzeni wieków, zwłaszcza gdy nowe metody pomiaru opinii publicznej zostały 
zastosowane w polityce, handlu, religii i aktywizmie społecznym. Politolodzy 
i niektórzy historycy kładli nacisk na rolę opinii publicznej w rządzie i polity-
ce, zwracając szczególną uwagę na jej wpływ na rozwój polityki rządu. Rzeczy-
wiście, niektórzy politolodzy uznali opinię publiczną za równoznaczną z wolą 
narodową. Jednak w tak ograniczonym sensie w danej chwili może być tylko 
jedna opinia publiczna w danej sprawie [Brzeziński 2013].

Z kolei socjologowie zazwyczaj postrzegają opinię publiczną jako pro-
dukt interakcji i komunikacji społecznej. Zgodnie z tym poglądem nie może 
być opinii publicznej w danej sprawie, chyba że członkowie społeczeństwa 
komunikują się ze sobą. Nawet jeśli ich indywidualne opinie są od początku 
dość podobne, ich przekonania nie będą stanowić opinii publicznej, dopó-
ki nie zostaną przekazane innym w jakiejś formie, czy to za pośrednictwem 
telewizji, radia, poczty e-mail, mediów społecznościowych, mediów druko-
wanych, telefonu lub poprzez rozmowę. Socjologowie zwracają też uwagę na 
możliwość jednoczesnego występowania wielu różnych opinii publicznych na 
dany temat. Chociaż jeden zbiór opinii może na przykład dominować lub 
odzwierciedlać politykę rządu, nie wyklucza to istnienia innych zorganizowa-
nych grup opinii na tematy polityczne. Podejście socjologiczne uznaje również 
znaczenie opinii publicznej w obszarach, które mają niewiele lub nie mają nic 
wspólnego z rządem. Sama natura opinii publicznej, zdaniem amerykańskie-
go badacza Irvinga Crespi, ma być interaktywna, wielowymiarowa i ciągle się 
zmieniająca. Tak więc moda jest odpowiednim tematem dla studentów opinii 
publicznej, podobnie jak publiczne postawy wobec celebrytów lub korporacji 
[Crespi 1996].

Niemal wszyscy badacze opinii publicznej, niezależnie od tego, jak je zde-
finiować, zgadzają się, że aby zjawisko mogło zostać uznane za opinię publicz-
ną, muszą być spełnione co najmniej cztery warunki: musi być problem, musi 
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istnieć znaczna liczba osób, które wyrażają opinie w tej sprawie, przynajmniej 
niektóre z tych opinii muszą odzwierciedlać pewien rodzaj konsensusu i ten 
konsensus musi bezpośrednio lub pośrednio wywierać wpływ [Młyniec 2015].

W przeciwieństwie do uczonych, ci, którzy chcą wpływać na opinię pu-
bliczną, są mniej zainteresowani kwestiami teoretycznymi niż praktycznym 
problemem kształtowania opinii określonych „społeczeństw”, takich jak pra-
cownicy, akcjonariusze, stowarzyszenia sąsiedzkie lub jakakolwiek inna grupa, 
której działania mogą wpływać na losy klienta lub interesariusza. Na przykład 
politycy i publicyści poszukują sposobów wpływania odpowiednio na decyzje 
wyborcze i zakupowe – stąd ich chęć określenia wszelkich postaw i opinii, 
które mogą wpłynąć na pożądane zachowanie. Często zdarza się, że opinie wy-
rażane publicznie różnią się od tych wyrażanych prywatnie. Niektóre poglądy 

– choć powszechnie podzielane – mogą w ogóle nie być wyrażane. Tak więc  
w państwie autorytarnym lub totalitarnym bardzo wielu ludzi może sprze-
ciwiać się rządowi, albo może obawiać się wyrażania swoich postaw nawet 
wobec swoich rodzin i przyjaciół. W takich przypadkach antyrządowa opinia 
publiczna z konieczności nie rozwija się [Paruch 2009].

Chociaż termin „opinia publiczna” nie był używany aż do XVIII wieku, 
wydaje się, że zjawiska, które bardzo przypominają opinię publiczną, miały 
miejsce w wielu epokach historycznych. Na przykład starożytne historie Ba-
bilonii i Asyrii zawierają odniesienia do popularnych postaw, w tym legen-
dy o kalifie, który przebierał się i spotykał z ludźmi, aby usłyszeć, co mówią  
o jego rządach. Prorocy starożytnego Izraela czasami uzasadniali ludziom 
politykę rządu, a czasami apelowali do ludzi, aby sprzeciwiali się rządowi.  
W obu przypadkach zależało im na wpływie opinii tłumu. A w klasycznej 
demokracji Aten powszechnie zauważono, że wszystko zależy od ludu, a lud 
od słowa. Bogactwo, sława i szacunek — wszystko można było dać lub ode-
brać, przekonując lud [Miklas 2004]. W przeciwieństwie do tego Platon nie 
miał wiele wartości w opinii publicznej, ponieważ uważał, że społeczeństwem 
powinni rządzić królowie-filozofowie, których mądrość znacznie przekracza 
wiedzę i możliwości intelektualne ogółu społeczeństwa. I chociaż Arystoteles 
stwierdził, że „ten, kto traci poparcie ludu, nie jest już królem” [Nogal 2020, 
s. 99-101], publiczność, którą miał na myśli, była bardzo wyselekcjonowaną 
grupą, ograniczoną do wolnych dorosłych mężczyzn; w Atenach jego czasów 
głosująca populacja prawdopodobnie stanowiła tylko 10 - 15 % populacji 
miasta [Nogal 2020, s. 99-101].

W tradycyjnych, wiejskich społeczeństwach europejskich średniowiecza 
działalność i postawy większości ludzi były podyktowane ich przynależnością 
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społeczną. Jednak wśród elity religijnej, intelektualnej i politycznej wciąż 
można było zaobserwować zjawiska podobne do opinii publicznej. Spory re-
ligijne, walki między papieżami a Świętym Cesarstwem Rzymskim oraz dy-
nastyczne ambicje książąt wiązały się z wysiłkiem przekonywania, tworzenia 
zwolenników i ujednolicania opinii tych, którzy się liczyli. W 1191 angielski 
mąż stanu William Longchamp, biskup Ely, został zaatakowany przez swoich 
przeciwników politycznych za zatrudnianie trubadurów do wysławiania jego 
zasług w miejscach publicznych, tak że „ludzie mówili o nim tak, jakby na zie-
mi nie było równych mu ludzi” [Balfour 1997, s. 74–81]. Propagandowe bitwy 
między cesarzami, a papieżami toczyły się głównie za pośrednictwem kazań, 
ale pewną rolę odgrywała też literatura rękopiśmienna.

Od końca XIII wieku stale rosły szeregi tych, którzy dawali się wcią-
gnąć w kontrowersje dotyczące bieżących spraw. Stopniowo wzrastał ogólny 
poziom wykształcenia ludności świeckiej. Rozwój humanizmu we Włoszech 
doprowadził do powstania grupy pisarzy, o których usług chętnie zabiegali 
książęta dążący do konsolidacji swoich posiadłości. Niektórzy z tych pisarzy 
służyli jako doradcy i dyplomaci; inni zostali zatrudnieni jako publicyści ze 
względu na ich umiejętności retoryczne. XVI-wieczny włoski pisarz Pietro 
Aretino – o którym mówiono, że potrafi zniesławiać, grozić i schlebiać lepiej 
niż wszyscy inni – był poszukiwany zarówno przez Karola V z Hiszpanii, jak 
i Franciszka I z Francji. Współczesny Aretino włoski filozof polityczny Nic-
colò Machiavelli napisał, że książęta nie powinni ignorować opinii publicznej, 
zwłaszcza w takich sprawach, jak podział urzędów [Machiavelli 2010].

Wynalezienie druku z ruchomej czcionki w XV wieku i reformacja prote-
stancka w XVI wieku jeszcze bardziej zwiększyły liczbę osób zdolnych do po-
siadania i wyrażania świadomych opinii na temat współczesnych problemów. 
Niemiecki ksiądz i uczony Marcin Luter zerwał z humanistami, rezygnując 
z klasycznej łaciny, która była zrozumiała tylko dla ludzi wykształconych  
i zwracała się bezpośrednio do mas. „Chętnie zostawię innym zaszczyt czynienia 
wielkich rzeczy” – napisał – „i nie będę się wstydził głosić i pisać po niemiecku 
dla laika bez szkoły” [Luter]. Choć dziewięćdziesiąt pięć tez Lutra, które mimo 
druku wbrew jego woli, rozpowszechniono w całej Europie, miały charak-
ter teologiczny, pisał także o takich tematach, jak wojna z Turkami, bunt 
chłopski, zło lichwy. Jego obelżywy styl i krytyka, jaką otrzymywał od swoich 
licznych oponentów, zarówno świeckich, jak i duchownych, przyczyniły się 
do powstania coraz większych grup opiniujących w ważnych sprawach dnia 
[Tuchle 1986].
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W czasie wojny trzydziestoletniej (1618-1648) podejmowano szeroko za-
krojone próby kreowania i wpływania na opinię publiczną, w tym posługiwa-
nie się traktatami ilustrowanymi drzeworytami. Opinie były również kształto-
wane za pomocą przemówień, kazań i rozmów twarzą w twarz. Nic dziwnego, 
że niektóre władze cywilne i religijne próbowały kontrolować rozpowszech-
nianie niechcianych idei poprzez coraz surowszą cenzurę. Pierwszy Index Li-
brorum Prohibitorum („Indeks ksiąg zakazanych”) został opublikowany za 
panowania papieża Pawła IV w 1559 roku. Karol IX z Francji zadekretował  
w 1563 roku, że niczego nie można drukować bez specjalnego zezwolenia kró-
la. Pochodzenie słowa propaganda wiąże się z organizacją misyjną Kościoła 
rzymskokatolickiego Congregatio de Propaganda Fide (Kongregacja Rozkrze-
wiania Wiary), która powstała w 1622 roku [Ciołkiewicz 2009].

Rozpowszechnianie informacji stało się powszechną częścią życia. Re-
gularne usługi pocztowe, zapoczątkowane we Francji w 1464 iw Cesarstwie 
Austriackim w 1490, ogromnie ułatwiły rozpowszechnianie informacji. Pry-
watne serwisy informacyjne były utrzymywane przez władze polityczne i bo-
gatych kupców od czasów klasycznych, ale nie były one dostępne dla ogółu 
społeczeństwa. Regularnie drukowane gazety pojawiły się po raz pierwszy 
około 1600 roku, a potem szybko się rozmnożyły, choć często były nękane 
przez przepisy cenzury [Jakubowski, Włodarczyk, Zdaniuk 2014].

Wielkie europejskie centra informacyjne zaczęły się rozwijać w XVII 
wieku, zwłaszcza w miastach, które tworzyły wyrafinowane giełdy finan-
sowe, takich jak Antwerpia, Frankfurt, Amsterdam, Londyn i Lyon. Wraz  
z wprowadzeniem płatnej służby cywilnej i zatrudnieniem płatnych żołnierzy 
w miejsce wasali książęta uznali za konieczne pożyczanie pieniędzy. Z kolei 
bankierzy musieli dużo wiedzieć o kredytach książąt, stanie ich politycznych 
fortun i ich reputacji wśród poddanych. Do ośrodków pożyczkowych napły-
wały wszelkiego rodzaju informacje polityczne i gospodarcze, które dawały 
podstawę do powszechnie panujących opinii w środowisku bankowym; Ditta 
di borsa („opinia o giełdzie”) jest często przywoływana w dokumentach tego 
okresu [Juhel, Dufour 2008].

Co znamienne, inny urzędnik finansowy, który jako pierwszy spopula-
ryzował termin opinia publiczna w czasach nowożytnych -  Jacques Necker 

- minister finansów Ludwika XVI w przededniu Rewolucji Francuskiej, wie-
lokrotnie zauważał w swoich pismach, że kredyt publiczny zależał od opinii 
posiadaczy i nabywców rządowych papierów wartościowych na temat żywot-
ności administracji królewskiej. On również był żywo zainteresowany ditta  
di borsa. Ale zwrócił też uwagę na siłę opinii publicznej w innych dziedzinach. 



19

PSYCHOLOGICZNE ZNACZENIE POJĘCIA „OPINIA PUBLICZNA”...

„Ta opinia publiczna”, napisał Necker „wzmacnia lub osłabia wszystkie ludzkie 
instytucje” [Diesbach 2004, s. 82]. Jego zdaniem we wszystkich przedsięwzię-
ciach politycznych należy brać pod uwagę opinię publiczną. Necker nie przej-
mował się jednak opiniami każdego Francuza. Według niego ludźmi, którzy 
wspólnie kształtowali opinię publiczną, byli ci, którzy potrafili czytać i pisać, 
mieszkali w miastach, byli na bieżąco z wiadomościami dnia i mieli pieniądze 
na zakup rządowych papierów wartościowych [Diesbach 2004, s. 82-83].

Ostatnie lata XVIII wieku pokazały, jak ogromnie wzrosła siła opi-
nii publicznej. Rewolucyjna opinia publiczna przekształciła 13 północ-
noamerykańskich kolonii brytyjskich w Stany Zjednoczone Amery-
ki. We Francji opinia publiczna zainspirowała zarówno klasę średnią, jak  
i masy miejskie i ostatecznie ukształtowała się jako rewolucja francuska. Ob-
serwatorzy Rewolucji byli zdumieni – a często przerażeni – tym nowym wid-
mem, które wydawało się, że jest w stanie zmieść na bok jedną z najbardziej 
zakorzenionych instytucji tamtych czasów – monarchię [Jakubowski, Wło-
darczyk, Zdaniuk 2014].

Zgodnie z teoriami klas społecznych wypracowanymi w XIX wieku, 
niektórzy uczeni epoki postrzegali opinię publiczną jako domenę klas wyż-
szych. Tak więc angielski autor William A. Mackinnon zdefiniował to jako 

„ten sentyment na każdy temat, który żywią najlepiej poinformowane, najinte-
ligentniejsze i najbardziej moralne osoby w społeczności” [Mackinnon 2009,  
s. 318]. Mackinnon, który był jednym z pierwszych autorów, który skupił 
się na tym temacie, dokonał dalszego rozróżnienia między opinią publiczną 
a „popularnym wrzaskiem”, który opisał jako „tego rodzaju uczucie wynikające 
z namiętności wielu działających bez namysłu; lub podniecenie stworzone wśród 
niewykształconych; lub wśród tych, którzy nie zastanawiają się lub nie oceniają 
danej kwestii” [Mackinnon 2009, s. 319].

Nie ma wątpliwości, że opinia publiczna była w umysłach wielkich my-
ślicieli i pisarzy epoki. Niemiecki filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
opisał opinię publiczną jako zawierającą zarówno prawdę, jak i fałsz i do-
dał, że zadaniem wielkiego człowieka jest rozróżnienie między nimi [Bernays 
2019]. Angielski prawnik i historyk James Bryce, pisząc pod koniec XIX i na 
początku XX wieku, utrzymywał, że rząd oparty na powszechnej zgodzie da 
narodowi wielką stabilność i siłę, ale nie wierzył, że opinia publiczna może 
lub powinna określać szczegóły polityki , ponieważ jego zdaniem większość 
ludzi nie ma czasu ani ochoty na zajmowanie stanowiska w każdej kwestii 
[Bryce 1939]. Media raczej nadawały ogólny ton polityce, a ich uczucia pro-
wadziły je do opowiedzenia się po stronie sprawiedliwości. Różne teorie opinii 
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publicznej były rozwijane od początku XX wieku, ale żadna nie została uzna-
na za dominującą.

Zgodnie z ramami zaproponowanymi przez kanadyjską teoretyk komu-
nikacji Sherry Devereux Ferguson, większość z nich należy do jednej lub dru-
giej z trzech ogólnych kategorii. Niektóre teorie zaproponowane w pierwszej 
połowie XX wieku traktują opinię publiczną jako wznoszenie się z najniższych 
warstw społeczeństwa na szczyty, zapewniające dwukierunkowy przepływ ko-
munikacji między reprezentantami a reprezentowanymi [Młyniec 1996]. To 

„populistyczne” podejście potwierdza tendencję opinii publicznej do zmiany, 
gdy jednostki wchodzą ze sobą w interakcje lub reagują na wpływy mediów. 
Sprzeciwiały się temu teorie z kategorii „elitarnej” lub społecznej konstruk-
cjonizmu, które podkreślają manipulacyjne aspekty komunikacji i uznają 
wielość perspektyw, które mają tendencję do formowania się wokół każdego 
zagadnienia. Odzwierciedlając bardziej pesymistyczny pogląd, teorie należące 
do trzeciej kategorii, znanej jako krytyczna lub radykalno-funkcjonalistycz-
na, utrzymują, że ogół społeczeństwa – w tym grupy mniejszościowe – mają 
znikomy wpływ na opinię publiczną, która jest w dużej mierze kontrolowana 
przez rządzących [Sułek 1996].

Zakończenie

Znaczenie opinii publicznej jako niezbędny element polityki społecznej 
doceniany był już od wieków, natomiast z terminem „opinia publiczna” spo-
tykamy się dopiero w XVIII stuleciu. Pomimo tego, badacze wskazują rów-
nież wcześniejsze źródła tego pojęcia, jak na przykład u Cycerona - publicum 
opinionem. Wielu socjologów i filozofów, ale również praktykujących po-
lityków było ciekawych w jaki sposób jednostki i grupy społeczne odnoszą 
się do państwa w kontekście wiedzy i świadomości. W połowie XVIII wie-
ku problem zbiorowej opinii zyskał na znaczeniu, a najbardziej wartościowe 
myśli na ten temat wypowiedział Jean Jacques Roussem. W dziele Discours 
sur l'origine et for dement de l'inegalite parmiles hommes (1750) stwierdził, 
 że „polityczne, obywatelskie i karne prawa oparte są na opinii mas i nawet despo-
tyczni wladey muszą się z nią liczyć”.

Pierwotnie scalano opinię publiczną z wyznaczoną formą poznania.  
Angielski filozof, Lock – rozważał opinię publiczną w zakresie funkcjonowa-
nia moralności. Uważał on, że każda jednostka oceniając swoje czyny, bierze 
pod uwagę nie tylko religię, prawa obywatelskie, ale  przede wszystkim opi-
nię publiczną. Z czasem zjawisko opinii stało się zjawiskiem intrygującym i 
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interesującym na tyle, iż można było spotykać je w podstawowych twierdze-
niach francuskich materialistów XVIII w, którzy twierdzili iż, „opinia publicz-
na rządzi światem”. W połowie XIX w. opinia publiczna przejawiała się poprzez 
upowszechnianie różnych ideologii poprzez proletariat, a środkiem maso-
wego przekazu była klasa robotnicza, która domagała się określonych praw  
i obowiązków. 

W książce wydanej w 1852 r. J. Mosley pisał, że nie istnieje inne sło-
wo, które odgrywałoby tak ogromne znaczenie w politycznych wydarzeniach 
ostatnich czasów, jak opinia publiczna. Mosley identyfikował publiczność  
z ludem, który wyrażał swoją wolę poprzez gromadzenie się oraz petycje. 
Uważał on, że opinia publiczna była głównym instrumentem, który umożli-
wił przeprowadzenie w Anglii reform parlamentarnych i emancypacji kobiet.
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PSYCHOLOGICAL MEANING OF THE TERM  

"PUBLIC OPINION" IN THE MODERN WORLD

Summary: The article analyzes the psychology of public opinion and the fac-
tors that influenced its continuous transformation. The subject matter is based 
on an attempt to characterize the society understood as "audience" and aware-
ness of the use of specific methods of expanding information. Understanding 
the key role that people's values   and attitudes play in relation to specific issues, 
events and personalities will allow you to understand the content of this article. 
Public opinion is a type of communication between different economic and 
social units, which is characterized by the disclosure of their beliefs. The analy-
sis is based on the use of the observational and comparative methods.

Keywords: psychology, public opinion, communication, audience, media
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MELANCHOLIA W KULTURZE. 
ZARYS PROBLEMATYKI

Abstrakt: W swojej pracy stosowałem podejście interdyscyplinarne, starając 
się naświetlić problem melancholii z różnych perspektyw. Z tego względu w 
toku rekonstruowania dyskursu przywoływałem teksty literaturoznawcze, filo-
zoficzne, medyczne, psychologiczne oraz historyczne. Przyjęcie takiej strategii 
metodologicznej wynikało ze specyfiki tematu – prowadzone od wieków stu-
dia melanchologiczne nie wypracowały jednego, określonego sposobu badania 
tego zjawiska. Niniejsza praca stanowi przegląd wybranych motywów, pod 
postacią których melancholia przejawiała się w kulturze. W pierwszej kolej-
ności omawiam genezę samego pojęcia oraz zastanawiam się, w jaki sposób  
Hipokratejska teoria czterech humorów wpłynęła na wyobraźnię późniejszych 
naukowców i artystów. Następnie przechodzę do popularnych motywów  
w kulturze, wiążących melancholię z działaniem Saturna oraz wskazujących na 
częste współwystępowanie melancholii i geniuszu. W swojej pracy odnoszę się 
także do zagadnienia acedii, którą odczytuje jako specyficzną odmianę melan-
cholii. Kolejny problem, który rozważam w niniejszej pracy, dotyczy związku 
między melancholią a teorią literatury - interesuje mnie przede wszystkim za-
gadnienie pisma (écriture) i reprezentacji. Na koniec przechodzę do problema-
tyki współczesnej, ukazując stopniowe odchodzenie od pojęcia melancholii na 
rzecz medycznego terminu ‘depresja’ i zastanawiając się nad tym, jakie miejsce 
zajmuje melancholia w dzisiejszej kulturze. 

Słowa kluczowe: melancholia, acedia, teoria literatury, Saturn w kulturze, 
écriture, depresja, melancholia generosa, fatalizm 

Uwagi wstępne

Melancholia to jeden z tych tematów w humanistyce, który cieszy się 
niesłabnącym zainteresowaniem badaczy. Bez względu na obowiązujące tren-
dy naukowe, melancholia znajdowała się w horyzoncie rozważań najwybit-
niejszych przedstawicieli danej epoki. Autorem pojęcia był słynny grecki le-
karz, Hipokrates z Kos, który wyznaczył melancholii bardzo ważne miejsce w 
obrębie swojej typologii ludzkich charakterów. I choć medyczne pochodzenie 
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terminu nigdy nie zostało w pełni zapomniane, to szybko równie istotnym 
ogniwem namysłu nad kategorią czarnej żółci stała się szeroko pojęta myśl 
filozoficzna. To właśnie owo skupianie w sobie refleksji medycznej i humani-
stycznej pobudzało przez wieki dyskurs o melancholii, czyniąc go najbardziej 
kompleksowym ujęciem problemu istnienia pogrążonego w rozpaczy.

Ostatnie lata w polskiej humanistyce są doskonałym dowodem na po-
parcie tezy o stałej obecności melancholii w rozważaniach naukowych. Ponad 
dwadzieścia lat temu ukazało się wpływowe studium Marka Bieńczyka, zaty-
tułowane Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty [1998]. Znamienne, 
że autor w bibliografii przedmiotu umieścił niemal wyłącznie dzieła obcoję-
zyczne. Dzisiaj, sytuacja osoby, która chciałaby poznać najbardziej wpływowe 
koncepcje melanchologiczne, jest zdecydowanie bardziej komfortowa. Przez 
ostatnie dwadzieścia lat na polskim rynku wydawniczym pojawiły się tłuma-
czenia najważniejszych prac, w tym m.in. Saturn und melancholie Raymonda 
Klibansky’ego, Erwina Panofsky’ego i Fritza Saxla [2009], Soleil noir Julii Kri-
stevy [2007], Melancholia Lászla Földényi’ego [2009] czy obszerny fragment 
siedemnastowiecznego traktatu The Anatomy of Melancholy Roberta Burtona 
[2010]. Oprócz tłumaczeń znanych autorów, pojawiły się również znakomite 
prace rodzimych badaczy, takie jak np. Melancholia w poezji polskiej po 1989 
roku Aliny Świeściak [2010] czy pionierskie opracowanie historii polskiej my-
śli psychiatrycznej, dokonane przez Mirę Marcinów w książce Historia polskie-
go szaleństwa. Słońce wśród czarnego nieba [2017].

Geneza melancholii

Wszyscy badacze melancholii są zgodni w kwestii tego, że nigdy nie ist-
niała i najprawdopodobniej nie będzie istnieć jedna, syntetyczna definicja 
melancholii. Autorzy monumentalnego dzieła Saturn i melancholia twierdzą, 
że „niewiele jest w historii myśli Zachodu pojęć tak wieloznacznych, jak me-
lancholia” [Klibansky, Panofsky, Saxl 2009, s. 6]. Można dodać, że niewiele 
jest także pojęć równie istotnych, które w takim stopniu kształtowały „[...] 
społeczne, medyczne i epistemologiczne normy” [Radden 2000, s. VII]. Od 
chwili wypracowania tego pojęcia na gruncie teorii humoralnej Hipokrate-
sa, przybierało ono liczne odcienie znaczeniowe, w każdej epoce denotując 
nieco inne zjawiska psychiczne. Jean Starobinski, autor fundamentalnej pra-
cy Historia leczenia melancholii stwierdza, że żywotność terminu świadczy  
o „upodobaniu do werbalnej ciągłości” [Starobinski 2017, s. 15]. 
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Już w ramach doktryny hipokratejskiej można wyróżnić trzy rozumie-
nia terminu: fizjologiczne, patologiczne i psychologiczne. Pierwsze znaczenie 
pokrywa się z etymologią samego wyrazu: „melancholia” w dosłownym tłu-
maczeniu z języka greckiego oznacza czarną żółć. Dla Hipokratesa czarna żółć, 
obok krwi, żółci i flegmy, była jednym z czterech podstawowych płynów ustro-
jowych. Sama jej obecność w organizmie nie prowadziła do komplikacji zdro-
wotnych – dopiero nadmiar czarnej żółci wywoływał patologię humoralną, 
objawiającą się stanem przygnębienia i rozpaczy. Z psychologicznego punktu 
widzenia natomiast melancholia jest jednym z czterech temperamentów.

Fakt, iż rodowód czarnej żółci sięga początków greckiej medycyny  
w dużym stopniu zaważył na metaforyce, jaka narosła wokół pojęcia melan-
cholii. Wyobrażenie „smolistego złogu, gęstej i ciężkiej materii mulistej” [Sta-
robinski 2017, s. 47], o której pisał Konstantyn Afrykańczyk, z jednej strony 
przekładało się na praktykę lekarską, doszukującą się wyłącznie somatycznych 
przyczyn choroby, z drugiej natomiast wpływało na skojarzenie charakteru 
melancholika z takimi cechami jak powolność, ospałość czy bezsilność. Sta-
łym punktem przednowoczesnych terapii melancholii jest dążenie do wypro-
wadzenia złośliwej substancji z organizmu. Drenaż czarnej żółci starano się 
przeprowadzić na różne sposoby: poprzez puszczanie krwi, stosowanie środ-
ków przeczyszczających i wymiotnych. Zaskakuje długie trwanie tych kuracji, 
które w swym fundamentalnym zarysie przetrwały w medycynie aż do przeło-
mu psychiatrycznego z końca XVIII wieku, gdy stopniowo zaczęły być zastę-
powane przez koncepcję leczenia „moralnego”, rezygnującego z fizjologicznej 
wykładni stanów melancholijnych na rzecz poszukiwań psychicznych źródeł 
problemu. Terapeutyka „moralna”, wyrosła na gruncie rozważań medycyny 
późnooświeceniowej, dała asumpt do postępu w nowoczesnej myśli psycholo-
gicznej i może być uznawana za zapowiedź niezwykłego rozwoju psychotera-
pii, trwającego nieprzerwanie od końca XIX wieku. 

Aby odpowiednio zrozumieć teorię quattuor humores należy umieścić 
ją w kontekście ówczesnej wiedzy, która zgodnie z założeniami Bachelar-
dowskiej filozofii nauki przynależałaby do przednaukowego etapu myślenia1.  
W Kształtowaniu się umysłu naukowego francuski filozof sformułował 

1 Bachelard wyróżnia trzy wielkie okresy w dziejach nauki: pierwszy okres, odpowiadający sta-
nowi przednaukowemu, obejmuje czasy od klasycznej starożytności do XVIII stulecia; drugi 
etap, nazwany stanem naukowym, rozwijał się od etapu przygotowawczego w XVIII wieku aż 
do początków wieku XX, natomiast rok 1905 i ogłoszenie przez Einsteina szczególnej teorii 
względności stanowi moment wyłonienia się trzeciego okresu, nazwanego epoką nowego umy-
słu naukowego. Zob. więcej: G. Bachelard, Kształtowanie się umysłu naukowego. Przyczynek do 
psychoanalizy wiedzy obiektywnej, przeł. D. Leszczyński, Gdańsk 2002, s. 8-16.
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koncepcję przeszkody epistemologicznej, czyli swoistego błędu poznawczego, 
który tkwi u źródeł intelektualnej stagnacji poszczególnych epok historycz-
nych. Jak twierdzi Bachelard, „poznanie rzeczywistości jest światłem pozo-
stawiającym zawsze pewien obszar w cieniu” [Bachelard 2002, s. 18], dlatego 
mniej lub bardziej świadome błądzenie jest przeznaczeniem każdego naukow-
ca, bez względu na czas historyczny. Przeszkody epistemologiczne powstają 
najczęściej z powodu trwania przy potocznym doświadczaniu świata, które 
ogranicza horyzont poznawczy podmiotu do tego, co znane i oczywiste. Spo-
śród wyróżnionych przez Bachelarda przeszkód dla wiedzy naukowej najmoc-
niej w procesie zrozumienia natury melancholii zaważyła przeszkoda substan-
cjalistyczna, wyrażająca się poprzez nadawanie badanemu zagadnieniu cech 
przedmiotowych [Bachelard 2002, s. 130-169]. Cała przednaukowa teoria 
melancholii bazuje na wyobraźni substancjalistycznej i to w niej właśnie po-
winno się upatrywać przyczyn, dla których melancholicy przez stulecia byli 
zadręczani nieskutecznymi i bolesnymi kuracjami. Starobinski dostrzega spe-
cyficzną logikę takiego postępowania, gdyż:

Wystarczy pomyśleć o wartości alegorycznej, jakiej mogą nabrać 
klasyczne metody leczenia melancholii, aby zrozumieć, dlaczego tak 
długo cieszyły się uznaniem, W dużej mierze satysfakcjonują one wy-
obraźnię. Użycie środków przeczyszczających konkretyzuje wyobraże-
nie wyzwolenia; środki wzmacniające odnawiają ciało; środki rozcień-
czająca przywracają homogeniczność soków wewnętrznych; nacieranie 
i masaże uelastyczniają kończyny. [Starobinski op. cit., s. 54]

Wiara w istnienie pewnej materii melancholicznej uspokajała wyobraź-
nię, jednocześnie pobudzając ją do tworzenia specyficznej obrazowości. Me-
lancholicy o swojej dolegliwości często opowiadali, posługując się metaforyką 
intruza (np. potoczne określenie „walka z melancholią/depresją”), postrzega-
nego jako ciało obce w organizmie. Wymowne są słowa Roberta Burtona, au-
tora najsłynniejszego traktatu o czarnej żółci: „mam [...] w głowie jakby wrzód 
wzbierający ropą, którego bardzo chciałem się pozbyć a nie mogłem przecież 
znaleźć lepszej drogi dla upuszczenia tej materii [niż pisanie]” [cyt. za Sławek 
1995, s. 70]. Jan Jakub Rousseau za podstawę swojego cierpienia uznał „polip 
w sercu” [Rousseau 2003, s. 405] którego chirurgiczna resekcja miałaby za-
pewnić filozofowi przywrócenie stabilnego rytmu życiowego. Innym warian-
tem melancholijnej idiomatyki jest odczucie pustki w sercu oraz wyobrażenie 
ciała jako więzienia dla myśli. Piotr Śniedziewski w książce Melancholijne spoj-
rzenie, poświęconej literaturze francuskiego romantyzmu, zauważa, iż „serce 
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wydrążone przez pustkę, niemożliwa do przeniknięcia głębia” to „metafory, 
które [...] powracać będą regularnie na kartach dziewiętnastowiecznych pa-
miętników oraz wspomnień” [Śniedziewski 2011, s. 145]. Marek Bieńczyk  
w książce Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty zwrócił uwagę na siłę 
oraz intersubiektywną trafność ikonografii melancholijnej:

Mityczna teoria czarnej żółci jest niewątpliwie skondensowanym ob-
razem naszego bezpośredniego doświadczenia melancholii. [...] Czarna 
żółć pozostawała przez wieki, a może i pozostaje nadal, najpełniejszym 
i najbardziej uogólnionym, syntetycznym przedstawieniem istnienia 
pogrążonego w smutku; najdoskonalszą intuicją pierwotną. I trudno 
jest nam znaleźć pojęcia opisowe nie będące analogią wobec pojęć, któ-
rych teoria „humorów” używała w sensie dosłownym dla oznaczenia 
właściwości czarnej żółci. [Bieńczyk 1998, s. 19-20]

Bez względu na to, czy podmiot melancholijny zaakceptuje swoje cier-
pienie i uzna je za część własnej osobowości, czy będzie postrzegał je jako stan 
przejściowy, czarna żółć jawić się będzie jako przeklęta część jaźni, izolująca 
od życia i innych ludzi. To swoiste napiętnowanie było rozmaicie pojmowa-
ne, dla niektórych stanowiło dowód wyjątkowości oraz bożej łaski i predesty-
nowało do wielkich czynów. Nawet w takim ujęciu melancholia wywyższała 
czysto pozornie, oferując wybitne zdolności w zamian za szczęście i poczucie 
spełnienia. Melancholijny geniusz za każdym razem lokuje swoje pragnienia 
w nieodpowiednim miejscu, jego sukcesy nigdy nie są triumfami par excellen-
ce, gdyż zabarwione są rozczarowaniem i świadomością egzystencjalnej klę-
ski. Można powiedzieć, że melancholik cel swojego życia zaledwie przeczuwa, 
wiedząc o nim tylko tyle, że znajduje się gdzie indziej i najprawdopodobniej 
nigdy nie będzie mógł się do niego zbliżyć.

Saturn, czyli przeznaczenie

W dziejach melancholii mit czarnej żółci jest równie istotny, jak mit 
złowieszczego wpływu Saturna. Korelacja temperamentu melancholicznego  
z szóstą planetą Układu Słonecznego nastąpiła stosunkowo późno, bo dopiero 
w schyłkowej fazie średniowiecza [Radden op. cit., s. 9], ale grunt pod to utoż-
samienie przygotowywany był już od czasów antycznych. 

Nie od razu wiązano nazwę rzymskiego bóstwa z nazwą planety. Pier-
wotnie Saturn był bogiem jednoznacznie dobrym, pełnił funkcję strażnika 
dobrobytu. Dopiero w wyniku powiązania go z greckim Kronosem zyskał 
wiele negatywnych cech, stając się bóstwem o dwoistej naturze. Zespolenie 
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semantyczne bóstwa i planety zostało zainspirowane nauką babilońską, która 
przeniknęła do Grecji w epoce klasycznej i stanowi początek antycznej astro-
logii [Klibansky, Panofsky, Saxl op. cit., s. 157-159]. Rzymianie do naukowej 
teorii Babilończyków wprowadzają pewne novum, utożsamiając niektóre pla-
nety z zasadą dobra, innym natomiast przypisując zło. Cyceron w traktacie  
O wróżbiarstwie, krytycznym wobec wielu przejawów rzymskiej religii, zasta-
nawia się „dlaczego u astrologa połączenie Jowisza lub Wenery z Księżycem 
jest znakiem dobrym dla rodzących się dzieci, a połączenie Saturna lub Marsa 
z Księżycem – znakiem złym?” [Cyceron 2010, s. 341-342]. Rzymski filozof 
jest sceptyczny wobec arbitralnych, jego zdaniem, ustaleń astrologów, jednak, 
co istotniejsze dla naszych rozważań, zaświadcza o ścisłym podziale na planety 

„dobre” – Jowisz i Wenus oraz na planety „złe” – Mars i Saturn. Zdaniem 
autorów monografii o melancholii, fakt przypisania Saturnowi negatywnych 
konotacji „[...] w oczywisty sposób przyczynił się do włączenia melancholii do 
jego domeny” [Klibansky, Panofsky, Saxl op. cit., s. 163].

Zwyczajem astrologów wszystkich czasów było przypisywanie cech cha-
rakterologicznych i fizjonomicznych badanym obiektom. Jednym z kryteriów 
przydziału odpowiednich przymiotów danej planecie była jej odległość od 
Słońca – ciała niebieskie szybko okrążające Słońce uchodziły za młode i rześkie, 
natomiast Saturnowi, jako ostatniej planecie Układu Słonecznego (nie znano 
wówczas jeszcze Urana i Neptuna), przyporządkowywano takie właściwości 
jak powolność, suchość czy chłód. Na zasadzie analogii bezpośredniej powyż-
sze atrybuty zostały przypisane dzieciom Saturna – melancholikom, którzy po 
swoim mitycznym patronie przejęli także takie cechy jak np. pesymizm, skłon-
ność do samotności, chłód emocjonalny, rozpacz i skąpstwo. Ponadto, poprzez 
skojarzenie z mitycznym Kronosem, tytanem przedstawianym w pozie zadu-
manego starca, saturnijczycy rozpoznawani byli także z powodu przygarbionej 
sylwetki, chudości, spuszczonej głowy oraz żółtawego koloru skóry (Klibansky, 
Panofsky, Saxl op. cit., s. 167-169]. Ta hellenistyczna charakterologia, łącząca 
teorię humoralną i wiedzę o kosmosie, w sporym stopniu zaważyła na całej na-
uce o melancholii – w zależności od autora kolejnej typologii dana osobowość 
uzyskiwała różne cechy, aczkolwiek myśl przewodnia pozostawała niezmien-
na – poprzez odpowiednią obserwację fizjonomiczną i behawiorystyczną moż-
liwe jest rozpoznanie „masek somatycznych” melancholii. Saturn w swojej 
wewnętrznie sprzecznej naturze posiadał także możliwość czynienia dobra  
i obdarowywania swoich poddanych geniuszem i powodzeniem. Wszystkie 
interpretacje są jednak zgodne w jednej kwestii – ludzie zrodzeni pod znakiem 
Saturna, nawet ci wybitni, zmuszeni są wieść życie w aurze smutku i rozpaczy.
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Astrologiczna teoria o złowieszczym wpływie Saturna odeszła w zapo-
mnienie wraz z triumfem racjonalistycznej wizji świata2, pozostawiła jednak 
ślad w melancholijnej wyobrażeniowości. Nad całą teorią charakterów opartą 
na tajnikach astrologii unosiło się widmo kosmicznego fatalizmu, swego ro-
dzaju astralnej predestynacji. Los człowieka zapisany został w gwiazdach, dla-
tego nie można uciec od swojego przeznaczenia – wszelkie próby wykuwania 
nowego charakteru muszą skończyć się nieuchronną klęską. Melancholik my-
śli kategoriami fatalistycznymi, stąd poczucie znajdowania się wewnątrz za-
klętego kręgu ograniczonych możliwości. Stałym motywem myślenia melan-
cholijnego jest poszukiwanie genezy własnej osobowości – oprócz repertuaru 
tradycyjnego, saturniczno-humoralnego, pojawiają się także innego rodzaju 
genealogie, umiejscawiające poczucie straty na różnym etapie życia. Najczę-
ściej zapowiedzi przyszłych problemów egzystencjalnych odnajdywane są już 
we wczesnym dzieciństwie, niektórzy przesuwają tę granice na sam moment 
narodzin [Por. Danek 2012]. Ilia Obłomow, tytułowy bohater słynnej powie-
ści Iwana Gonczarowa, od najmłodszych lat czuł, że nie w pełni kieruje swoim 
losem, że przyszedł na świat jako człowiek przeznaczony klęsce. W rozmowie 
z najlepszym przyjacielem stwierdził: „[...] życie moje zaczęło się od gaśnięcia.
[...]Od pierwszej chwili, kiedy obudziła się we mnie świadomość, poczułem, 
że gasnę” [Gonczarow 1990, s. 222]. Pasywna postawa, jaka charakteryzuje 
dużą część melancholików, wynika z zaakceptowania własnego, rozpaczliwego 
położenia i pojmowania go jako czegoś trwałego, niepodlegającego zmianie. 

Melancholia generosa

Emil Cioran na marginesie jednego ze swoich najwcześniejszych tekstów, 
poświęconego postaci Albrechta Dürera, dostrzega możliwość wyróżnienia 
dwóch odmiennych rodzajów melancholii. Pierwszy, cechujący się posępno-
ścią, rezygnacją i wstrętem do życia realizuje się najpełniej w sztuce Północy, 
drugi, nieco bardziej pogodny, afirmujący przemijanie, odznaczył się przede 
wszystkim w sztuce krajów Południa [Cioran 2008, s. 73-75]. Rozróżnienie 
wprowadzone przez Ciorana, jakkolwiek schematyczne i arbitralne, sugeru-
je występowanie dwóch podstawowych modalności melancholii twórczej.  
W obu jej przypadkach melancholia nie jest czynnikiem ograniczającym 

2 Wyjątek stanowi Walter Benjamin, który przykładał sporo uwagi do swojego saturnicznego 
„pochodzenia”. Gershom Scholem w artykule poświęconym autorowi Pasaży cytuje jedną z jego 
wypowiedzi: „Przyszedłem na świat pod znakiem Saturna – gwiazdy o najwolniejszych obro-
tach, planety opóźnień i dróg okrężnych” [Scholem 2006, s. 238].



32

SZYMON SZESZUŁA

– można powiedzieć, że stężenie czarnej żółci u ludzi twórczych pozostaje na 
poziomie, który pozwala im jednocześnie na kreatywność, jak i głębsze wej-
rzenie w istotę rzeczy. Melancholikiem-artystą jest zarówno ten, kto poprzez 
swoją sztukę wyraża przeświadczenie o nieuchronnej samotności wobec istnie-
nia oraz ten, który docenia dyskretny urok przemijania oraz odnajduje radość  
w byciu smutnym. Melancholia w oczach samych artystów może jawić się 
zatem jako źródło natchnienia lub materia twórczości – jak wykazał Jean Sta-
robinski, już od czasów Karola Orleańskiego kałamarz, inkaust i czarna żółć 
były ze sobą zestawiane, tworząc nośny motyw literacki tzw. atramentu me-
lancholii [Starobinski op. cit., s. 459-461].

Samo wskazanie przez Ciorana biegunów melancholii twórczej nie jest 
jednak tak istotne dla niniejszych rozważań, jak podstawowa dystynkcja po-
między melancholią aktywną i twórczą a melancholią pasywną i nieproduk-
tywną. Na gruncie literatury polskiej do tego rozróżnienia odnosił się explici-
te Juliusz Słowacki, który w Anhellim pisał: „Dwie są bowiem melancholije: 
jedna jest z mocy, druga ze słabości; pierwsza jest skrzydłami ludzi wysokich, 
druga kamieniem ludzi topiących się” [Słowacki 2002, s. 16]. Słowacki, po-
dobnie jak cała formacja estetyczna, z której się wywodzi, zrobił bardzo wiele 
dla romantyzacji zadumy i powiązania jej z osobami szczególnie wrażliwymi, 
pozostawiając poza granicami refleksji kwestię melancholii ludzi przeciętnych. 
Analogicznie do tej sprawy podchodził Vincent van Gogh, który w liście do 
brata pisał: „Zamiast poddać się rozpaczy, postawiłem na melancholię czyn-
ną, czując w sobie moc działania. Innymi słowy, postawiłem na melancholię, 
która czegoś oczekuje, do czegoś dąży, nie na melancholię, która posępna  
i zastygła, nurza się w rozpaczy” [cyt. za Bieńczyk 2002, s. 18]. W literaturze 
dziewiętnastowiecznej doskonale odznacza się wspomniane wcześniej pęknie-
cie pomiędzy medycznym i artystycznym opisem melancholii. Dla pionierów 
psychiatrii obiektem zainteresowań była przede wszystkim melancholia wyni-
kająca „ze słabości”, bezsilna i pozbawiona tragizmu. Artyści z dziewiętnastego 
wieku byli o wiele bardziej tradycyjni, pozostając pod wpływem teorii łączącej 
melancholię z geniuszem, której antecedencje sięgają czasów Grecji klasycznej.

Już Platon w Fajdrosie wskazuje na szczególne związki, jakie występu-
ją pomiędzy poezją i szaleństwem. Poeta tworzy w boskim szale, zesłanym 
na niego przez muzy [Platon 1999, s. 58-59]. Co prawda autor Państwa nie 
odnosił się bezpośrednio do pojęcia melancholii, jednak przez długi czas me-
lancholia i szaleństwo były terminami bliskoznacznymi. Na wyraźne utożsa-
mienie melancholii i geniuszu wpłynęły głównie Zagadnienia przyrodnicze 
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Arystotelesa3, a dokładniej pierwsze zagadnienie z księgi trzydziestej, które ze 
względu na swoją doniosłą rolę w historii idei bywa nazywana „wielką mono-
grafią melancholii”. Arystoteles postawił w nim zasadniczy problem w teorii 
melancholii twórczej:

Dlaczego wszyscy mężowie, którzy byli niepospolitymi albo w zakre-
sie filozofii, albo jako mężowie stanu, albo w dziedzinie poezji, albo  
w umiejętnościach, odznaczali się usposobieniem melancholicznym,  
i to jedni do tego stopnia, że byli napastowani przez schorzenia, któ-
rych powodem jest czarna żółć [...]. [Arystoteles 1980, s. 316]

W dalszej części wywodu Arystoteles identyfikuje najsłynniejszych me-
lancholików starożytnej Grecji, począwszy od homeryckiego Ajaksa, Bellero-
fonta i Heraklesa, a skończywszy na historycznych postaciach Empedoklesa, 
Platona, Sokratesa i Lizandra. Tym sposobem autor ukazuje rozpiętość dzia-
łań i postaw, jakie przyjmować może melancholia, skupiająca w jednostce nie-
podważalną wybitność, objawiającą się w czynach oraz nieumiarkowaniu gra-
niczącym z obłędem. To jednak, co w pierwszej kolejności teoria melancholii 
zawdzięcza Arystotelesowi, to splecenie „niepospolitości” z czarną żółcią. 

Recepcja wyżej zacytowanych słów przechodziła przez różne fazy rozwo-
ju, od początkowego entuzjazmu, przez nieufność filozofów późnoantycznych 
aż po otwartą wrogość średniowiecznej teologii, która przesunęła rozumienie 
melancholii z kategorii genialności do kategorii grzeszności. Współcześnie 
możemy dostrzec pewne ślady arystotelejskiej koncepcji, między innymi  
w tendencji do estetyzacji („glamouryzacji”) smutku w popkulturze, jednak 
okres prawdziwej dominacji idei genialnego melancholika przypada na epokę 
Renesansu.

Warunkiem koniecznym dla nobilitacji melancholii była odnowa an-
tycznej koncepcji geniuszu, odrzuconej w literaturze średniowiecza jako nie-
zgodnej z doktryną Kościoła. Średniowieczny myśliciel nie stawiał się ponad 
społeczeństwem, jego dzieło miało uzasadnienie i sens nie w samym sobie, 
lecz w odniesieniu do Boga. Z tego względu literatury wieków średnich nie 
charakteryzuje ciągłe dążenie do oryginalności, jakie odnaleźć można w twór-
czości antycznej i nowożytnej. Formowanie się nowej, humanistycznej świa-
domości odbywało się, jak piszą autorzy Saturna i melancholii, „w atmosferze 
intelektualnych sporów” [Klibansky, Panofsky, Saxl op. cit., s. 276]. Konflikt 
dotyczył takich spraw jak status artysty, miejsce literatury w życiu jednostki 

3 Atrybucja niepewna.
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czy niezależność filozofii od teologii. Przewaga opcji humanistycznej poskut-
kowała wytworzeniem nowej wrażliwości i nowej antropologii:

Autarkiczny „homo literatus” postrzega i prezentuje samego siebie  
w rozdarciu między dwiema skrajnościami: afirmacją samego siebie, 
spotęgowaną nieraz do hybris, a zwątpieniem w samego siebie, nierzad-
ko spotęgowanym do rozpaczy. Ale właśnie doświadczenie tego duali-
zmu pozwoliło humanistom odkryć nową formę duchowości ukonsty-
tuowaną przez owo tragiczno-heroiczne rozdwojenie: geniusz w jego 
nowoczesnym rozumieniu. W tej perspektywie staje się zrozumiałe, że 
samorealizacja geniuszu dokonać się mogła jedynie pod znakiem Sa-
turna i melancholii oraz, że pojęcia „Saturn” i „melancholia” zyskały 
dzięki temu nowy duchowy wyróżnik. Dopiero humanizm włoskiego 
renesansu dostrzegł w Saturnie i w melancholiku ową dwubieguno-
wość, która była w nim obecna od samego początku, ale do tej pory 
przeczuwała ją tylko genialna intuicja „Arystotelesa” [...]. [Klibansky, 
Panofsky, Saxl op. cit., s. 276]

W procesie nobilitacji melancholika do rangi geniusza szczególną rolę 
odegrał Marsilo Ficino, czołowy przedstawiciel neoplatonizmu renesansowe-
go. Włoski filozof zasłynął tłumaczeniami i komentarzami do dzieł m.in. Pla-
tona, Plotyna i Pseudo-Dionizego, a także swoimi traktatami astrologicznymi 
i medycznymi. W astrologii przeciwstawiał się podejściu deterministycznemu 
[zob. Ficino 2016], a w medycynie łączył najlepsze tradycje lekarzy arabskich 
z przesłankami wyniesionymi z badania gwiazd4. System myślowy, zbudowa-
ny przez Ficino, pomimo pozorów irracjonalności, doskonale wpisywał się 
w ówczesne standardy postępowania naukowego. Florencki neoplatonik za 
sprawą swojego autorytetu przyczynił się do utrwalenia motywu melancho-
lia generosa i może być uznawany za tego myśliciela, który ostatecznie scalił 
melancholię z Saturnem. W pracy La vita triplici z 1482 roku wskazuje trzy 
główne powody, dla których uczeni są lub staną się (aspekt dynamiczny jest 
oryginalnym wkładem Ficino w koncepcję melancholii i wprost wynika  
z antydeterministycznych przesłanek jego filozofii) melancholikami:

pierwszym [powodem – Sz.Sz] jest niebo, drugim natura, a trzecim 
człowiek. Niebo, ponieważ zarówno Merkury, który zachęca nas [invi-
tes us] do badania doktryn, jak i Saturn, który czyni nas wytrwałymi 
w badaniach [...], są uznawane przez astronomów za [planety - Sz. Sz] 
zimne i suche, [...] podobnie jak natura melancholika. [cyt. za: Radden 
2000, s. 89]

4 Ficino, w odróżnieniu od deterministów, wpływ gwiazd ograniczał wyłącznie do określenia 
konstelacji w czasie urodzin, informującej o pewnych predyspozycjach jednostki, którymi moż-
na jednak kierować, zgodnie z chrześcijańską koncepcją wolnej woli.
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Acedia, czyli sabotaż istnienia

Starożytność łączy melancholię z czynnikami somatycznymi. Jako 
przypadłość ciała, podobnie jak wszystkie inne choroby, nie podlega ocenie 
moralnej, lecz rutynowemu postępowaniu lekarskiemu. W średniowieczu 
przeświadczenie to zostaje zastąpione ujęciem spirytualnym, akcentującym 
rolę grzechu i zła w etiologii choroby melancholinej. Wczesnochrześcijańska  
i średniowieczna nauka o grzechu znajdowała się pod silnym wpływem demo-
nologii, upatrującej przyczyn niewłaściwego postępowania człowieka w ulega-
niu podszeptom diabła. Na działanie sił nieczystych szczególnie wystawione 
były nie osoby świeckie, nieznające skomplikowanej i ciągle jeszcze ewoluują-
cej doktryny wczesnego chrześcijaństwa, lecz żyjący w odosobnieniu mnisi. 
Ruch monastyczny narodził się na peryferiach Cesarstwa Rzymskiego (tereny 
dzisiejszej Syrii, Turcji i Egiptu) jako forma negacji kultury późnoantycznej, 
utożsamianej z zepsuciem świata doczesnego. Mnich, chcący w pełni oddać 
się służbie Bogu, rezygnuje z życia w społeczeństwie i udaje się na pustynię. 

„Zamieszkanie na pustyni – pisze Alfonso di Nola – staje się drogą umknięcia 
przed pokuszeniami świata oraz cywilizacji, które zostały odrzucone; jednocze-
śnie środowisko pustyni daje możliwość poddania się próbie poprzez dobro-
wolne wystawienie się na pokusy diabelskie”[di Nola 2004, s. 186]. Żywoty 
świętych pustelników obfitują w sceny walki z demonami, przedstawianymi, 
oceniając rzecz z dzisiejszej perspektywy, w sposób tradycyjny, mający wy-
wołać w czytelniku przerażenie. Ciekawie w panteonie wczesnochrześcijań-
skich demonów prezentuje się acedia (tłumaczona często za pomocą słowa 
‘lenistwo’, które nie oddaje w pełni jej bogactwa znaczeniowego), nazywana 
demonem południa, która stosunkowo rzadko ulegała upostaciowieniu. Nie 
czyniło ją to mniej przerażającą, a poprzez swoją niematerialność stanowiła 
nawet większe zagrożenie dla życia mnicha. 

Pojęcie acedii zostało wypracowane na gruncie teologii moralnej Ewa-
griusza z Pontu, słynnego anachorety i mistyka, działającego w IV wieku 
naszej ery. Etymologicznie, acedia wywodzi się od greckiego wyrazu ἀκηδία 
(akedia), składającego się z dwóch podstawowych elementów: przedrostka  
‘a-’, tworzącego w języku greckim przeczenie oraz odmienionego słowa ‘kedos’, 
któremu w polszczyźnie odpowiada wyraz ‘troska’. Dla Greków acedia była 
zatem stanem braku troski, przede wszystkim o własne sprawy, stąd zapewne 
decyzja autora słownika grecko-polskiego, by wyrazowi temu przyporządko-
wać dwa znaczenia: obojętności i niedbałości [Jurewicz 2000, s. 20]. Przed-
stawienie etymologii acedii jest kluczowe dla zrozumienia jej swoistości jako 
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pojęcia filozoficznego: acedia nie jest zaledwie lenistwem, wynikającym z pa-
sywności podmiotu, lecz przynależy do grzechów zaniechania, polegających 
na, jak pisał święty Tomasz z Akwinu, „zasmuceniem boskim dobrem” [cyt. 
za di Nola op. cit., s. 193]. Acedia podważa bowiem całą aksjologię religii 
chrześcijańskiej: to nie świadomość zła jest dla acedyka najbardziej przeraża-
jąca, lecz idea najwyższego dobra. W acedii widoczny jest rys psychologicz-
nej perwersji, polegającej na swego rodzaju masochizmie wolnej woli, która 
świadomie wybiera drogę duchowego samoudręczenia zamiast prowadzącej 
do szczęścia ścieżki życia pobożnego. Dlatego acedia jest sabotażem istnienia, 
czyli intencjonalnym działaniem na własną niekorzyść, przejawiającym się 
zniechęceniem do jakichkolwiek działań wymagających od podmiotu trudu 
duchowego. Z tego względu mnich, a więc osoba szczególnie zobowiązana do 
wiernej służby Bogu na ziemi, gdy znajduje się pod wpływem acedii, zdradza 
swoje powołanie – nie troszczy się ani o własne zbawienie, ani o zbawienie 
swoich bliźnich. 

Skojarzenie acedii i życia monastycznego wiązała się ze specyfiką prak-
tyk ascetycznych, których surowość zniechęcała osoby o słabszym charakterze, 
wystawiając je tym samym na działanie „podszeptów diabelskich”. W opowie-
ściach o ojcach pustyni Szatan jawi się jako ten, który kusi mnichów obietnicą 
życia bez konieczności wyrzeczeń. Skutkuje to tym, że mnich-acedyk, dając 
zły przykład innym, obniża morale wspólnoty, co ostatecznie może prowadzić 
do jej powolnej dezintegracji. Owa „siła bezsilności”, bo w tak paradoksalny 
sposób można określić działanie acedii, bezpośrednio zagrażała integralności 
społecznej, dlatego każde społeczeństwo powinno ją od siebie oddalać. Gior-
gio Agamben w książce Stanze. Słowo i fantazmat w kulturze Zachodu zauwa-
ża, że przez całe wieki średnie acedia postrzegana była jako „plaga gorsza od 
dżumy”, szerząca się po wszelkich „budowlach życia duchowego [dwellings 
of spiritual life]” i funkcjonująca jako „grzech prowadzący do śmierci duszy” 
[Agamben 1993, s. 3]. 

O wyjątkowej pozycji acedii wśród zagrożeń duchowych pisał już Ewa-
griusz z Pontu, który w katalogu ośmiu złych myśli, prekursorskich względem 
późniejszych zestawień grzechów głównych, przyznaje jej najwyższe miejsce. 
Pogląd ten przedstawia m.in. w rozprawie Practius, która zawiera także słynną 
charakterystykę zachowania acedycznego mnicha:

Demon acedii, nazywany także demonem południa, jest najuciążliwszy 
spośród wszystkich demonów. Nachodzi mnicha koło godziny czwar-
tej i osacza jego duszę aż do godziny ósmej [tj. od godziny dziesiątej do 
drugiej po południu]. Najpierw sprawia, że słońce zdaje się poruszać 



37

MELANCHOLIA W KULTURZE. ZARYS PROBLEMATYKI

zbyt wolno lub wręcz nie poruszać się wcale, a dzień tak się dłuży, jak-
by miał pięćdziesiąt godzin. Następnie przymusza mnicha, aby ciągle 
wyglądał przez okno i wybiegł z celi, by wpatrywać się w słońce, jak 
daleko jeszcze do godziny dziewiątej [...] Wzbiera w nim wreszcie nie-
nawiść do miejsca, do takiego życia i do ręcznej pracy. [...] Sprawia, że 
opanowuje go tęsknota za innymi miejscami, w których łatwiej znaleźć 
to, co konieczne [do życia], i rzemiosło, które wymaga mniej wysiłku, 
a przynosi więcej korzyści. [Ewagriusz z Pontu 1998, s. 208-209]

Fragment zawiera wiele ważnych rozpoznań dla teorii acedii: po pierw-
sze, Ewagriusz wskazuje demona jako zewnętrzny czynnik sprawczy, więc  
w takim ujęciu choroba ponownie, podobnie jak w czasach przedhipokra-
tejskich [Mitarski op. cit., s. 281-282], związana zostaje z patologią emana-
cji – owładnięcia przez złego ducha. Po drugie, opisany zostaje schemat dnia 
mnicha-acedyka, przypominający bardziej wegetację niż aktywne życie. Zna-
mienne, że podobnie jak w przypadku melancholii, dawni myśliciele wykazali 
się psychologiczną intuicją, opisując z wielką przenikliwością symptomy, któ-
re do dzisiaj wykorzystywane są w diagnozie wielu jednostek chorobowych5. 
Trzecią, istotną wartością zacytowanego fragmentu jest możliwość jego współ-
czesnego odczytania, gdyż, jak zauważa Marcin Zdrenka: „odnosi się [ono 

- Sz.Sz.] wprost do pewnego napięcia, które przenika współczesną kulturę [...], 
której założycielskimi ideami są wydajność, efektywność czy racjonalność  
w znaczeniu instrumentalnym” [Zdrenka 2012, s. 129]. W tekście pontyj-
skiego mnicha wyczuwalny jest ton nagany wobec braku produktywności –  
w następnych wiekach zostanie on wzmocniony i stanie się jednym z funda-
mentów moralności mieszczańskiej (która w swym ogólnym zarysie panuje 
również współcześnie) [zob. Zdrenka 2012, s.100-106]. 

To, co w dyskursie o acedii zostało zapoznane, to jej wymiar subwersyw-
ny i antysystemowy. Postawa acedyczna nie mieści się w ramach społeczeń-
stwa zorganizowanego wokół pracy, zarówno tej rozumianej w kategoriach 
produkcji i akumulacji, jak i tej duchowej, opartej na samodoskonaleniu. 
Oba rodzaje pracy wymagają dyscypliny i działają w myśl ekonomii, której 
Geogres Bataille przydał miano ekonomii ograniczonej, czyli „zapobiegliwego 

5 Zaobserwowane przez Ewagriusza zaburzenie rytmu dobowego stanowi ważny czynnik  
w diagnozowaniu zaburzeń nerwicowych i depresyjnych. Antoni Kępiński, opisując objawy 
kliniczne neurastenii, zauważa, iż „charakterystyczne dla neurastenicznego zmęczenia jest to, 
że w przeciwieństwie do zmęczenia fizjologicznego, które jest najintensywniejsze po dniu wy-
tężonej pracy, występuje ono najsilniej z rana, bezpośrednio po obudzeniu. Dla neurastenika 
fakt, że musi znów zaczynać dzień, jest przykrą koniecznością” [Kępiński 1972, s. 9]. Możliwa 
jest także odwrotna konfiguracja, gdy po aktywnym poranku następuje trwająca do późnego 
wieczora bezczynność [por. Styron, op. cit., s. 74-75].
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gromadzenia środków, rozsądnej konsumpcji i odkładanej w przyszłość przy-
jemności” [Matuszewski 2002]. Acedia niweluje zasady ekonomii ograniczo-
nej, choć, co paradoksalne, nie skupia się na błyskawicznym wydatkowaniu, 
o jakim mówimy w momencie transgresji, lecz zawiesza całą dychotomię 
normy i transgresji. W kategoriach filozofii Bataille’owskiej jest więc acedia 
transgresją bez wydatkowania, bytem skupiającym sprzeczności po to, by je 
unieruchomić.

Écriture melancholique

Julia Kristeva Czarne słońce, jedną ze swoich najsłynniejszych książek, 
rozpoczyna bardzo wymownym stwierdzeniem: „Dla tych, których melancho-
lia pustoszy, pisanie o niej ma sens jedynie wtedy, gdy wypływa z samej me-
lancholii” [Kristeva 2007, s. 6]. Francuska filozofka wskazuje tym samym na 
wielką rolę, jaką w doświadczeniu melancholii odgrywa akt pisania. Lecznicze 
wartości ekspresji artystycznej dostrzegali już psychiatrzy ze szkoły traitement 
moral Philippe’a Pinela, a na konieczność autopatografii wskazywał Robert 
Burton. Dokumenty autopatograficzne, opisujące zmagania z chorobą z per-
spektywy człowieka cierpiącego, obfitują w wiele ciekawych spostrzeżeń, ale  
w ujęciu Burtonowskim wszelkie pisanie melancholika, także to objawiające 
się poprzez fikcję, jest swego rodzaju śladem jego choroby. Dlatego melan-
cholię należy pojmować także jako przygodę stylu – pod piórem melancholika 

„melancholijnieje” sama literatura. 
Na przykładzie Burtona ukazuje się jedna z fundamentalnych cech ta-

kiego pisarstwa, mianowicie skłonność do repetycji. W Anatomii melancholii 
angielski erudyta zgromadził ponad tysiąc cytatów – „lekarstwo cytatu” [Sła-
wek op. cit., s. 70] choć w niewielkim stopniu mogło zapewnić harmonijne, 
bo akceptujące ciągłość, istnienie w świecie. Autor tak „protetycznego” dzieła 
wyzbywa się wszelkich pretensji kreacyjnych, chce zreferować świat nie-swo-
imi słowami w przeświadczeniu, że wszystko, co istotne, zostało już powie-
dziane. Zdaniem Marka Bieńczyka Burton rozumie kulturę na sposób pa-
limpsestu, który polega na „[...] dopisywaniu się do istnienia już istniejącego, 
do tekstu już powstałego, wpisywanie się w niego, w jego wnętrze, czy z boku, 
czy z marginesu” [Bieńczyk op. cit., s. 34]. Melancholia z charakterystycznym 
upodobaniem porządku i form geometrycznych nie stosuje się do własnych 
postulatów, bowiem „figurą kończącą teksty melancholijne zawsze było dzieło 
otwarte, obfitujące w niedopowiedzenia, będące efektem bolesnego przytło-
czenia materiałem, który nadmiernie się rozrasta” [Marcinów op. cit., s. 199]. 
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Skłonność do powtórzenia w piśmie melancholijnym nie musi ograni-
czać się tylko do formuły cytatu, obejmuje ona zarówno środki stylistyczne 
i gatunki literackie. Jak wszystko w melancholii, także kwestia stylu posia-
da swoje krańcowe reprezentacje – z jednej strony Burton i jego barokowa 
rozwlekłość, z drugiej natomiast Cioran z precyzyjną, wytworną frazą. Afo-
ryzm, po który rumuński filozof zaczął sięgać coraz częściej odkąd pisał po 
francusku [por. Bieńczyk 2002], również zaświadcza o uporczywym dążeniu 
melancholika do nadania sensu wszelkiej działalności pisarskiej, tym razem 
poprzez rygor i formalną doskonałość. Zdaniem samego Ciorana „aforyzm 
uprawiają tylko ci, których pośród słów dopadł lęk – lęk, że zapadają się gdzieś 
razem ze wszystkimi słowami” [Cioran 2009, s. 12]. Pilność i sumienność to 
rzadko przywoływane atrybuty czarnej żółci, ale w przypadku melancholijne-
go pisarza mogą być niezbędne, by zapanować nad naturalnymi skłonnościa-
mi do rezygnacji i gnuśności. 

Depresja i melancholia

Historia melancholii pisana była przy użyciu wielu rejestrów językowych 
i przedstawia się jako specyficzne i bardzo skomplikowane kontinuum opiso-
we, w którym dyskurs literacki i dyskurs medyczny pełnią funkcję punktów 
krańcowych. Medycyna dąży przede wszystkim do wypracowania przejrzy-
stych i funkcjonalnych kategorii opisu, dlatego już od czasów hipokratejskich 
można mówić o bardzo rozbudowanej symptomatologii melancholii. Jak za-
uważa László Földényi, objawy somatyczne melancholii zostały opisane po-
dobnie przez antycznych medyków i współczesnych badaczy [Földényi 2009, 
s. 199]. Wiele przednaukowych intuicji zostało potwierdzonych i udoskona-
lonych przez współczesną medycynę i stanowią podporę nowoczesnego syste-
mu klasyfikowania chorób psychicznych. W procesie kształtowania się nozo-
logii psychiatrycznej dawne rozpoznania ulegały uszczegółowieniu, w związku 
z czym ze zwyczajowych, ogólnych nazw chorób umysłowych wyodrębniono 
mniejsze jednostki diagnostyczne. Za doskonałą próbkę nowej wrażliwości 
językowej mogą uchodzić słowa Jana Mitarskiego, psychiatry i historyka me-
dycyny, który analizując dawne opisy przypadków melancholii dostrzega, że 

„pod jej opisami można się domyślać nieraz objawów schizofrenii paranoidal-
nej, katatonicznej, a czasem nawet psychoz symptomatycznych z zamąceniem 
świadomości” [Mitarski 1985, s. 284]. W poszukiwaniu obiektywnego i tech-
nicznego opisu, język medycyny uległ silnej scjentyzacji, dystansując się tym 
samym od swoich początków, bliskich jeszcze językowi metafor. 
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Literackie oraz filozoficzne próby zdefiniowania melancholii stanowią 
odrębny biegun rozmyślań melanchologicznych. Ambicją artystów i filozo-
fów było ujęcie istoty melancholii w sposób eliptyczny, zawarcie jej prawdy 
w aforyzmie lub alegorii. Historia literatury obfituje w poetyckie określe-
nia melancholii. Dla Balzaka przypominała „mrok poranny” [Balzac 1958,  
s. 250], Kierkegaard widział w niej „histerię ducha” [Kierkegaard 2010,  
s. 230], Nerval na jej określenie wykorzystał metaforę „czarnego słońca”[-
Nerval 2000, s. 241], Victor Hugo definiował ją jako „szczęście bycia smut-
nym” [Hugo 1955, s. 401], a dla Emila Ciorana była przede wszystkim „mgli-
stą smugą” [Cioran 2015, s. 81]. W monografii Saturn i melancholia czytamy:

Literatura piękna [...] ochoczo podchwyciła coraz bardziej rozpo-
wszechnione w późnośredniowiecznej literaturze popularnej pojęcie 

„melancholia”, aby z jego pomocą przydać wyrazistości duchowym 
skłonnościom i stanom. W ten sposób pierwotnie czysto humoralno- 
patologiczny termin stał się określeniem mniej lub bardziej przejścio-
wego „stanu ducha”. Obok właściwego uzusu medyczno-przyrodnicze-
go powstał inny, który można nazwać „specyficznie poetyckim”. Ma 
on swą własną historię, a na język potoczny oddziałał mocniej, niż 
zdołały to uczynić ezoteryczne teksty naukowe. [Klibansky, Panofsky, 
Saxl op. cit., s. 246]

To, co jest szczególnie charakterystyczne dla ujęcia literackiego, pole-
ga na próbie wyjścia poza obiektywizujące ramy dyskursu medycznego i roz-
poznania melancholii z wnętrza własnego doświadczenia. Pierre Legendre, 
francuski filozof i psychoanalityk, bardzo pięknie ujął ograniczenia myślenia 
scjentystycznego „[...] żadna buchalteria nie wyjaśni nam, dlaczego obraz za-
chodzącego słońca napełnia człowieka nostalgią” [Legendre 2016]. Filozofia 
i literatura stawiają sobie właśnie takie fundamentalne pytania, starając się 
zrozumieć fenomen istnienia zatopionego w rozpaczy.

Melancholia to pojęcie o bardzo rozbudowanej synonimii. W jej polu 
semantycznym znajdują się takie określenia jak depresja, nostalgia, rozpacz, 
Weltschmerz, posępność czy taedium vitae. Ponadto, dysponujemy także całym 
szeregiem wyrażeń, charakteryzujących specyficzną, narodową odmianę tego 
uczucia, jak np. rosyjska chandra, portugalskie saudade czy niemieckie Sehn-
sucht. Rozpiętość semantyczna melancholii sprawia, że staje się ona terminem 
niejasnym. Nowoczesna psychiatria w poszukiwaniu własnej terminologii 
stosunkowo rzadko odwołuje się do melancholii, starając się wypracować bar-
dziej ścisłe kategorie opisu. Mira Marcinów, badaczka dziejów polskiego sza-
leństwa, zwraca uwagę na oryginalność i szczegółowość polskiej nomenklatury 
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psychiatrycznej, w której obok melancholii można spotkać takie terminy jak: 
smutnodur, ponurowatość, zaduma, śledziennictwo, posępnica, przygnębie-
nie ducha, lipemania [Marcinów 2017, s. 81-86]. Znamienne, że Bartłomiej 
Frydrych, autor „pierwszego podręcznika psychiatrii w Polsce” (Marcinów 
2017, s. 91], całkowicie rezygnuje z terminu melancholia i w jego miejsce 
wprowadza ponurowatość (w taki sposób tłumaczy francuskie ‘lypemanie’). 
Ponurowaty odznacza się „smutkiem, nadzwyczajną nieufnością i bojaźnią” 
[Frydrych 1845, s. 30], co w dużym stopniu pokrywa się z zachowaniem cha-
rakterystycznym dla melancholików. Zdaniem Marcinów, wspomniane poję-
cia „należy traktować jedynie w kategoriach sygnału, jak dalece polska termi-
nologia próbowała sprostać zachodniej nozologii psychiatrycznej, ulegającej 
coraz większemu uszczegółowieniu” [Marcinów op. cit., s. 84]. 

Oryginalne i niezwykle plastyczne określenia nie zadomowiły się jed-
nak w polszczyźnie – współcześnie psychiatrzy korzystają przede wszystkim z 
ustandaryzowanych systemów klasyfikacyjnych, opracowanych przez Świato-
wą Organizację Zdrowia (ICD – International Classification of Diseases) oraz 
Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (DSM – Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders) [Goldberg 2010, s. 14]. W obu dokumentach 
diagnostycznych nie wyróżnia się melancholii jako osobnej jednostki choro-
bowej – melancholia została „zdegradowana” do roli objawu występującego 
w niektórych odmianach zaburzeń depresyjnych. Wydaje się, że depresja 
pełni obecnie funkcję, jaka historycznie zarezerwowana była dla melancho-
lii – jest najogólniejszą nazwą dla stanu chorobliwego smutku i rozpaczy. 
Nie wszyscy są skłonni zaakceptować tę zmianę językową, część naukowców,  
w tym m.in. Antoni Kępiński, optuje za powrotem do tradycyjnej termino-
logii [Brzezicki 1985, s. 5]. Wierność pojęciu melancholii manifestują jednak 
przede wszystkim pisarze, doceniający zarówno polisemiczność greckiego wy-
razu oraz jego piękne, tajemnicze brzmienie. William Styron, amerykański 
pisarz w autobiograficznym eseju, relacjonującym zmagania autora z depresją, 
stwierdza, iż:

melancholia nadal byłaby słowem trafniej i sugestywniej nazywającym 
zwłaszcza czarniejszą postać owej przypadłości, tymczasem zostało ono 
wyparte przez rzeczownik o banalnym brzmieniu, pozbawiony wszel-
kiej uczoności, którego używa się na określenie zastoju ekonomicznego 
lub obszaru leżącego poniżej poziomu morza – wielce płoche i cher-
lawe słowo jak na nazwę tak ciężkiej choroby. [...] Słowo to [depresja 

- Sz.Sz], niczym ślimak, wśliznęło się niepostrzeżenie do naszego języka 
i już od ponad siedemdziesięciu pięciu lat udaje niewiniątko, nie po-
zostawiając po sobie żadnych śladów świadczących o jego złowrogiej 
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naturze, a także nie dopuszczając – za sprawą swej nijakości – do po-
wszechnej świadomości, jak straszliwe spustoszenia może poczynić ta 
choroba, kiedy stracimy nad nią kontrolę. [Styron 2012, s. 59-60]

Bez względu na upodobania językowe, należy uznać fakt, iż melancholia 
podzieliła los wielu innych terminów medycznych, które na przestrzeni stule-
ci uległy „demedykalizacji” i obecnie przynależy przede wszystkim do obszaru 
szeroko pojętej kultury.
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MELANCHOLY IN CULTURE.  
AN OUTLINE OF THE ISSUES

Summary: I took an interdisciplinary approach in this paper trying to look 
at melancholy problem from different perspectives. In the course of recon-
structing the discourse I used literary, philosophical, medical, psychological 
and historical texts. I chose this methodology because of the character of the 
subject - melancholy studies over ages did not develop one, defined way of 
studying this phenomenon. This paper consists of an overview of the selected 
ways of portraying melancholy in culture. Firstly, I will be describing the or-
igin of the concept and consider in what way Hippocrates’ theory of the four 
humors influenced the imagination of later scientists and artists. Later I will 
be describing popular motives in culture that link melancholy with the action 
of Saturn and indicate that melancholy and genius often coexist. I will also 
consider the acedia which I think of as a specific form of melancholy. Then I 
will consider the relation between melancholy and literary theory - I am most-
ly interested in the concept of écriture and representation. Finally I will think 
about the modern notion of melancholy and the abandonment of this idea for 
the medical term ‘depression’ considering what is the meaning of melancholy 
in today’s culture.

Keywords: melancholy, acedia, literary theory, Saturn in culture, écriture, de-
pression, melancholia generosa, fatalism 
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RODZAJE UMÓW LICENCYJNYCH 
W PRAWIE AUTORSKIM

TYPES OF LICENSE AGREEMENTS UNDER COPYRIGHT

Sposoby klasyfikacji umów licencyjnych  
w prawie autorskim

Ustawodawca w art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych1 wyróżnił dwa rodzaje licencji:

- licencję wyłączną (zastrzegającą wyłączność korzystania z utworu  
w określony sposób)

- licencję niewyłączną (nieograniczającą udzielenia przez twórcę upoważ-
nienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu 
eksploatacji). 

Za ustawodawcą podział licencji na wyłączne i niewyłączne przyjęła 
doktryna i orzecznictwo. Umowa licencyjna wyłączna zastrzega wyłączność 
korzystania z utworu i wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności [Kępiński 2013, s. 513]. W stosunku do licencji o charakterze 
niewyłącznym prawo nie formułuje wprost żadnych szczególnych wymogów, 
może zostać zawarta ustnie, w sposób dorozumiany [Giesen 2013, s. 145]. 

Jak zważył Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 
27 maja 2009 r.2 umowę licencyjną można zakwalifikować jako wyłączną je-
dynie w przypadku wyraźnego wprowadzenia do umowy, w formie pisemnej, 

1 Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U.2021 poz. 
1062, dalej cyt. jako pr. aut.
2 I FSK 385/08, LEX nr 593952. 
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odpowiedniego postanowienia co do wyłącznego charakteru licencji. W od-
różnieniu od licencji wyłącznej, do udzielenia licencji niewyłącznej, nie jest 
wymagana forma pisemna. Stanowisko to potwierdził Sąd Apelacyjny w Bia-
łymstoku w wyroku z dnia 20 stycznia 2016 r.3 Poza podziałem licencji na wy-
łączne i niewyłączne, doktryna wymienia także inne rodzaje licencji. Wśród 
licencji wyłącznych można wyróżnić licencje „słabe” i „silne”. Licencje nie-
wyłączne można podzielić na licencje typu shrink- wrap, click- wrap, browse- 
wrap, open source i creative commons. 

Licencja wyłączna

Umowę licencyjną można zakwalifikować jako wyłączną w przypadku 
zastrzeżenia jej wyłącznego charakteru w umowie w formie pisemnej albo po-
przez zawarcie postanowienia, które wyraża sprzeciw co do udzielania przez 
licencjodawcę dalszych licencji [Barta, Markiewicz 2011, s. 416]. Umowa 
licencyjna jest umową o charakterze wyłącznym jedynie w przypadku zastrze-
żenia tego w umowie bądź poprzez umieszczenie klauzuli wyłączającej moż-
liwość udzielania dalszych licencji. Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku  
z dnia 10 lipca 2014 r.4 stwierdził, iż warunkiem zakwalifikowania danej 
umowy jako umowy licencyjnej wyłącznej jest wyraźne wprowadzenie do 
umowy, w formie pisemnej, odpowiedniego postanowienia co do wyłącznego 
charakteru licencji bądź postanowienia wyraźnie sprzeciwiającego się udziela-
niu dalszych licencji przez licencjodawcę. 

Poprzez udzielenie licencji wyłącznej, licencjodawca zobowiązuje się nie 
udzielać licencji innym osobom na polu eksploatacji, które obejmuje dana 
licencyjna wyłączna [Barta, Markiewicz 2011, s. 417]. Z art. 67 ust. 3 pr. 
aut. wynika, że licencjobiorca ma prawo udzielić innemu podmiotowi dalszej 
licencji jedynie w przypadku, gdy takie upoważnienie znajduje się w umo-
wie. Licencja wyłączna umożliwia licencjobiorcy korzystanie na wyłączność  
z utworu w sposób określony w umowie. Jak twierdzi T. Targosz, należy 
wnioskować, iż poprzez udzielenie licencji wyłącznej, licencjodawca udziela 
licencjobiorcy zapewnienia, że nie udzielił wcześniej nadal skutecznych licen-
cji na tym samym polu eksploatacji [Targosz 2015, s. 901].

Należy zauważyć, iż ustawa nie określa czy po udzieleniu licencji wy-
łącznej licencjodawca nadal ma prawo korzystać z przedmiotu licencji. Jest 

3 I ACa 776/15, LEX nr 1979382. 
4 I ACa 145/14, LEX nr 1515300.
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to istotny aspekt, będący przedmiotem rozważań doktryny. Przyjmuje się, że 
ta kwestia powinna zostać uregulowana w umowie [Barta, Markiewicz 2017, 
s.166], bowiem umowa licencyjna wyłączna może wyłączać możliwość korzy-
stania z utworu przez licencjodawcę [Barta, Markiewicz 2011, s. 416]. 

M. Załucki twierdzi, że w umowie licencji może znaleźć się zastrzeże-
nie, że licencjodawca zobowiązuje się do niekorzystania z utworu na polu 
eksploatacji, co do którego udzielił licencji wyłącznej [Załucki 2017, s. 448].  
Za tym stanowiskiem opowiada się także J. Szyjewska- Bagińska, twierdząc,  
iż w umowie powinno znaleźć się zastrzeżenie o zobowiązaniu się licencjodaw-
cy do niekorzystania z utworu [Szyjewska-Bagińska 2016, s. 578]. P. Ślęzak 
stoi na stanowisku, że umową licencyjną można nazwać jedynie taką umowę, 
w której upoważnia się licencjobiorcę do korzystania z utworu na wskazanych 
polach eksploatacji, a zarazem licencjodawca zobowiązuje się, że do niekorzy-
stania z utworu w zakresie, który obejmuje umowa [Ślęzak 2006]. Odmienny 
pogląd prezentuje T. Targosz, twierdząc, iż wobec niezawarcia w umowie 
tego zastrzeżenia, należy dokonać próby interpretacji wykładni oświadczeń 
woli stron w tym zakresie. Zdaniem T. Targosza bardziej poprawny jest 
wariant zezwalający podmiotowi udzielającemu licencji na eksploatowanie 
utworu [Targosz 2015, s. 902]. Zdaniem M. Załuckiego, kluczowe znacze-
nie ma kwestia czy licencjodawca udzielił licencji wyłącznej słabej czy silnej.  
Licencjodawca zachowuje prawo do eksploatowania utworu udzielając licencji 
wyłącznej słabej. Natomiast w przypadku udzielenia licencji wyłącznej silnej, 
licencjodawca nie ma prawa do korzystania z utworu [Załucki 2017, s. 449].

W doktrynie panuje zgodne przekonanie, iż umowa licencji wyłącznej 
wymaga zachowania formy pisemnej. Stanowisko to potwierdził Sąd Apela-
cyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 25 września 2014 r., twierdząc, iż licencja 
na korzystanie z utworu nie wymaga zachowania formy pisemnej. Wyjątek 
stanowi umowa licencji wyłącznej, która musi zostać zawarta w formie pisem-
nej pod rygorem nieważności5. Dla zachowania tego wymogu koniecznym 
jest sporządzenie dokumentu na piśmie już podczas zawierania umowy [Gie-
sen 2013, s. 52]. W przypadku niezachowania formy pisemnej przy udziela-
niu licencji wyłącznej, ustawodawca przewiduje rygor nieważności [Targosz 
2015, s. 901].

Jak twierdzi B. Giesen, nie jest powiedziane, że niedopełnienie tego obo-
wiązku, powoduje nieskuteczność zawartego porozumienia. O ważności za-
wartej umowy w takiej sytuacji decyduje sąd. W doktrynie zauważa się, iż sądy 

5 I ACa 574/14, LEX nr 1587351. 
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dopuszczają niezachowanie wymaganej formy, gdy oprócz umowy licencyjnej, 
strony zawarły szereg umów dodatkowych, które nie wymagają zachowania 
formy pisemnej [Giesen 2013, s. 53.

Należy stwierdzić, że zaprezentowana praktyka sądów wydaje się prawi-
dłowa. Pomimo, że ustawa przewiduje rygor nieważności w przypadku nie-
zachowania formy pisemnej przy udzielaniu licencji wyłącznej, o ważności 
umowy w takiej sytuacji decyduje sąd. Zaprezentowane rozwiązanie zasługuje 
na aprobatę, bowiem umowa nie staje się automatycznie nieważna, a sąd po-
dejmuje decyzję po rozważeniu interesów stron. 

Istotą umowy licencji wyłącznej w prawie autorskim jest kwestia, iż wy-
łączność jej udzielenia dotyczy pól eksploatacji utworu, będącego przedmio-
tem umowy. Istnieje możliwość udzielenia kilku licencji wyłącznych, których 
przedmiotem jest ten sam utwór, jednakże w odmiennym od siebie zakresie 
[Załucki 2017, s. 448]. Umowa licencyjna może być częściowo umową o cha-
rakterze wyłącznym, a częściowo niewyłącznym. Umowa licencji wyłącznej 
z upływem pięciu lat może przekształcić się w umowę licencji niewyłącznej.

Licencje „słabe” i „silne”

M. Załucki wśród licencji wyłącznych wyróżnia „słabe” i „silne”. Pod-
stawą wyróżnienia tego typu licencji jest zakres obowiązków licencjodawcy. 
Licencja „słaba” nie pozwala licencjobiorcy na udzielanie dalszych licencji,  
a licencjodawca jest uprawniony do korzystania z utworu. Natomiast udzie-
lając licencji wyłącznej „silnej”, licencjodawca nie ma możliwości korzystania  
z utworu na polach eksploatacji, co do których udzielił przedmiotowej licen-
cji. Ponadto, licencjodawca nie ma prawa udzielać innych upoważnień zwią-
zanych z przedmiotem umowy. Można zatem stwierdzić, iż udzielenie licencji 
wyłącznej „silnej” prowadzi do zmiany podmiotu uprawnionego mającego 
prawo do korzystania z utworu na określonym polu eksploatacji [Załucki 
2017, s. 449, 451].

Istnieje w doktrynie rozbieżność dotycząca kwestii czy podmiot udziela-
jący licencji wyłącznej zobowiązuje się jedynie do nieudzielania innych licencji 
na tym samym polu eksploatacji w czasie trwania danej licencji, czy również 
ogranicza to jego uprawnienie do korzystania z utworu na polach eksploata-
cji objętych udzieloną licencją. J. Barta i R. Markiewicz stoją na stanowisku,  
iż oba rozwiązania są dopuszczalne [Barta, Markiewicz 2011, s. 416]. Zda-
niem T. Targosza jeżeli z umowy nie wynika, które rozwiązanie zostało przy-
jęte przez strony, należy przyjąć, że licencjodawca ma prawo do korzystania  



51

RODZAJE UMÓW LICENCYJNYCH W PRAWIE AUTORSKIM

z utworu [Targosz 2015, s. 900]. B. Giesen uważa, że jeżeli umowa nie stano-
wi wyraźnie o tym czy korzystanie z przedmiotu licencji przysługuje jedynie 
licencjobiorcy w okresie trwania licencji należy rozumieć, że licencjodawca 
ma prawo do korzystania z utworu [Giesen 2013, s. 146].

W tej kwestii należałoby opowiedzieć się za poglądem prezentowa-
nym  przez B. Giesen, gdyż wydaje się prawidłowym przyjęcie rozwiązania,  
iż w braku wyraźnego uregulowania wyłącznej możliwości korzystania z utwo-
ru na określonym polu eksploatacji przez licencjobiorcę należy przyjąć, że li-
cencjodawca ma prawo korzystać z utworu na tych samych polach eksplo-
atacji. Wydaje się to właściwym rozwiązaniem, ponieważ to licencjodawcy 
przysługują autorskie prawa majątkowe do utworu i udzielenie upoważnie-
nia innemu podmiotowi do korzystania z utworu stanowi jego uprawnienie.  
W konsekwencji założenie, że licencjodawca poprzez udzielenie licencji auto-
matycznie traci prawo do korzystania z utworu w zakresie objętym umową nie 
wydaje się prawidłowe. 

Kolejną istotną kwestią budzącą wątpliwości jest możliwość udzielenia 
innym podmiotom licencji niewyłącznych w czasie trwania licencji wyłącznej 
na tych samych polach eksploatacji. Według T. Targosza licencjodawca ma 
do tego prawo, chyba, że w umowie zostanie zastrzeżone inaczej [Targosz, 
2015, s. 902].

Wydaje się, że w tym przypadku nie jest możliwe dokonanie jednoznacz-
nej oceny tego problemu. W zależności od tego, której strony umowy pozycję 
analizujemy, inne rozwiązanie będzie korzystne. Z punktu widzenia licencjo-
dawcy takie założenie powinno zostać przyjęte, gdyż w przeciwnym wypadku 
prawo licencjodawcy doznałoby silnego ograniczenia. Jednakże, możliwość 
udzielenia innym podmiotom licencji niewyłącznych w czasie trwania licencji 
wyłącznej na tych samych polach eksploatacji może zostać uznane za naru-
szenie prawa licencjobiorcy, w szczególności wyłącznego. Udzielenie licencji 
niewyłącznej na tych samym polu eksploatacji co licencja wyłączna w pewien 
sposób narusza wyłączność uprawnień licencjobiorcy wyłącznego. 

Należy zauważyć, iż z art. 67 ust. 4 pr. aut. wynika domniemanie przy-
sługiwania dochodzenia roszczeń licencjobiorcy wyłącznemu z tytułu narusze-
nia autorskich praw majątkowych przez osoby trzecie. Roszczenia muszą do-
tyczyć naruszeń związanych z polami eksploatacji objętymi licencją wyłączną  
i nastąpić w czasie jej trwania [Barta, Markiewicz 2011, s. 416].

Kwestią dyskusyjną jest problem interpretacji umowy, w której poja-
wiły się nieprecyzyjne sformułowania stojące w sprzeczności z wymogiem 
precyzyjnego wymienienia pól eksploatacji wynikającym z ustawy. Zdaniem 
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P. Ślęzaka interpretacji umowy należy dokonywać przede wszystkim w spo-
sób rozsądny. Zgodnie z art. 65 § 2 k.c., w pierwszej kolejności należy badać 
wspólny zamiar stron i cel umowy, a dopiero w dalszej kolejności jej dosłowne 
brzmienie [Ślęzak 2006]. Jak wynika z art. 67 ust. 5 pr. aut. umowa licencyjna 
wyłączna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jak 
twierdzi J. Szyjewska- Bagińska w przypadku niezachowania tej formy, nale-
ży uznać, iż licencjobiorca udzielił licencji niewyłącznej [Szyjewska-Bagińska 
2016, s. 580].

Licencja niewyłączna

Należy zauważyć, że większość umów licencyjnych zawieranych jest  
w formie licencji niewyłącznych, zwanych też licencjami „prostymi” [Giesen 
2013, s. 145]. Jest to korzystniejsze rozwiązanie z punktu widzenia licencjo-
dawcy, gdyż udzielenie licencji niewyłącznej pozwala licencjodawcy na udzie-
lenie także innej osobie upoważnienia do korzystania z utworu na tym samym 
polu eksploatacji. W konsekwencji udzielenie licencji niewyłącznej nie ogra-
nicza tak bardzo uprawnień licencjodawcy względem utworu jak udzielenie 
licencji wyłącznej. Licencja niewyłączna ma duże znaczenie w prawie autor-
skim, gdyż utwory prawa autorskiego stanowią dobra niematerialne. Mogą 
być one eksploatowane równolegle przez kilka podmiotów. Przykładowo 
utwór muzyczny może zostać zarówno utrwalony na płycie CD, udostępnio-
ny w Internecie, jak i wykonany na żywo [Szyjewska-Bagińska 2016, s. 581]. 
Dlatego też w prawie autorskim udzielanie licencji niewyłącznych jest roz-
wiązaniem korzystnym zarówno dla licencjodawcy, jak i dla licencjobiorcy. 
Zawieranie umów licencyjnych na ogromną skalę spowodowało, iż umowy 
te coraz częściej zawierane są za pomocą wzorców umownych. Licencjodaw-
ca zawiera z licencjobiorcą umowę licencji niewyłącznej poprzez akceptację 
warunków umowy przez licencjobiorcę i przystąpienie do tej umowy [Szy-
jewska-Bagińska 2016, s. 583]. Są to licencje niewyłączne, które wskutek cha-
rakterystycznego sposobu ich zawierania, przykładowo zaznaczenia w okien-
ku sformułowania „zgadzam się”, nazywane są licencjami niewyłącznymi 
typu shrink- wrap, click- wrap czy browse- wrap [Szyjewska-Bagińska 2016,  
s. 581-584]. 

Udzielenie licencji niewyłącznej nie wymaga zachowania formy pisem-
nej. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2002 r.6 
licencja niewyłączna może zostać udzielona w dowolnej formie, także  

6 V KKN 323/01, LEX nr 56874. 
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w formie ustnej. Licencjodawca ma prawo dokonać wyboru formy w jakiej 
zostanie udzielona licencja. Licencja niewyłączna daje licencjobiorcy mniejsze 
uprawnienia aniżeli licencja wyłączna, dlatego też ustawodawca w przypadku 
licencji niewyłącznej dopuszcza dowolność formy przy zawarciu umowy. Jak 
zważył Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 22 stycznia 2016 r.7  
w przypadku umów licencji niewyłącznej, może dojść do ich zawarcia również 
w sposób dorozumiany (per facta concludenta). Umowa licencyjna niewyłącz-
na daje licencjobiorcy mniejsze uprawnienia niż licencja wyłączna, dlatego też 
nie wymaga dla swej ważności formy pisemnej. 

J. Brzozowska-Pasieka podkreśla, że licencja niewyłączna może być za-
warta w dowolnej formie [Brzostowska-Pasieka 2016, s. 219]. Tę tezę po-
twierdza orzecznictwo, zgodnie z którym umowa licencji niewyłącznej może 
być zawarta w sposób dorozumiany. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 wrze-
śnia 2005 r. stwierdził, że przesyłanie przez autora utworów do wykorzystania 
np. w stacji telewizyjnej, przy jednoczesnym wykorzystywaniu ich przez tele-
wizję i wypłacaniu wynagrodzenia autorowi, prowadzi do wniosku, że twór-
ca udzielił licencji niewyłącznej. Zdaniem Sądu Najwyższego brak umowy  
w formie pisemnej nie ma w tym przypadku znaczenia, gdyż została ona za-
warta w sposób dorozumiany8.

W odróżnieniu od licencji wyłącznej, umowa licencji niewyłącznej nie 
musi być zawarta w formie pisemnej. Z uwagi na upowszechnienie się umowy 
licencyjnej, co powoduje częste jej zawieranie przez strony, rozwiązanie to 
zasługuje na aprobatę. Pozwala ono na zawarcie umowy licencji niewyłącznej 
bez zbędnych formalności i w formie wybranej przez strony. 

Licencje typu shrink- wrap, click- wrap, browse- wrap, open source  
i creative commons

J. Szyjewska- Bagińska wskazuje na istnienie kilku kategorii umów li-
cencyjnych niewyłącznych. Jeden ze sposobów zawarcia umowy licencji nie-
wyłącznej zwany shrink-wrap polega na udostępnieniu odbiorcom, będących 
dużą grupą, utworów niematerialnych utrwalonych na płycie CD bądź innym 
nośniku materialnym. Istota tej kategorii umowy polega na tym, iż nabywca 
z chwilą otwarcia opakowania akceptuje warunki umowy i jednocześnie do-
konuje zawarcia umowy licencyjnej z podmiotem uprawnionym do utworu 

7 I ACa 859/15, LEX nr 2000481.
8 CK 124/2005, Biul. SN 2005, nr 12.



54

MAGDALENA KROPIWNICKA

[Ślęzak 2012, s. 195]. Polskie prawo autorskie dla terminu shrink- wrap stwo-
rzyło odpowiednik „licencja celofanowa” albo „umowa dołączona do opako-
wania” [Barta, Markiewicz 2012, s. 62-64]. W przypadku zawierania licencji 
typu „shrink- wrap” dochodzi w przypadku, gdy twórca nie zawiera umo-
wy bezpośrednio z końcowym użytkownikiem dobra, bowiem to pośrednik 
handlowy wprowadza do obrotu nośnik danego utworu, na przykład płytę 
CD. Poprzez nabycie danego egzemplarza dobra niematerialnego następuje 
zawarcie umowy sprzedaży rzeczy pomiędzy użytkownikiem a pośrednikiem 
[Szyjewska-Bagińska 2016, s. 582]. Umowa licencyjna natomiast zawierana 
jest pomiędzy twórcą utworu a użytkownikiem [Sikorski 2006, s. 105-110].

Licencja typu „click- wrap” jest powszechnie zawieraną umową licencji 
niewyłącznej, gdyż do jej zawarcia dochodzi w przypadku zawierania umo-
wy przez Internet. W obrocie funkcjonuje również nazwa „click on license”. 
Oba sformułowania wzięły swoją nazwę od sposobu złożenia oświadczenia 
woli zawarcia tej umowy, gdyż oświadczenie woli składane jest właśnie po-
przez kliknięcie myszką. Warunki umowy są udostępnione potencjalnemu 
licencjobiorcy, aby mógł się z nimi zapoznać i dopiero potem je ewentualnie 
zaakceptować. Zawarcie umowy licencyjnej typu „click- wrap” może być po-
przedzone obowiązkiem uiszczenia opłaty w określonej wysokości bądź też 
podania przez użytkownika danych osobowych [Krochmal-Węgrzyn 2004,  
s. 48-49]. Zbliżonym sposobem akceptacji warunków umowy licencyjnej nie-
wyłącznej jest metoda „browse- wrap”. Wzorzec umowy umieszczony jest na 
stronie internetowej w postaci linku i poprzez kliknięcie użytkownik zostaje 
przekierowany na stronę zawierającą warunki wzorca umowy. W odróżnieniu 
od licencji typu „click – wrap” zapoznanie się z warunkami umowy albo ich 
akceptacja nie jest konieczna. Już samo zachowanie użytkownika w określony 
sposób uznawane jest za zaakceptowanie warunków umowy. Może być to 
przykładowo dalsze korzystanie ze strony internetowej [Szyjewska-Bagińska 
2016, s. 583].

Szczególnym rodzajem umowy licencyjnej niewyłącznej jest licencja 
„open source”. Są to umowy licencyjne, których przedmiotem może być wy-
łącznie program komputerowy. Istotą tego typu licencji jest udostępnienie 
programu komputerowego, co najważniejsze w wersji źródłowej. Ponadto, 
udzielający licencji upoważnia licencjobiorcę do wprowadzania zmian do pro-
gramu oraz dalszego rozpowszechniania [Szyjewska-Bagińska 2016, s. 585]. 
Zdanie to podziela J. Barta i R. Markiewicz, którzy zgadzają się, iż licencję 
typu „open source” należy traktować jako kategorię zbiorczą, która obejmuje 
różne postacie umów dotyczących programów komputerowych. Tego typu 
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licencje możemy podzielić na te, których efekty pracy mogą być dalej udo-
stępniane czy nie mogą [Barta, Markiewicz 2010, s. 364]. Jednym z rodzajów 
licencji „open source” jest GNU General Public License (GPL). Jest to umo-
wa licencyjna mająca charakter generalny, będąca jednocześnie umową wzor-
cową. Jeżeli licencjobiorca zdecyduje się na dalsze udostępnienie programu, 
ze zmianami bądź bez, ma prawo go udostępnić na identycznych warunkach 
na jakich ten program otrzymał. W przypadku udostępniania programu nie-
zmienionego, uprawnień udziela nie przekazujący, a uprawniony. Z uwagi na 
to nie dochodzi ani do zawarcia umowy sublicencyjnej, ani do przeniesienia 
praw z licencji. Zawierana jest natomiast odrębna umowa pomiędzy podmio-
tem, któremu przysługują prawa autorskie, a użytkownikiem programu [Bar-
ta, Markiewicz 2010, s. 365].

Poddając analizie obie instytucje można wywnioskować, iż licencja 
„creative commons” wywodzi się z „open source”. Istotę „creative commons” 
stanowi rozszerzenie korzystania z „open source” na inne dziedziny niż pro-
gramy komputerowe. Instytucja „creative commons” przez niektórych przed-
stawicieli doktryny nazywana jest też „ruchem creative commons”. Pogląd ten 
podziela J. Barta i R. Markiewicz, twierdząc, że ta instytucja służy w dużym 
stopniu rozwojowi i tworzeniu kultury poprzez promowanie swobody twór-
czej. Najszersza z licencji proponowanych przez „ruch creative commons” po-
zwala licencjobiorcy na dowolne eksploatowanie dzieła. Jedynym warunkiem 
tej licencji jest poszanowanie prawa do autorstwa [Barta, Markiewicz 2010,  
s. 366]. Jak twierdzi J. Szyjewska – Bagińska licencje „creative commons” 
upoważniają do korzystania z dzieł na różne sposoby i na różnych warunkach 
[Szyjewska-Bagińska 2016, s. 67].

Porównanie licencji wyłącznej i niewyłącznej 

Kryterium podziału na licencje wyłączne i niewyłączne determinuje  
w dużej mierze prawa i obowiązki stron. Zupełnie inaczej kształtuje się pozy-
cja licencjobiorcy wyłącznego i niewyłącznego. Licencjobiorca wyłączny ma 
zapewnioną wyłączność korzystania z utworu na wymienionych w umowie 
polach eksploatacji. W konsekwencji licencjobiorca niewyłączny ma słabszą 
pozycję w porównaniu do licencjobiorcy wyłącznego, gdyż nie jest on wyłącz-
nie uprawniony do korzystania z danego utworu. Inne podmioty mogą być 
równolegle uprawione do korzystania z utworu [Załucki 2017, s. 448]. Co 
więcej, w umowie licencji wyłącznej można zawrzeć postanowienie o zobowią-
zaniu się licencjodawcy do niekorzystania z utworu na polu eksploatacji, które 
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obejmuje umowa [Załucki 2017, s. 449]. Jak twierdzi W. Kubala, do udzie-
lenia licencji wyłącznej dochodzi wtedy, gdy umowa zastrzega wyłączność li-
cencjobiorcy w zakresie korzystania z utworu w określony sposób. Natomiast 
licencja niewyłączna uprawnia twórcę do udzielenia licencji innej osobie do 
korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji [Kubala 1996, s. 19]. 

Jak wynika z art. 67 pr. aut. umowa jest licencją wyłączną, gdy zastrzega 
wyłączność korzystania z utworu w określony sposób. Licencja niewyłączna 
natomiast nie wprowadza ograniczeń w możliwości udzielenia innym oso-
bom upoważnienia do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji.  
P. Ślęzak stoi na stanowisku, że ten podział jest zbyt uproszczony [Ślęzak 
2006, s. 111]. Ustawa nie określa czy po udzieleniu licencji wyłącznej licen-
cjodawca nadal ma prawo korzystać z przedmiotu licencji, co wzbudza spory 
w doktrynie. Zdaniem części doktryny kwestia ta powinna zostać uregulowa-
na w umowie [Barta, Markiewicz 2017, s. 166].

Umowa licencyjna może wyłączać możliwość korzystania z utworu przez 
twórcę w zakresie pól eksploatacji objętych umową [Załucki 2017, s. 448]. 
Zdaniem P. Ślęzaka, kwestia wyłączenia możliwości korzystania z utworu 
przez twórcę jest istotna. Jak twierdzi, warunkiem zakwalifikowania danej 
umowy jako licencji wyłącznej jest nie tylko upoważnienie do korzystania  
z utworu, ale również zobowiązanie się twórcy do niekorzystania z utworu  
w zakresie objętym umową. Licencje, które nie spełniają powyższych warun-
ków mają charakter niewyłączny [Ślęzak 2006, s. 111]. 

Licencje dobrowolne i przymusowe

M. Załucki wyróżnia podział licencji na dobrowolne i przymusowe. Kry-
terium to oparte jest na stopniu wpływu i woli licencjodawcy na udzielenie 
upoważnienia do korzystania z utworu. Istnieją bowiem przypadki, kiedy 
upoważnienie to powstaje wbrew woli twórcy. Pierwszym przykładem jest  
licencja ustawowa, polegająca na możliwości korzystania z cudzego utworu 
bez obowiązku uzyskania zezwolenia. Natomiast licencja przymusowa polega 
na wymuszeniu uzyskania takiego zezwolenia. Instytucję licencji przymusowej 
reguluje art. 82 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemy-
słowej9. Licencja przymusowa jest licencją niewyłączną i ma zawsze charakter 
odpłatny. Licencja przymusowa pełni funkcję ograniczającą prawa wynikające 

9 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Dz.U. z 2021 r. poz. 324, 
dalej cyt. jako p.w.p.
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z patentu. Upoważnia bowiem osobę, na rzecz której została udzielona, do 
korzystania z wynalazku bez potrzeby uzyskania zgody osoby uprawnionej  
z patentu [Kostański 2014, s. 576].

Inne rodzaje licencji

Z uwagi na upowszechnianie się instytucji licencji i coraz częstsze za-
wieranie umów licencyjnych, w doktrynie pojawiły się nowe konstrukcje 
umów licencyjnych, gdyż ustawowy podział umów licencyjnych okazał się 
niewystarczający. 

Licencja dla „bibliotek”

Z art. art. 28 pkt 3 pr. aut. wynika, że wymienione w nim podmioty 
(m.in. biblioteki, szkoły) mogą udostępniać zbiory dla celów badawczych lub 
poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego (termi-
nali) znajdujących się na terenie tych jednostek, pod warunkiem, iż nie jest 
to dokonywane w celu osiągnięcia bezpośredniej bądź pośredniej korzyści 
majątkowej [Barta, Markiewicz 2016, s. 487]. Sposób rozumienia dozwolone-
go użytku został doprecyzowany w wyroku TSUE z dnia 11 września 2014 r. 
w sprawie TechnischeUniversität Darmstadt v. EugenUlmer KG10. TSUE 
przyjął, iż warunkiem, aby udostępniane on-line utwory nie podlegały w tym 
zakresie "zasadom zakupu lub licencji", może mieć miejsce jedynie w przy-
padku, gdy0 dana jednostka i podmiot, któremu przysługują prawa, zawarły 
w tej kwestii porozumienie. Tę kwestię podjął Sąd Okręgowy w Poznaniu 
w wyroku z dnia 29 października 2014 r.11 i stwierdził, że przechowywanie 
i udostępnianie egzemplarzy dziennika osobom trzecim mieści się w ramach 
licencji ustawowej uregulowanej w art. 28 pr. aut., jeżeli czynności te są kon-
sekwencją prowadzenia biblioteki. 

Licencja na korzystanie z elektronicznych baz danych

Obecnie coraz bardziej popularne stają się umowy licencyjne na ko-
rzystanie z elektronicznych baz danych. Problematyczne w tego typu licen-
cjach jest wyznaczenie obszaru licencyjnego, na którym licencjobiorca będzie 
mógł korzystać z udzielonego upoważnienia. Najczęściej wskazanie obszaru 

10 C-117/13, LEX nr 1503174. 
11 IX GC 699/12, LEX nr 1729297. 
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licencyjnego następuje poprzez wyznaczenie konkretnych miejsc, z których 
korzystanie z bazy danych będzie dozwolone. Przykładowo może być to sie-
dziba wydziału, biblioteki czy kampusu uniwersyteckiego. Można również za-
wrzeć w umowie postanowienie, że uprawnieni użytkownicy mogą skorzystać 
z bazy używając komputerów znajdujących się poza siedzibą. Wtedy należy 
wyznaczyć obszar licencyjny w tzw. sposób „pośredni”, np. wskazując nu-
mery identyfikacyjne za pomocą których użytkownicy będą mieli możliwość 
zalogowania się do bazy [Sikorski 2006, s. 105-110]. 

Umowa licencyjna on- line o korzystanie z utworu muzycznego 

Media elektroniczne, a szczególnie utwory muzyczne odgrywają obecnie 
bardzo istotną rolę. Zarówno dla młodzieży, jak i dla osób dorosłych stano-
wią sposób na spędzenie wolnego czasu. Przedsiębiorcy, wykorzystując coraz 
bardziej powszechne zastosowanie nowych technologii, zaczęli zawierać umo-
wy na odległość. Internet umożliwia przedsiębiorcy dotarcie do konsumenta, 
który mieszka w innym kraju bądź na innym kontynencie. Za pośrednictwem 
Internetu przedsiębiorca ma możliwość nie tylko zaoferowania konsumento-
wi określonej usługi, ale również jej wykonania. Taki rodzaj usług rozwinął się 
w dużym stopniu z uwagi na upowszechnienie się obrotu "towarami" będący-
mi przedmiotem własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego. 
Umowy licencyjne o korzystanie z utworu muzycznego zawierane są w dużej 
mierze on-line, gdyż w takiej formie korzystamy z przedmiotu umowy [Gra-
bowski, 2009, s. 92]. 

Umowa typu Cloud Computing 

Obecnie Cloud Computing, czyli tzw. usługa „w chmurze” stała się na-
rzędziem biznesowym dostępnym dla szerokiego grona odbiorców. Ma ona 
na celu zredukowanie kosztów oraz zwiększenie elastyczności procesów pro-
dukcji. Zdaniem E. Molendy-Kropielnickiej upowszechnienie się tego typu 
usług spowodowało zainteresowanie stroną prawną przedsięwzięcia, m.in. 
analizę kluczowych zagadnień, jakie mogą pojawić się przy zawieraniu umów 
[Molenda-Kropielnicka 2013, s. 109]. 

Najbardziej popularnymi świadczeniami jest przechowywanie danych 
oraz wykonywanie i odzyskiwanie kopii zapasowych tych danych [Barta, Mar-
kiewicz 2016, s. 487]. Specyfika umów typu Cloud Computing charaktery-
zuje się tym, że licencjobiorcą jest przeważnie tzw. „provider”. Licencjobiorca, 
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jeśli jest nim „provider”, dąży do możliwie szerokiej ekspansji oprogramo-
wania, gdyż jest to jego źródło zysku. Musi więc zadbać, aby w umowie  
z licencjodawcą przewidziana była możliwość dystrybucji. Z uwagi na fakt, iż 
nie można domniemywać prawa do udzielenia sublicencji, w umowach typu 
Cloud Computing taka klauzula powinna zostać umieszczona. Ze względu 
jednak na znaczną liczbę zawieranych sublicencji, licencjodawca zazwyczaj 
nie będzie miał możliwości kontroli każdej takiej umowy - dlatego też częstą 
praktyką jest stosowanie wzorców umownych. 

Jak twierdzi E. Molenda-Kropielnicka, umowy tego typu nie powinny 
zawierać ograniczeń terytorialnych. Z art. 66 ust. 1 pr. aut. wynika, iż jeśli 
w licencji nie określono terytorium, na którym umowa obowiązuje, to nale-
ży przyjąć, że jest to terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją 
siedzibę. Natomiast cechą wyróżniającą model Cloud Computing jest brak 
ograniczeń terytorialnych, jeśli chodzi o miejsca, w których przechowywane 
są dane, z uwagi na fakt, iż umowne zawężenie terytorium będzie niekorzyst-
ne dla licencjobiorcy i może stanowić ingerencję w zakres autorskich praw 
majątkowych [Molenda-Kropielnicka 2013, s. 130]. 

Wyżej wymienione licencje nie są uregulowane w ustawie. Są to bowiem 
typy licencji, które wykształciły się w doktrynie w odpowiedzi na nowe po-
trzeby podmiotów w obrocie gospodarczym. Spowodowane jest to faktem 
upowszechniania się umów zawieranych przez Internet oraz przekazywaniem 
i przechowywaniem informacji w systemie elektronicznym, tzw. Cloud Com-
puting. Wraz z rozwojem społeczeństwa wykształciły się dodatkowe potrzeby, 
co spowodowało powstanie nowych typów umów licencyjnych. 

Sublicencja w prawie autorskim 

Zgodnie z art. 67 ust. 3 pr. aut. „jeżeli umowa nie stanowi inaczej, licen-
cjobiorca nie może upoważnić innej osoby do korzystania z utworu w zakresie 
uzyskanej licencji”. Wyróżnić można podział licencji ze względu na podmiot, 
który jej udziela. Wymienia się licencję właściwą, której udziela twórca oraz 
licencję „dalszą”, zwaną też sublicencją. Jest to upoważnienie przez licencjo-
biorcę do korzystania z utworu przez inny podmiot na polach eksploatacji 
określonych w podstawowej licencji [Brzozowska- Pasieka, 2014]. Sublicen-
cja może zostać udzielona w każdej formie [Szyjewska- Bagińska 2016, s. 395]. 
Udzielenie sublicencji jest możliwe zarówno względem licencji wyłącznej, jak  
i niewyłącznej [Targosz 2015, s. 902]. Możliwość jej udzielenia musi być okre-
ślona w umowie, bowiem sublicencji można udzielić jedynie na podstawie 
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wyraźnej zgody licencjodawcy [Barta, Markiewicz 2011, s. 416]. Co do za-
sady licencjobiorca nie może udzielić sublicencji. Ma do tego prawo jedynie  
w przypadku wyrażenia zgody na jej udzielenie [Lubasz, Namysłowska 2013]. 

W doktrynie i orzecznictwie sublicencję traktuje się jako udzielenie upo-
ważnienia innemu podmiotowi do korzystania z utworu w takim zakresie jaki 
obejmuje licencja. Stanowisko to potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny 
w wyroku z dnia 18 lutego 2000 r.12  podkreślając, że licencjobiorca może 
upoważnić inną osobę do korzystania z utworu w zakresie swojej licencji, czyli 
udzielić sublicencji. 

Stronami tej umowy są licencjobiorca i osoba upoważniona do korzy-
stania z utworu, zwana sublicencjobiorcą. Udzielenie sublicencji możliwe jest 
jedynie w przypadku wyraźnej zgody licencjodawcy. Zezwolenie na udziele-
nie sublicencji może wynikać z postanowień umowy licencyjnej, bądź zostać 
udzielone po jej zawarciu [Załucki 2017, s. 448, 449]. Jak twierdzi J. Szy-
jewska – Bagińska nie wymaga ono zachowania szczególnej formy. Zezwole-
nie może zostać udzielone w dowolnej formie, także per facta concludentia.  
Licencjodawca, udzielając sublicencji może zezwolić na korzystanie z utwo-
ru w takim samym zakresie jaki wynika z umowy licencyjnej [Szyjewska- 
Bagińska 2016, s. 584]. Nie można udzielić upoważnienia w zakresie szer-
szym niż obszar tzw. „licencji podstawowej” [Barta, Markiewicz 2011,  
s. 416]. Sublicencja zezwala na upoważnienie przez licencjobiorcę osoby trze-
ciej w granicach licencji udzielonej licencjobiorcy [Targosz 2015, s. 902]. 
B. Giesen określa sublicencję jako szczególny rodzaj umowy licencyjnej. Ce-
chą charakteryzującą i jednocześnie odróżniającą sublicencję od licencji jest 
fakt, że w roli licencjodawcy występuje licencjobiorca. Sublicencjobiorca ma 
prawo udzielić dalszych sublicencji. Z uwagi na fakt, iż osoba, która udziela 
sublicencji pełni podwójną rolę może być nazywana zarówno licencjobiorcą 
głównym jak i sublicencjodawcą [Giesen 2013, s. 151].

W doktrynie rozważa się kwestie konsekwencji udzielenia sublicencji  
w braku zezwolenia w umowie albo udzielenia jej w zakresie szerszym. Zda-
niem T. Targosza, udzielenie sublicencji w tym przypadku nie powoduje jej 
nieważności. W konsekwencji powstaje sytuacja, w której sublicencjobiorca 
dopuszcza się naruszenia praw autorskich, a licencjobiorca narusza zobowią-
zanie wobec sublicencjobiorcy. W tej sytuacji sublicencjobiorca ma prawo 
do żądania od licencjobiorcy zwrotu odszkodowania, które musiał zapłacić  
 

12 III SA 412/99, LEX nr 42908.
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sublicencjobiorca wobec braku skutecznego tytułu prawnego do korzystania  
z utworu [Targosz 2015, s. 903].

Konstrukcja sublicencji jest złożona, gdyż każda kolejna umowa jest sa-
modzielnym stosunkiem prawnym. Z drugiej strony licencja główna stanowi 
podstawę dla sublicencji, dlatego też istnieje między nimi powiązanie [Giesen 
2013, s. 585]. Jak zważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 
27 maja 2009 r. udzielenie sublicencji nie odbywa się ani poprzez uzupełnie-
nie, ani poprzez zmianę umowy licencyjnej. Co więcej, sublicencja nie może 
mieć cech licencji wyłącznej, gdyż udzielenie licencji wyłącznej to uprawnie-
nie twórcy. Do sublicencji nie ma więc zastosowania art. 67 ust. 5 pr. aut.,  
w którym ustawodawca przewiduje rygor nieważności w przypadku niezawar-
cia umowy licencyjnej wyłącznej w formie pisemnej13.

Podsumowanie 

Umowy licencyjne są często stosowanym instrumentem umożliwiającym 
osobom trzecim korzystanie z utworów prawa autorskiego. Umowa licencyj-
na jest umową o korzystanie z utworu, a podstawową cechą odróżniającą ją 
od umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych jest to, że prawa 
majątkowe w przypadku licencji pozostają przy twórcy - nie traci się więc 
przywilejów wynikających z autorskiego prawa majątkowego. Wobec rozwo-
ju technologii i przemysłu oprócz licencji ustawowych, tj. licencji wyłącznej, 
niewyłącznej, sublicenji oraz licencji dla „bibliotek” można wyróżnić szereg 
licencji pozaustawowych: shrink- wrap, click- wrap, browse- wrap, open so-
urce i creative commons, cloud computing, licencję na korzystanie z elektro-
nicznych baz danych oraz umowaę licencyjną on- line o korzystanie z utworu 
muzycznego. 

Najczęściej zawieranymi umowami w prawie autorskim są umowy li-
cencji niewyłącznej. Umowa licencji niewyłącznej pozwala licencjobiorcy 
na korzystanie z utworu w zakresie wynikającym z umowy. Licencjodawca 
w dalszym ciągu pozostaje jednak uprawniony zarówno do korzystania  
z utworu, jak i do udzielania upoważnienia w tym samym zakresie na rzecz 
osób trzecich. Licencja niewyłączna nie ogranicza licencjodawcy w wykony-
waniu swojego prawa, jak również zezwala mu na udzielenie dużej liczby ta-
kich licencji, co powoduje, że jest ona najczęściej wykorzystywana w obrocie. 
Obowiązujące przepisy nie określają formy licencji niewyłącznej. Oznacza to, 

13 I FSK 385/08, LEX nr 593952.
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że może ona być udzielona w dowolnej formie – pisemnej, elektronicznej, 
ustnie, czy nawet w sposób dorozumiany. 

Umowa licencji wyłącznej kształtuje pozycję licencjobiorcy w sposób 
szczególnie silny, bowiem skutkiem licencji wyłącznej jest zobowiązanie się 
licencjodawcy do nieudzielania upoważnienia innym podmiotom na tych 
samych polach eksploatacji. Umowa licencji wyłącznej musi zostać zawarta  
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Stale zwiększające się zaangażowanie przedsiębiorców w działalność 
skierowaną na wykorzystanie nowych technologii spowodowało upowszech-
nienie się w obrocie licencji typu shrink- wrap, click- wrap, browse- wrap, 
open source i creative commons. Licencja typu „click- wrap” jest zawierana 
za pośrednictwem Internetu poprzez złożenie oświadczenia woli jej zawarcia 
przez kliknięcie myszką. Umowa licencyjna typu „browse- wrap” polega na 
przekierowaniu użytkownika na stronę zawierającą warunki wzorca umowy, 
co powoduje, że nawet samo korzystanie ze strony internetowej może skut-
kować zaakceptowaniem warunków umowy. Przedmiotem licencji „open so-
urce” jest udostępnienie programu komputerowego w wersji źródłowej oraz 
upoważnienie licencjobiorcy do wprowadzania zmian do programu oraz jego 
dalszego rozpowszechniania. Licencja Creative Commons pozwala twórcy na 
zachowanie praw autorskich, jednocześnie umożliwiając innym podmiotom 
kopiowanie, rozpowszechnianie oraz korzystanie z utworów z poszanowa-
niem prawa autorskiego. 

Licencja dla „bibliotek” uprawnia wymienione przez ustawodawcę pod-
mioty m.in. biblioteki, szkoły do uzupełnienia zbiorów o pozycje, którymi do-
tychczas dany podmiot nie dysponował, jak również do zachowania, ochrony 
zbioru, poprzez podjęcie czynności zapobiegających utracie utworu wskutek 
np. pogorszenia się jakości nośnika materialnego, na którym utwór jest zapisa-
ny. Konsekwencją udzielenia licencji na korzystanie z elektronicznych baz da-
nych jest umożliwienie korzystania z bazy w określonym miejscu, przykłado-
wo w siedzibie wydziału, biblioteki czy kampusu uniwersyteckiego. Umowa 
licencyjna on- line o korzystanie z utworu muzycznego stanowi konsekwen-
cję faktu, iż utwory muzyczne stają się coraz częstszym przedmiotem obrotu  
w sieci. Przedmiotem licencji zawartej za pośrednictwem Internetu może być 
m.in. muzyka. Cloud Computing stanowi narzędzie dostępne dla każdego, 
kto chce zredukować koszty albo zwiększyć elastyczność procesów produkcji. 
Cloud Computing jest modelem świadczenia usług IT osiągalnym dla nie-
ograniczonej liczby klientów m.in. klientów indywidualnych, biznesowych,  
a także administracji publicznej czy szkół wyższych. Sublicencja, zwana 
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również licencją „dalszą” polega na tym, iż licencjobiorca jest uprawniony, 
aby upoważnić inną osobę do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej  
licencji, jeednakże tylko za zgodą licencjodawcy.
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TERRORYZM – PRZYCZYNY I SKUTKI 

Abstrakt: Terroryzm był stosowany od zawsze lecz w zależności od miejsca  
i czasu przybierał różną formę przez co ciężko jest go przedstawić i jasno zde-
finiować. Ze względu na charakter tego zagadnienia, jest to obecnie jeden  
z najpoważniejszych problemów z jakimi muszą się zmagać kraje, a konflikty  
i problemy które obecnie występują na świecie przyczyniają się do nasilenia 
tego zjawiska. Przy zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, życie ludzkie bar-
dzo często jest zagrożone na co każde państwo stanowczo reaguje, a sytuacji 
tej towarzyszy medialny rozgłos i ogólna reakcja danej władzy na czym zależy 
organizacjom terrorystycznym. Biorąc pod uwagę stosunkowo niski nakład 
pracy jaki terroryści muszą wykonać aby doszło do zdarzenia mającego status 
zamachu terrorystycznego jest to wygodny i dosadny sposób walki a organi-
zacje terrorystyczne w dalszym ciągu będą się do niego uciekać. To właśnie 
sprawia, że tematyka terroryzmu jest w dzisiejszych czasach tak poważnie trak-
towana i nie powinno się o niej zapominać.

Słowa kluczowe: terroryzm, atak, zamachy

Wstęp

Przestępstwo jako czyn zabroniony jest społecznie szkodliwe tudzież spo-
łecznie niebezpieczne, jego zagadnienie jest zdefiniowane a popełnienie za-
grożone karą na mocy prawa karnego. Z czynami wyczerpującymi znamiona 
przestępstwa spotykamy się na co dzień jednak nie zawsze mamy tego świado-
mość, gdyż działalność kryminalistyczna funkcjonuje na wielu płaszczyznach 
i formach. Osoby łamiące prawo starają się działać w taki sposób, aby nie 
zostać wykrytym przez organy ściągania, a stale rosnący rozwój technologicz-
ny i postęp globalizacji przybliża ich w mniejszym lub większym stopniu do 
tego typu działalności. Naprzeciw temu stają organy państwowe starające się 
zwalczać tego typu zdarzenia, tym samym wykorzystując postęp o jakim była 
mowa. Szeroko rozumiany terroryzm jest jednym z działań przestępczych na 
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który należy zwrócić szczególną uwagę, gdyż jego działalność mieści w sobie 
zespół czynności wyczerpujących charakter przestępstw, umotywowany jest 
nie tylko szeregiem płynących korzyści majątkowych a znacznie częściej ma 
podłoże religijne, kulturowe czy historyczne. Przypisując te i inne cechy jaki-
mi wyróżnia się pojęcie terroryzmu, widzimy, że jest to zagadnienie trudne do 
zrozumienia, mające charakter wielokierunkowy i wielopłaszczyznowy tym 
samym stającym się poważnym zagrożeniem z którym zmaga się świat od 
wieków.

Co jest powodem ataków terrorystycznych

Zjawisko terroryzmu w zależności od okresu w jakim on występował 
było różnie motywowane i odbierane. Jak już wcześniej było wspomniane 
głównym celem było wymuszenie określonego zachowania na określonym 
środowisku społecznym. Trwające obecnie konflikty zbrojnie na pierwszy rzut 
oka nie wiążą się z pojęciem terroryzmu, jednak gdy skupimy się na genezie 
poszczególnych wojen i ich przebiegu możemy dostrzec, że wspomniane we 
wcześniejszym rozdziale przesłanki jakimi kierują się zamachowcy są nadal 
aktualne i towarzyszą trwającym konfliktom zbrojnym. Wykonywanie za-
machów terrorystycznych przez wiele organizacji jest traktowane jako oręż 
w walce o wolność, wpływy, religie i własne interesy. Założona w 1988 roku 
sunnicka organizacja terrorystyczna Al-Ka’ida od początku stawiała sobie 
za cel walkę o niezależność i wolność. Kiedy Związek Radziecki wspierany 
przez rząd afgański rozpoczął interwencję na terenie Afganistanu, powstała 
wtedy Al-Ka’ida miała przeciwstawiać się tej operacji. Szybko jednak pan-
sunnickie ugrupowanie zmieniło swoje założenia i ukierunkowało je na zwal-
czanie wpływów Izraela, Stanów Zjednoczonych i szeroko pojętego Zachodu 
w krajach muzułmańskich. W roku 1991 po zakończeniu I wojny w Zatoce 
Perskiej, relacje między USA a Irakiem nie uległy poprawie. W trakcie rzą-
dów George’a W. Busha głośno mówiono o wojnie z Irakiem jakoby mia-
ło to zlikwidować iracką broń masowego rażenia i zerwać powiązania Iraku  
z Al-Kaidą. Po wojnie jak się okazało wcześniejsze wzmianki o broni i powią-
zaniach były nieprawdziwe. Politolodzy z innych krajów oraz sam Irak i pręż-
nie działająca Al-Ka’ida twierdzili, że prawdziwymi celami wojny o jaką za-
biegają Stany Zjednoczone jest sprawowanie kontroli nad irackimi rezerwami 
ropy naftowej i gazu ziemnego przez co pomoże to USA utrzymać monopol 
dolara amerykańskiego na rynku, ponadto rząd Stanów Zjednoczonych udo-
wodni, że to on pełni kontrolę militarną nad największymi zasobami paliw 
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na świecie. Sunnicka organizacja terrorystyczna jaką jest Al-Ka’ida użyła w tej 
wojnie „oręża” jakim był jeden z największych zamachów terrorystycznych  
i wymierzyła go w Stany Zjednoczone. W 2001 roku przedstawiciele  
Al-Ka’ida na znak sprzeciwu do wojny jaką wytoczyły międzynarodowe siły 
koalicji, uprowadzili samoloty pasażerskie po czym dwa z nich skierowali 
na dwie wieże budynku World Trade Center oraz budynek Pentagonu do-
prowadzając do katastrofy w której zginęło łącznie 2996 osób i 6291 osób 
zostało rannych. Pokazuje to, że przyczynami zjawiska terroryzm są również 
sytuacje które zmuszają terrorystów do zaznaczenia swojej pozycji za pomocą 
takich zdarzeń, gdyż inne zabiegi nie przynoszą skutku. A. Bernard w swojej 
pracy Strategia terroryzm [Bernard 1978, s. 38] wyróżnia takie przyczyny jak 
psychiczne źródła terroryzmu, terroryzm o charakterze neofaszystowski, ter-
roryzm będący odpowiedzią na działania drugiej strony czy terroryzm odwo-
łujący się do walki narodowowyzwoleńczej co częściowo możemy zauważyć  
w konflikcie pomiędzy USA i Irakiem [Wojciechowski 2011, s. 63-65]

Istotnymi czynnikami które leżą u podłoża zjawisk terrorystycznych są 
kwestie psychologiczne. Zamach terrorystyczny jak i działanie zamachowców 
jest motywowane wieloma czynnikami do których nie przykłada się tak dużej 
uwagi lub ze względu na brak wiedzy ignoruje się je, bagatelizuje czy wyklu-
cza. Przynależność do danej grupy społecznej ma nie mniej ważny wpływ na 
ten proces. Analizując poszczególne zdarzenie o charakterze terrorystycznym 
łatwo możemy stwierdzić co było jego powodem. Biorąc pod uwagę spo-
sób działania terrorysty, cel w jaki wymierzone było działanie, okoliczności, 
miejsce i sposób możemy wstępnie określić jaki charakter miało to zdarzenie. 
Należy jednak skupić się również na osobie tudzież grupie osób która tego 
dokonała. Na profilu psychologicznym, uwarunkowaniach ekonomicznych 
i religijnych. Skupiając więcej uwagi na tych zagadnieniach możemy zrobić 
krok dalej w analizie ataków na szeroko pojętą infrastrukturę krytyczną któ-
ra sama często jest powodem zamachów terrorystycznych. Martha Crenshaw 
wyodrębniła cztery czynniki jakie występują u terrorystów i działają moty-
wująco do działań. Mowa była o ich potrzebie do przynależności do jakiejś 
grupy, nadzieja na zmianę sytuacji w jakiej są, chęć poprawy swojego statusu 
społecznego lub pragnienie uzyskania nagród materialnych [Crenshaw 1985, 
s. 465-488].

Z kolei John Horgan zaprezentował zestawienie motywów dla działalno-
ści terrorystycznej i skupił się on na trzech grupach. Pierwszą z nich jest po-
czucie krzywdy i niesprawiedliwości jakie występuje i ma najsilniejszy wpływ 
na psychikę człowieka. Skierowane może być do konkretnej osoby, grupy, 
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danej sytuacji, państwa, idei itp. co może wywołać różne reakcje, w tym też 
używanie przemocy (również działań terrorystycznych). „Poczucie krzywdy” 
jakie występuje w tym przypadku zalicza się do jednych z głównych przyczyn 
terroryzmu zaraz obok kwestii ekonomicznych, etnicznych, rasowych, praw-
nych, politycznych czy religijnych. Kolejnym opisywanym motywem była 
tożsamość. Poczucie tożsamości jest bardzo ważnym elementem egzystencji 
człowieka które wpływa na komfort psychiczny. Sytuacja w której człowiek 
poszukuje własnej tożsamości wywołana może być zaniżoną samooceną lub 
innymi zdarzeniami jakie można napotkać w życiu. Pokazuje to, że w tym 
czasie człowiek odnajduje się w różnych radykalnych grupach, także w tych 
terrorystycznych co ma też miejsce w przypadku członków Hamasu, Al’Ka-
idy, IRA i wielu innych podobnych. Idąc tą drogą należy poruszyć kwestię 
przynależności którą człowiek może odnaleźć w takich grupach. Nierzadko 
organizacja terrorystyczna dla takich „zagubionych” ludzi jest główną a nawet 
jedyną wspólnotą z którą chcą być oni identyfikowani [Silke 2003, s. 3-26].

W kontekście terroryzmu islamskiego Marek Madej wyróżnił jego zda-
niem główne przyczyny terroryzmu co w znakomitej większości zdarzeń 
potwierdza jego słowa. Mowa tu o społeczno-ekonomicznych przemianach  
i zjawiskach które intensywnie występują w szczególności w państwach mu-
zułmańskich które to mają swój udział w odrodzeniu tendencji fundamen-
talistycznych. W trakcie reform społecznych jakie podjął rząd muzułmański 
napotkał on wiele „presji” modernizacji i fiask działając jednocześnie w spo-
sób odmienny od charakterystycznego sposobu sprawowania władzy wśród 
społeczności islamskiej. Doprowadziło to ostatecznie do pogłębienia wśród 
ludności kryzysu tożsamości i zwiększyło popularność radykalnych ugrupo-
wań religijnych. Panujące tam dysproporcje ekonomiczno-społeczne i obec-
ne zjawisko ubóstwa pogłębiło sytuację. Następstwo wydarzeń politycznych 
zapoczątkowanych w 1979 r. przez rewolucję islamską w Iranie to kolejna 
grupa czynników w szeroko pojętym terroryzmie islamskim. Konflikty arab-
sko-izraelskie, wojny w Zatoce Perskiej czy w Afganistanie nie sprzyjały po-
prawie sytuacji. Następstwem powyższych zdarzeń było spotęgowanie rady-
kalnych nastrojów wśród poszczególnych grup społeczności muzułmańskiej  
i spowodowały zwiększenie popularności działań terrorystycznych [Madej 
2007, s. 143]. Natomiast przyczyny terroryzmu przedstawione przez Artura 
Wejkszner dzielą się następująco. Pierwszą kategorią są źródła kulturowe. Ma-
jąc na przykładzie analizy i liczne koncepcje np.: S. Huntingtona, E. Stauba,  
F. Moghaddama, O. Roya oraz wielu innych można wysunąć tezę, że prze-
moc używana przez grupy terrorystyczne jest konsekwencją między innymi: 
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izolacji, uznania przemocy za efektywny sposób destabilizacji społecznej, po-
stępująca delegitymizacja struktur społecznych czy tak zwanej „wojny kultur”. 
Kolejnymi przyczynami jakie opisał A. Wejkszner są czynniki wpływające 
w sposób zasadniczy na kwestie polityczno-organizacyjne. Mowa tu  
o sytuacjach w których to państwo bierze udział w finansowaniu działalności 
terrorystycznych oraz koncentracji na zagadnieniach które przygotowują 
do jak najbardziej efektywnego zaplanowania i przygotowania akcji 
terrorystycznych. Powyższe działania mają szeroki zakres środków począwszy 
od tych o charakterze militarnym, przez polityczne, po finansowe. Kolejne 
nie mniej ważne uwarunkowania mające wpływ na zagrożenie terroryzmem 
to czynniki społeczno-ekonomiczne. Rozpatrywane są tutaj takie jak: 
globalizacja, konsumpcjonizm, neokolonializm czy neoliberalny kapitalizm. 
Procesy te jednocześnie zmniejszają różnorodność społeczno-kulturową oraz 
pogłębiają proporcje ekonomiczne [Wejkszner 2010, s. 40-46].

Sposoby i skutki przeprowadzania  
zamachów terrorystycznych

Patrząc na dokonane zamachy terrorystyczne jak i te udaremnione moż-
na zauważyć, że różnią się one nie tylko intencjami jakimi kierowali się terro-
ryści ale i sposobem przeprowadzenia takich zamachów. Do najpopularniej-
szych z nich możemy zaliczyć:

• Zamachy bombowe
• Wzięcie zakładników
• Terroryzm skierowany przeciwko środkom transportu (np. terro-

ryzm lotniczy)
• Terroryzm indywidualny (wymierzony przeciwko wyselekcjonowa-

nym osobom)
• Terroryzm nuklearny  
• Cyberterroryzm

Wyżej wymienione typy terroryzmu można wykonać na wiele sposobów 
co przekłada się również na ilość osób które są w takim ataku zagrożone lub 
obszar który może być dotknięty zamachem. Na przestrzeni ostatnich dwu-
dziestu lat sposób działania terrorystów zmienił się co było spowodowane mię-
dzy innymi większym zainteresowaniem państw w kwestii szeroko pojętego 
terroryzmu. Warto też wspomnieć o śmiertelności w przeprowadzanych ata-
kach. Analizując publicznie dostępną bazę danych Global Terrorism Database 
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można zauważyć, że od 1 stycznia 1970 roku do pierwszego stycznia 1980 roku 
terroryzm był zjawiskiem o stosunkowo niskiej ilości ofiar. Wśród zanotowa-
nych 9608 ataków ponad połowa a dokładnie 5506 ataków nie spowodowało 
ani jednej ofiary śmiertelnej, w 2892 atakach zginęło od jednej do dziesięciu 
osób a w 69 zamachach ilość ofiar śmiertelnych była większa niż dziesięć. Dla 
porównania: między 1 stycznia 2000 roku a 1 stycznia 2010 roku zanotowa-
no 1425 zdarzeń w których ilość ofiar była większa niż dziesięć osób nato-
miast w 11431 odnotowanych zamachach było od jednej do dziesięciu ofiar 
śmiertelnych. Biorąc pod uwagę powyższe można wysunąć wnioski mówiące,  
że nastąpiła zmiana w kierunku terroryzmu dużo bardziej niszczycielskiego 
który charakteryzuje się tym, że spowodowanie strat fizycznych jest tak samo 
ważne jak kwestie psychologiczne ataku, w szczególności wymierzonego w cel 
symboliczny [Piekarski 2015, s. 243]. Modus operandi sprawców zamachów 
terrorystycznych daje więc miejsce na szereg pytań, a szczególnie interesują-
ce jest czy obecne zamachy terrorystyczne są przeprowadzane w innych spo-
sób niż wcześniej co z resztą wskazują różnice w ofiarach tych zjawisk. Okres  
w którym terroryzm gwałtownie się rozwijał przypada na „trzecią falę” a więc 
na lata 1960 – 1980 XX w. Był to czas w których działały liczne organizacje 
terrorystyczne zaliczane do jednych z najniebezpieczniejszych. Organizacje  
takie jak Tymczasowa Irlandzka Armia Republikańska, Frakcja Czerwonej  
Armii, Czerwone Brygady, Akcja Bezpośrednia czy grupy palestyńskie sto-
sowały wiele taktyk w przeprowadzanych atakach. Na liście ich działań były 
wyżej wymienione uprowadzenia osób i środków transportów, zamachy 
bombowe, podpalenia i zabójstwa popełniane często w sposób widowiskowy 
a zarazem świadczący o wyuczonej zdolności do adaptacji do zmieniających 
się warunków panujących w danych miejscach. Zdarzenie jesieni 1977 roku 
pokazuje jak bardzo zaawansowane były grupy terrorystyczne w swoich dzia-
łaniach kiedy to członkowie Frakcji Czerwonej Armii uprowadzili samolot pa-
sażerski linii Lufthansa z przemysłowcem Hannsem Martinem Schleyerem na 
pokładzie. Ataki przeprowadzane przez molukańskich terrorystów w Holandii 
w latach 70. XX w. również pokazywały charakter grup działających w tam-
tych latach. Dochodziło wtedy do wielu sytuacji zakładniczych w pociągach  
i innych obiektach stałych w jednym czasie i wielu miejscach. Zarówno wtedy 
jak i dzisiaj takie zdarzenia były i są ogromnym problemem i niewiele państw 
byłoby w stanie poradzić sobie z tego typu sytuacją. Tymczasowa IRA również 
posługuje się szerokim wachlarzem środków i sposobów do przeprowadzania 
swoich działań – od różnego rodzaju urządzenia wybuchowe, przez karabiny 
wyborowe po granatniki przeciwpancerne. Przenosząc się do „czwartej fali”  
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i terrorystów działających w niej również widzimy różnorodność w działaniach 
i środkach przez nich używanych. Niezmiennie często stosowanym są ładunki 
wybuchowe, ataki z wykorzystaniem broni palnej wciąż są praktykowane tak 
samo jak sytuacje zakłądnicze. Różnicę widać jednak w celach jakie są obiera-
ne a więc wspomniane wcześniej, wynikające z ideologicznych uwarunkowań, 
dążenie do wyrządzenia jak największych strat fizycznych. Stąd uprowadzenia 
w 1970 roku które miały na celu wymuszenie ustępstwa na władzy były zgoła 
odmienne niż zamach z 11 września 2001 gdzie porwane samoloty były wy-
korzystane jako narzędzie w atakach samobójczych czego następstwem były 
2996 ofiary śmiertelne [Piekarski 2015, s. 244]. Warto również skupić się na 
wybranych zdarzeniach terrorystycznych w latach 2003-2014 i przeanalizo-
wać je. Są nimi:

• Zamach w Bombaju w 2008 roku,
• Ataki w Hiszpanii w 2004 roku,
• Zamach w Bostonie w 2013 roku,
• Ataki w Londynie w 2005 roku,
• Atak w Norwegii w 2011 roku,
• Zamachy we Francji w 2012 roku.

Szczegółowa analiza powyższych zdarzeń pozwoli nam ocenić współ-
czesne zamachy terrorystyczne, sposób i cele ich działań w krajach wysoko 
rozwiniętych pod kątem zwalczania terroryzmu, wykrywania sprawców i wy-
korzystywanych przez nich metod a więc w sposób dający możliwość progno-
zowania zagrożenia na terytorium Polski oraz Unii Europejskiej. Zaobserwo-
wać możemy wiele wspólnych cech które są takie same dla każdego z tych 
zdarzeń:

• W każdym ataku odnotowano ofiary śmiertelne,
• Nie były przeprowadzone w obszarach objętych konfliktami zbroj-

nymi tj. poza Afganistanem, Kaukazem czy Irakiem,
• W sensie taktycznym zaliczają się do tych skutecznych – żaden  

z wymienionych przypadków nie został udaremniony poprzez pracę 
operacyjną służb policyjnych lub innych czynników,

• Wydarzenia te miały miejsce po zamachach na WTC z 2001 roku  
a więc w tracie podwyższonej gotowości ze strony służb ochronnych, 
struktury działające w zakresie bezpieczeństwa na całym świecie zo-
stały zreformowane tak by działać najskuteczniej jak to tylko jest 
możliwe,
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• Przyjęte ramy czasowe pozwalają nam uznać te zdarzenia jako 
współczesne,

• Miejsca w których lokalizowane były działania terrorystów to obsza-
ry miejskie charakteryzujące się dużą aglomeracją,

• Państwa europejskie oraz w jednym przypadku Stany Zjednoczone 
były celem działań.

Łącząc te wszystkie cechy możliwa jest ocena wpływu zmienności taktyki 
stosowanej przez terrorystów na funkcjonowanie na przykład polskich służb 
odpowiedzialnych za zwalczanie terroryzmu, a w szczególności pracę służb 
specjalnych. Ewentualny atak terrorystyczny jaki miałby miejsce w Polsce 
również nosiłby znamiona wspomnianych wyżej okoliczności a więc miałby 
on miejsce w państwie europejskim, poza obszarem konfliktu zbrojnego  
i w obszarze miejskim [Piekarski 2015, s. 245].

Były kontrterrorysta i zastępca dyrektora Centralnego Biura Śledcze-
go Kuba Jałoszyński otwarcie mówi o tym, że w Polsce prędzej czy później 
dojdzie do zamachu terrorystycznego na tak dużą skalę. Polska jest częścią 
cywilizacji Zachodu, aktywnie uczestniczyła w koalicji antyterrorystycznej  
i działaniach w ramach operacji NATO w Afganistanie, ponadto Stany Zjed-
noczone są strategicznym partnerem Polski a relacje z Izraelem są unormowa-
ne. Co więcej na terytorium Polski było tajne więzienie CIA, w Redzikowie 
instalowane będą elementy amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Polska była 
gospodarzem konferencji bliskowschodniej na której mało przychylnie wy-
powiadano się o polityce Iranu a jest to kraj z którego jest największa ilość 
grup terrorystycznych. Iran nie wypowiadał się zbyt przychylnie o Polsce 
jako gospodarzu konferencji. Można mnożyć przesłanki, które nie pozosta-
wiają złudzeń mówiących, że jesteśmy w kręgu zainteresowań terrorystów 
[Baczyński, Schwertner 2019, s. 404]. Patrząc na statystyki które prezentuje 
Global Terrorism Database możemy zauważyć różnicę w ofiarach śmiertel-
nych pomiędzy poszczególnymi typami wykorzystywanych środków w za-
machach terrorystycznych. Wybierając poszczególne kryteria potwierdzamy 
wcześniej wspomnianą tezę jakoby zamachowcy „czwartej fali” skupiali tak 
samo dużą uwagę na ilość ofiar w wykonywanych przez nich zamachach jak 
i na motywach jakimi się kierowali. W latach 2000 – 2019 zdarzeń uzna-
nych za ataki terrorystyczne których dokonano przy użyciu broni palnej 
gdzie liczba ofiar przekroczyła 101 osób było 68 z kolei biorąc pod uwagę 
te same kryteria lecz patrząc na ramę czasową między rokiem 1980 a 1999 
takich samych zdarzeń było już 37. Patrząc ponownie na lata 1980 – 1999 
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zamachów terrorystycznych w których zamachowiec dokonał ataku (dowol-
nym sposobem) przy czym sam stał się ofiarą (charakter samobójczy), w któ-
rych liczba ofiar była większa niż 101 zarejestrowano tylko 3. Porównując te 
same kryteria jednak w latach 2000-2019 takich zdarzeń było aż 40. Sytuacja  
z przedstawionych statystyk obrazuje nam, że mimo ciągle rozwijających się 
systemów i służb przeznaczonych do walki z terroryzmem, tendencja do zda-
rzeń terrorystycznych jest rosnąca. Zamachowcy dążą do tego, aby ich ataki 
charakteryzowały się jak największą ilością ofiar śmiertelnych. Postępująca 
globalizacja, narastające konflikty zbrojne i rosnące dysproporcje społeczne 
jakie obserwujemy w krajach takich jak Afganistan, Irak czy Wenezuela przy-
czyniają się w dużym stopniu do kolejnych zdarzeń których efektem ubocz-
nym są ofiary.

Zakończenie

Terroryzm to planowane działanie pojedynczych osób lub grup, w róż-
noraki sposób umotywowane, najczęściej ideologicznie lub religijnie przy jed-
noczesnym naruszaniu obowiązującego prawa, mające na celu wymuszenie od 
władz państwowych tudzież społeczeństwa określonego zachowania, narusza-
jąc tym samym dobra osób postronnych w sytuacjach nadających specjalnego 
rozgłosu i wytwarzającego w społeczeństwie lęk [Encyklopedia PWN].
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TERRORISM - CAUSES AND EFFECTS

Summary: Terrorism has always been used, but depending on the place and 
time, it took various forms, which makes it difficult to present and clearly defi-
ne it. Due to the nature of this issue, it is currently one of the most serious pro-
blems facing countries, and the conflicts and problems that currently occur in 
the world are exacerbating this phenomenon. In a terrorist event, human life  
is very often endangered, to which each state reacts firmly, and this situation 
 is accompanied by media publicity and the general reaction of a given authori-
ty, which is what terrorist organizations care about. Considering the relatively 
low amount of work that terrorists have to do for an event that has the status 
of a terrorist attack, it is a convenient and blunt way of fighting and terrorist 
organizations will continue to resort to it. This is why the subject of terrorism 
is treated so seriously these days and should not be forgotten.

Keywords: terrorism, attack, attacks
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MEDIACJA JAKO POZASĄDOWA 
METODA ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

Abstrakt: Niniejszy rozdział skupia się na mediacji, będącej alternatywną 
formą rozwiązywania sporów. Autorka przedstawiła najważniejsze zalety tej 
metody ADR (Alternative Dispute Resolution), które przemawiają za tym, aby 
kosztowne, długoletnie i wyczerpujące psychicznie postępowania sądowe roz-
wiązać przy pomocy mediatora. Pośrednik ten, który  cechuje się bezstronno-
ścią, neutralnością i profesjonalizmem dąży do osiągnięcia satysfakcjonującego 
porozumienia akceptowanego przez strony konfliktu. 

Słowa kluczowe: mediacja, ADR, konflikt społeczny, mediator, prawo, Alter-
natywne Metody Rozwiązywania Sporów

WSTĘP

Każdego dnia dostrzegamy wokół nas konflikty i spory, które są nieod-
łączną częścią życia. Im większa dynamika życia prywatnego, zawodowego 
i społecznego, tym większe prawdopodobieństwo pojawienia się konfliktów. 
Według Mortona Deutscha konflikt to: dwie (lub więcej) zależnych od siebie 
stron... które dostrzegają niemożność jednoczesnego zaspokojenia swoich potrzeb 
(często sprzecznych)... i podejmują działanie (na ogół destruktywne) w celu zmia-
ny sytuacji [Deutsch 2010, s. 31]. Często sami w nich uczestniczymy. Wal-
czymy, przekonujemy przeciwnika, udowadniamy swoje racje. Pojawiają się 
kłamstwa i manipulacje, padają groźby. Spór się zaostrza. W efekcie obie stro-
ny przegrywają. Ludzie, którzy jeszcze niedawno byli partnerami w interesach, 
kontrahentami, współpracownikami w firmie, małżonkami stają się dla siebie 
wrogami.

Wtedy zadajemy sobie pytanie: Jak wycofać się z takiej sytuacji? 
Jak rozwiązać spór? Można pójść do sądu nie bacząc na wysokie koszty,  
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przewlekłość postępowania, ograniczone możliwości wpływania na przebieg 
procesu, nieprzewidywalność wyroku.

A jak można postąpić inaczej, co można zrobić innego? Można skorzy-
stać z usług mediatora. 

Mediacja jako ADR 

Mediacja jest na ogół inicjowana wówczas, gdy strony nie są już dłużej  
w stanie same poradzić sobie z konfliktem i kiedy jedynym możliwym rozwią-
zaniem wydaje się pomoc bezstronnej osoby z zewnątrz [Moore 2009, s. 24].

W większości krajów dochodzi się do słusznego przekonania, że dla roz-
wiązania konfliktów i sporów, sąd powinien być ostatecznością. Wzrost zna-
czenia instytucji pojednania i mediacji, spowodowany jest głównie względami 
pragmatycznymi. Mediacja powinna zatem uzupełniać istniejący system roz-
wiązywania sporów i sprawić, by do sądów docierały tylko te sprawy, których 
nie udało się rozwiązać poza sądem i przez inne powołane do tego instytucje.

W deklaracji o podstawowych zasadach sprawiedliwości dla ofiar prze-
stępstw i nadużyć władzy, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych 29 listopada 1985 roku, w art. 7. zapisano w odniesieniu 
do mediacji: W przypadkach gdy jest to wskazane, powinny być stosowane 
nieformalne sposoby rozstrzygania sporów, włącznie z mediacją, arbitrażem  
i zwyczajowymi środkami wymierzania sprawiedliwości lub praktykami lokal-
nymi, w celu ułatwienia pojednania i uzyskania odszkodowania przez ofiary 
[ONZ 1985, s. 2]. 

Od kilku lat jesteśmy świadkami rozwijania się alternatywnych spo-
sobów rozwiązywania sporów w państwach Unii Europejskiej. Zalety tych 
form i kryzys skuteczności wymiaru sprawiedliwości, szczególnie w dziedzinie 
prawa gospodarczego, doprowadziły do zainteresowania się metodami ADR 
(Alternative Dispute Resolution). I chociaż nie wszyscy akceptują korzystanie 
z nich, zwłaszcza w dziedzinie prawa karnego, to jednak idee konsensualne-
go rozstrzygania sporów zyskują zwolenników. Konsensus stron, stanowią-
cy rezultat dobrowolnej i opartej na normach etycznych ugody, daje zwykle 
większe gwarancje dla usunięcia na trwałe konfliktu stron niż wyrok sądu. 
Samodzielne wypracowanie w procedurze mediacyjnej treści porozumienia, 
zwiększa szansę dobrowolnej realizacji jego uzgodnień. Zminimalizowane 
zostaje także ryzyko ponownego wystąpienia stron na drogę postępowania 
sądowego. Zawarcie w toku mediacji nawet częściowego porozumienia, jest 
także czymś pozytywnym. Dobrze przepracowana mediacja zapewnia szybkie, 
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odformalizowane postępowanie, przy niewielkich kosztach i z gwarancją pouf-
ności. Mediacja daje możliwość zachowania lub odbudowania dobrych relacji 
między stronami. Ugoda zawarta przed mediatorem, w odróżnieniu od ugody 
zawartej przed sądem, daje możliwość ułożenia stosunków między podmiota-
mi w sposób głębszy niż wynikający z określonej w pozwie podstawy faktycznej 
i prawnej. Mediacja daje szansę podjęcia wspólnego działania i daje możliwość 
wpływu na rozwiązanie konfliktu na zaproponowanych przez siebie warun-
kach. Ponadto wypracowana wspólnie zgoda umożliwia szybsze naprawienie 
szkody, obowiązuje bowiem od momentu spełnienia ustawowych warunków. 
Tej gwarancji nie mamy w przypadku ogłoszonego wyroku przez sąd. 

Niewątpliwie, tak jak prawo u zarania ludzkiej cywilizacji pojawiło się  
w Starożytności stając się istotnym środkiem, z jednej strony kontroli spo-
łecznej, z drugiej rozwiązywania konfliktów, tak również mediacje, czy inne 
formy rozwiązywania konfliktów niekoniecznie przez organy wymiaru spra-
wiedliwości, również mają swój rodowód bardzo późny i sięgają, aż do Sta-
rożytnego Egiptu, Chin i Japonii. Nie było obce również praktyce i myśli 
europejskiej. Formy te, które zaważyły na naszej kulturze prawnej, znajduje-
my w prawie rzymskim. Ich przykładem są takie instytucje jak: arbitrum ex 
compromisso (powierzenie sporu sędziemu polubownemu) i arbitrum boni viri 
(osąd uczciwego człowieka albo według uznania uczciwego człowieka). 

Instytucjonalne formy w dobie współczesnej pojawiły się w Wielkiej 
Brytanii, a następnie przeniesione zostały do Stanów Zjednoczonych. Tam 
ukłuto termin ADR (Alternative Dispute Resolution) i wyróżniono podstawo-
we jego formy, gdzie od przełomu XIX i XX wieku zaczęły rozwijać się sa-
modzielnie, stanowiąc, uzupełniające formy dla procesu sądowego. Pojawiły 
się one w związku z kryzysem sądowego rozstrzygania sporów, jakie w tym 
sądownictwie ujawniły się w pod koniec lat 60-tych ubiegłego stulecia. 

Najbardziej popularna typologia form ADR-u została przedstawiona 
przez F.E.A. Sandera na początku lat 80-tych ubiegłego stulecia. Nazwał on 
je pokojowymi formami opanowywania sporów, wśród których wyróżnił: 
osądzanie (adjudication), mediacje oraz negocjacje. Są to formy podstawowe. 
Obok nich wyróżnia się różnorodne formy hybrydowe stanowiące kombina-
cje elementów owych podstawowych z uwzględnieniem konkretnych środo-
wiskowych uwarunkowań oraz potrzeb.

Sam termin „mediacja” pochodzi z greckiego medos (pośredniczący, neu-
tralny, nie przynależny do żadnej ze stron) i z łacińskiego mediatio (pośrednic-
two) [Bobrowicz 2004, s. 13-14].
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W polskim prawie brak legalnej definicji tego pojęcia. Przykładowo mogę 
podać określenie zawarte w ustawodawstwie austriackim, gdzie w ramach tej-
że definicji ustawodawca odwołuje się do czterech elementów: zasada facho-
wości i neutralności mediatora, ograniczonej jego roli (działania jego polegają 
tylko na ukierunkowaniu i usystematyzowanym wspieraniu w tym konflikcie 
stron) oraz odpowiedzialności samych stron za rozwiązanie konfliktu. 

Ta definicja oddaje w pełnej mierze istotę mediacji, jako środka służące-
go do rozwiązywania sporów, a sformułowaną w ramach podstawowych form 
ADR-u w literaturze i praktyce amerykańskiej. Tam podkreśla się je poprzez: 

- obecność neutralnej, bezstronnej osoby trzeciej (pośrednika, mediato-
ra), pomagającej stronom  w osiągnięciu dogodnego, akceptowalnego 
przez nie porozumienia- strategia win- win (szukanie najlepszych dla 
obu stron rozwiązań); ze względu na ten element często ten typ określa 
się mianem mediacyjno-koncyliacyjnym.  

- mediator pozbawiony jest władzy do narzucania stronom wiążącego roz-
strzygnięcia sporu (non -binding);

- wyłączną władzę decyzyjną co do przedmiotu sporu a zwłaszcza co do 
zawarcia i treści porozumienia - posiadają strony [Ziemkiewicz 2005,  
s. 39].

Ta forma posiada jeszcze inne szczególne cechy pozwalające ją odróżnić 
od pozostałych stosowanych w ramach ADR-u, a występujące w różnym na-
sileniu w swych rozlicznych formach. Zalicza się zazwyczaj doń: dobrowol-
ność podjęcia i uczestniczenia rodzinnych, czy sąsiedzkich) dających szanse 
na ustalenie zasad bezkonfliktowej kooperacji w postępowaniu mediacyjnym 

– voluntare mediation, nieformalny charakter postępowania mediacyjnego, 
możność decydowania przez strony o wyborze osoby trzeciej oraz procedurze 
postępowania, poufny charakter postępowania, preferowanie rozwiązań sporu 
likwidujących konflikty w relacji owych stron oraz prospektywną orientację 
co do rozwiązywania sporów między podmiotami pozostającymi w stałych 
więziach np. pracowniczych, gospodarczych [Zienkiewicz 2005, s. 40]. Jed-
nocześnie wiąże się to z przystąpieniem do mediacji w dobrej wierze i dobro-
wolnym wypełnianiem wszystkich zobowiązań przyjętych na siebie w trakcie 
mediacji [Zienkiewicz 2007, s. 19]. 

Mediator może przekonywać strony odwołując się do różnej argu-
mentacji: logicznej,  aksjologicznej, psychologicznej, czy ekonomicznej. To 
charakter i treść sporu warunkują stosowanie przez mediatora owych argu-
mentów. Wykazanie logicznych nieprawidłowości pozwala na ujawnienie 
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nieprawidłowości w procesach rozumowania stron. Aksjologiczna interpre-
tacja pozwala na ujawnienie „jądra” sporu, przecież u jej podłoża leżą różne 
interesy uwarunkowane odmiennymi wartościami. Poszukiwanie jakiegoś 
kompromisu jest w tym przypadku, czy to wyrazem wzajemnych ustępstw co 
do realizacji ich przez strony, czy też poprzez wskazanie wartości nadrzędnej 
(słuszność, sprawiedliwość), która pozwoli na uzyskanie takiego kompromisu. 
Psychologiczna argumentacja - to już kwestia umiejętności topiczno-retorycz-
nych negocjatora, która pozwala mu na skuteczne ukierunkowanie rozwiąza-
nia konfliktu. Model ekonomiczny zaś, pozwala na określenie efektywności 
ekonomicznej rozwiązania kompromisowego i ujawnienie niewłaściwości, 
które w tej materii leżą u podstaw żądań stron.  Mediator też nie narzuca stro-
nom swojego światopoglądu i wartości [Gójska, Huryn 2007, s. 24]. 

Jak słusznie zauważył A. Korybski zadaniem mediacji jest „nie tyle przy-
znanie racji roszczeniu jednej ze stron (a więc rozsądzenie sporu, nie mającej 
jednak mocy wiążącej), ile zaproponowanie takiego rozwiązania sporu, któ-
re będzie godziło te roszczenia (bądź co najmniej częściowo je zaspokajało), 
poprzez odwołanie się do wspólnych wartości oraz zasad” [Korybski 1993,  
s. 116]. Mediator jest tu tylko neutralnym doradcą pomagającym w znale-
zieniu takiej formuły rozwiązywania problemu, którą mogłyby zaakceptować 
obie strony [Morawski 1999, s. 168].

Mediacje mogą mieć różną postać, mogą mieć charakter instytucjonalny, 
gdy prowadzone są przez stały ośrodek mediacyjny, względnie postać mediacji 
ad hoc, gdy mediator względnie zespół mediacyjny wyznaczany jest dla poje-
dynczej sprawy przez stronę. 

Mediacja może mieć również postać bezpośredniej (face to face media-
tion) bądź pośredniej (private/ separate meetings), kiedy mediator spotyka się 
za zgodą i na życzenie stron na osobności z każdą z nich celem pełniejszego 
poznania ich stanowisk [Morek 2004, s. 80]. 

W ramach postępowania mediacyjnego zwykło wyróżniać dwa podsta-
wowe style mediacyjne: facilitative mediation (soft mediation) oraz evaluati-
ve mediation (hart mediation). W pierwszym mediator unika formułowania 
własnych opinii dotyczących przedmiotu sporu i sposobu jego rozwiązania. 
Swoją aktywność skupia on na przedstawieniu różnego typu argumentacji, 
by pomóc stronom w artykułowaniu swojego stanowiska. Stosując styl dru-
gi mediator prezentuje swoje stanowisko, co do istoty sporu, ale traktuje go 
jako projekt uwzględniający interesy obu stron, do ich przyjęcia [Zienkiewicz 
2005, s. 41].
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Nie sposób, podejmując problem mediacji, ustosunkować się do pro-
blemów, jakie niesie ze sobą konstytucyjna zasada prawa do sądu. Ogólnie 
mówiąc, do mediacji może dojść zarówno przed wszczęciem postępowania 
sądowego, jak i w jego trakcie. Mediacja w ramach postępowania sądowe-
go możliwa jest tylko w tych państwach, których prawo taką możliwość 
przewiduje. 

Prawo do sądu wyrażone zostało w art. 45 ust. 1 konstytucji RP głoszące, 
że „każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpoznania sprawy bez nie-
uzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”. 
Trzeba  jednak zaznaczyć, że prawo do sądu nie oznacza, że istnieje obowiązek 
oddania każdego sporu do sądu powszechnego. Polski ustrojodawca dopu-
ścił do rozstrzygania sporów pomiędzy jednostkami również inne podmioty 
niż sąd państwowy. Możliwe jest więc powoływanie organów orzekających  
o odpowiedzialności dyscyplinarnej w ramach grup zawodowych oraz tworze-
nie innych organów quasi sądowych czy pozasądowych.  

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 8.12.1998 r., sygn. K 42/97, 
w uzasadnieniu swej decyzji wskazał, że wymiar sprawiedliwości należy rozu-
mieć przedmiotowo i nie wszystkie sprawy i spory dotyczące sytuacji prawnej 
jednostki muszą być od początku rozstrzygane przez sądy. Strony sporu mogą 
więc swobodnie wybrać pożądany przez nie tryb jego rozwiązania, dopiero 
gdy na drodze negocjacji, mediacji czy też arbitrażu nie uda się im rozwiązać 
przysługuje im droga sądowa. Trybunał podkreślił, że jednak zawsze sądom 

„musi przysługiwać pozycja nadrzędna, umożliwiająca zweryfikowanie roz-
strzygnięcia organu pozasądowego”. W ramach postępowania sądowego w za-
leżności od podmiotu inicjującego postępowanie mediacyjne można dokonać  
rozróżnienia na: mediację z inicjatywy sądu, mediację kontraktową (umowną) 
oraz mediację na wniosek stron. 

Mediacja z inicjatywy sądu, to proces rozwiązania sporu, w którym 
strony za pomocą neutralnego mediatora negocjują kwestie sporne w celu 
zawarcia ugody zainicjowany przez sąd, który może ale nie musi skierować 
strony do mediacji w procesie, a strony mogą się na to nie zgodzić. Mediacja 
kontraktowa (umowna), to proces rozwiązania sporu, w którym strony za po-
mocą neutralnego mediatora negocjują kwestie sporne w celu zawarcia ugody. 
Sam proces zainicjowany jest przez strony sporu, zawartą między nimi umową  
o poddanie sporu mediacji, albo zawartą w umowie głównej klauzulą „zapisu 
na mediację” (prospective mediation/ ADR agreement). Mediacja zaś na wnio-
sek strony, to proces rozwiązania sporu, w którym za pomocą neutralnego me-
diatora negocjują kwestie sporne w celu zawarcia ugody, zainicjowany przez 
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jedną ze stron sporu poprzez złożenie wniosku o przeprowadzenie mediacji 
[Zienkiewicz 2005, s. 42].  W świetle art. 1831 § 2 k.p.c.: „mediację prowa-
dzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienie sądu kierującego 
strony do mediacji. Umowa może być zawarta także przez wyrażenie przez 
stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła wniosek, o  którym mowa 
w art. 1836 § 1 k.p.c.”. 

Należy również dodać, że zgodnie z art.  1834 k.p.c.  § 1. Postępowanie 
mediacyjne nie jest jawne. § 2. Mediator, strony i inne osoby biorące udział 
w postępowaniu mediacyjnym są obowiązane zachować w tajemnicy fakty,  
o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji. Strony mogą 
zwolnić mediatora i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym 
z tego obowiązku. § 3. Bezskuteczne jest powoływanie się w toku postępo-
wania przed sądem lub sądem polubownym na propozycje ugodowe, propo-
zycje wzajemnych ustępstw lub inne oświadczenia składane w postępowaniu 
mediacyjnym.

Owocem pracy mediatora ze skłóconymi stronami jest spisana ugo-
da, protokół lub sprawozdanie. Dokumenty te zawierają jedynie informacje  
o tym, kto brał udział w mediacji, ile było spotkań mediacyjnych, gdzie się 
odbywały. Mediator nie zamieszcza nigdzie informacji o przebiegu mediacji 
[Grudziecka, Książek 2008, s. 324]. Tajemnica mediacji to zakaz przesłuchiwa-
nia na temat wspomnianych okoliczności nie tylko mediatora, lecz także stron 
i innych uczestników postępowania mediacyjnego [Mazowiecka 2010, s. 9]. 

Uwagi końcowe

W podsumowaniu powyższych rozważań należy stwierdzić, że mediacja 
jak i pozostałe formy ADR nie stanowią panaceum na rozwiązanie wszystkich 
problemów w zakresie rozwiązywania sporów prawnych. Mediacja w formie 
tu przedstawionej nie znajdzie również zastosowania w sytuacji, w której nie 
jest możliwy dobór bezstronnej osoby trzeciej. Poza tym bariery dla stosowa-
nia ADR w konkretnych rodzajów sporów prawnych stwarzają obowiązują-
ce przepisy prawne. Jako przykład można podać przypadki, gdy w polskim 
systemie prawnym wyklucza się postępowanie mediacyjne. Odnosi się to do 
spraw o uznanie za niedozwolone postanowień w sprawie ugody odnośnie 
wzorca umowy (art. 47936 -47945 k.p.c.), zgodnie też z dyspozycją normy za-
wartej w art. 479 41 k.p.c. w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy 
za niedozwolone, niedopuszczalne jest zawarcie ugody między stronami. 
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Jednak w świetle statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości coraz wię-
cej spraw trafia do mediacji. Niewątpliwie brak tradycji w tej materii   
w polskiej praktyce prawniczej, brak odpowiednich nawyków i nikła świa-
domość społeczna w tym zakresie sprawia, że owe formy ADR-u nie zna-
lazły jeszcze społecznego uznania. Istotną rolę powinien pełnić jednak sąd  
w większej mierze kierując sprawy do rozwiązania mediacyjnego. Jego rola 
pedagogiczna w tej materii jest niezastąpiona. 

Działania upowszechniające i popularyzujące mediację w dłuższym 
czasie dadzą szansę na zapoznanie z tematyką mediacji szerszego grona od-
biorców pozwalając na urzeczywistnienie idei funkcjonowania metod ADR,  
w tym mediacji w rozwiązywaniu sporów. Ważne jest, by społeczeństwo ak-
ceptowało metody ADR i aktywnie współdziałało w procesie ich wprowadza-
nia w życie a instytucje państwowe tę działalność wspierały.

Konieczne jest podkreślenie, że statystyki w sposób wymierny mierzą 
liczbę skierowań do mediacji, liczbę zawartych ugód, zatwierdzonych ugód, 
umorzonych postępowań sądowych. Nie mierzą jednak stopnia wyciszenia 
emocji stron i stworzenia warunków do spokojnej rozmowy o sporze i poro-
zumienia, jak ten spór w sposób najbardziej korzystny dla obu stron rozwiązać, 
zminimalizowania w przyszłości ryzyka ponownego wystąpienia konfliktu. 
Samodzielne wypracowanie w procedurze mediacyjnej treści porozumienia, 
zwiększa szansę dobrowolnej realizacji jego uzgodnień. Zminimalizowane 
zostaje także ryzyko ponownego wystąpienia stron na drogę postępowania 
sądowego. Zawarcie w toku mediacji nawet częściowego porozumienia, jest 
także czymś pozytywnym. Umożliwia bowiem znaczne skrócenie postępowa-
nia dowodowego, a przez to również postępowania sądowego, przynosząc nie-
wątpliwie wymierne oszczędności w wymiarze sprawiedliwości. Nawet brak 
zawarcia ugody, ale wyciszenie lub wygaszenie emocji powoduje, że uczest-
niczenie przez strony w postępowaniu przed sądem staje się o wiele prostsze.

Trzeba mocno podkreślić, że wiele zostało już zrobione dla lepszego zro-
zumienia istoty mediacji jako formy rozwiązania konfliktu lub sporu, ale wiele 
jeszcze przed nami. Skuteczna mediacja może skrócić spór z kilku lat do kilku 
tygodni. To przyjazna dla stron procedura. W mediacji nie ma przegranych. 
Wygrywają obie strony. Dlatego tak ważna jest umiejętność skutecznego roz-
wiązywania konfliktów. 
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MEDIATION AS AN OUT-OF-COURT DISPUTE 
RESOLUTION METHOD

Summary: This chapter focuses on mediation, which is an alternative form of 
dispute resolution. The author will present the most important advantages of 
this ADR (Alternative Dispute Resolution) method, which support the need 
to solve costly, long and mentally exhausting court proceedings with the help 
of a mediator. This intermediary, characterized by impartiality, neutrality and 
professionalism, strives to achieve a satisfactory agreement accepted by the 
parties of the conflict.

Key words: mediation, ADR, social conflict, mediator, law, Alternative 
Dispute Resolution
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CHOROBY TO NIE TYLKO  
PROBLEM MEDYCZNY. 

REFLEKSJE W KONTEKŚCIE PANDEMII

Abstrakt: Przedmiotem moich rozważań jest odpowiedź na pytanie, czy choro-
by są problemem tylko medycznym. Przedstawiając problem w jakim stopniu 
SARS-CoV-2 stanowi wyzwanie dla współczesnej medycyny nie można nie po-
ruszyć innych aspektów tej jakże złożonej kategorii. Wyszedłem od założenia, że 
człowiek jest kategorią psychofizyczną o poziomach biologicznym, fizycznym 
i psychicznym. Tradycyjnie podkreśla się biologiczny aspekt egzystencji ludz-
kiej.  Badając chorobę w kontekście pandemii  COVID- 19 zauważyłem silne 
powiązania zjawiska tej choroby z elementami strukturalnymi składającymi się 
na byt społeczny. Mój wywód wychodzi od biologicznych aspektów choroby  
i wskazuje na materialne i społeczno – kulturowe uwarunkowania tej kategorii.

Słowa kluczowe: choroby, pandemia, prawo, problem szczepień i środków 
profilaktycznych, dystans, maseczki. 

WSTĘP

Zdrowie oraz jego przeciwieństwo choroba są nierozerwalnie związane  
z życiem każdej jednostki oraz z tymi właściwościami morfologicznymi, które 
są za to odpowiedzialne. Odnoszą się one do wszystkich sfer aktywności ludz-
kiej: fizycznej, psychicznej i społecznej. Stąd przecież  nawet w potocznym 
języku używamy określeń: zdrowie fizyczne, duchowe oraz społeczne. Jak się 
okazuje jest to kategoria złożona, wielowymiarowa. W jej skład wchodzą licz-
ne „elementy” (wymiary) współokreślające ich sprawność, jak i ograniczenia 
na poszczególnych poziomach struktury biologicznej (fizycznej, psychicznej, 
kulturowej i społecznej). Człowiek jako byt egzystencjalny jest jednostką psy-
chofizyczną o poziomach: biologicznym, fizycznym i psychicznym. To one 
stanowią istotną rolę określającą jej naturę. Tradycyjnie podkreśla się sferą 
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biologiczną ludzkiej egzystencji pomijając kulturę, która pojawia się w relacji 
człowieka ze społecznością. Nie bez znaczenia jest również środowisko przy-
rodnicze, w którym przyszło mu żyć [Lipiec 1972]. Józef Lipiec w książce 
zatytułowanej „Podstawy ontologii społeczeństwa” przedstawia trójpoziomo-
wą konstrukcję bytu społecznego, na którą składa się poza warstwą ludzką 
również podłoże materialne oraz wytworzona w ramach interakcji społecz-
nych - kultura. Ta ostatnia ma charakter, według niego idealny, gdyż stano-
wi intencjonalne akty ludzkiej świadomości. Człowiek jako element warstwy 
ludnościowej poza elementem biologiczno-materialnym wyposażony jest  
w świadomość własnego istnienia, otoczenia przedmiotowego i samej kultury. 

ZDROWIE A CHOROBA

Okazuje się więc, że punktem odniesienia w dyskusji na temat zdrowia 
i choroby jest natura człowieka ujmowana jako kategoria wielowymiarowa 
i wieloczynnikowa. Wskazuje na jedność segmentów psychicznych (ducho-
wych), fizycznych, społecznych. Jak słusznie zauważono „proces budowania 
jedni organicznej zderza się z koniecznością wkraczania człowieka na poziom 
dezintegracji pozytywnej w celu pozyskania stanu wtórnej integracji, który 
jest początkowym ogniwem osiągania tychże zmian i stanowi fundamentalne 
kryterium zdrowia każdej jednostki ludzkiej” [Bałandynowicz 2020, s. 33]. 

Afirmacja zdrowia jak i choroby jako stany wielowymiarowe i wieloczyn-
nikowe opierają się na fundamencie natury ludzkiej rozumianej jako dynamicz-
ny i nieustanny proces, na który składa się dobrostan praktyczny w oparciu  
o dynamizm życia nie tylko indywidualnego, ale i społecznego. Zdrowie to 
przecież złożona struktura mająca pozwolić człowiekowi rozwijać się integralnie 
z samym sobą jak i otoczeniem społecznym. Właściwości rodzajowe kondycji 
zdrowotnej wiążą się z jednej strony z odpornością i posiadaniem indywidual-
nego układu immunologicznego umożliwiającego akty wymiany koordynacji  
i współpracy, w tym również z otoczeniem kulturowo społecznym oraz 

- przyrodniczym. 

PANDEMIA COVID-19 

Pierwsze ognisko zachorowań na COVID-19 - pojawiło się prowadząc 
do epidemii 17 listopada 2019 w mieście Wuhan w prowincji Hubei 
w środkowych Chinach. Pierwszy przypadek w Polsce zanotowano  
4 marca 2020 r., zaś pierwszy zgon 12 marca 2020 r. Światowa Organizacja 
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Zdrowia (WHO) ogłosiła w dniu 11 marca 2020 r., że mamy do czynienia  
z ogólnoświatową epidemią nowej odmiany koronawirusa SARS-CoV-2, 
czyli pandemią COVID-19. Polski rząd stan epidemii ogłosił 20 marca tegoż  
roku. 

Pandemia COVID-19 jest nie tylko wysoce zakaźną chorobą, która szyb-
ko rozprzestrzeniła się na prawie całym świecie, jest ona również bardzo ciężka. 
COVID-19 spełnia kryteria najgorszej 5 kategorii w wykresie CDC Pandemic 
Severity Index, gdzie 5 kategorii oznacza 2,0% lub wyższy wskaźnik śmiertel-
ności. Współczynnik śmiertelności w przypadku COVID-19 wynosi około 
4,5%. Pandemia ta stanowi globalne zagrożenie dla zdrowia, która nie tylko 
szybko się rozprzestrzenia, ale również prowadzi do poważnych skutków, któ-
re zmieniają całe życie społeczne i wymagają sporo priorytetowych wydatków. 
Możemy już dzisiaj zaobserwować i doświadczać, że stanowi ona interesujące  
i wymagające studium przypadku nie tylko z punktu widzenia nauk medycz-
nych, ale także etyki i filozofii. Przede wszystkim warto pamiętać, że obec-
na pandemia jest globalnym ryzykiem katastroficznym. Kryzys pandemicz-
ny przypomina nam, że nasz gatunek jest ściśle z nią związany i prowadzi  
nie tylko do bardzo negatywnych skutków chorobowych, ale odbija się na 
całym życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. Fakt, że nasz gatu-
nek jest tak ściśle współzależny z tą „zarazą”, czyni nas mniej odpornymi na 
katastroficzne i egzystencjalne zagrożenia. Istnieją uzasadnione powody, aby 
wyjść poza wąskie kryteria medyczne (zdolność przenoszenia się z osobni-
ków na pozostałych). Należy widzieć ową dotkliwość w szerszym kontekście -  
w kontekście globalnego ryzyka katastroficznego, w przeciwieństwie do ryzyka 
li tylko egzystencjalnego. Globalne ryzyko katastroficzne jest rodzajem ryzyka, 
które może spowodować globalne szkody dla całej populacji ludzkiej. Jednak,  
w przeciwieństwie do ryzyka egzystencjalnego, globalne ryzyko katastroficzne 
nie prowadzi do wymarcia całej populacji ludzkiej ani do upadku cywilizacyj-
nego. Naturalna pandemia jak COVID-19 może zabić około 1% światowej 
populacji, ale raczej nie ma potencjału zabicia całej ludzkości - przynajmniej 
ze względu na fakt, że istnieją pewne odizolowane populacje.  Jednakże, cho-
ciaż pandemia nie ma potencjału, aby stać się zagrożeniem egzystencjalnym, 
może spowodować upadek społeczny i cywilizacyjny.   

Ma się rozumieć, że proces pandemii COVID-19 uświadomił nam 
potężne ryzyko katastroficzne. Proces ten, zwłaszcza w zakresie kryzysu eg-
zystencjalnego następował już znacznie wcześniej. Niewątpliwie pandemia 
spowodowana wirusem COVID- 19 zmieniła nas wszystkich. Pandemia CO-
VID-19 jest największym wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia od wielu 
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lat. Testuje granice wydajności systemu, wymagając od świadczeniodawców 
dużej elastyczności, wprowadzania innowacyjnych rozwiązań oraz pogłębia-
nia współpracy. 

CHOROBY ZAKAŹNE 

Choroby zakaźne przez wieki zmieniały szlaki rozwojowe ludzkości. Pro-
wadziły do śmierci wybitnych jednostek, a epidemie – do zapaści społecznej 
i ekonomicznej regionów i całych państw, a nawet nagłych i tajemniczych 
upadków cywilizacji. Śmiercionośne morowe powietrze budziło grozę, od-
bierane było jako siła wyższa. Zbiorowe myślenie o epidemiach bardzo dłu-
go było zdominowane przez strach i przekonanie o bezradności ludzi wobec 
nieprzewidywalnego i nieokiełznanego żywiołu. Bezsilność najpotężniejszych 
państw wobec zarazy symbolizował faraon niezdolny do przeciwstawienia się 
pladze. Dopiero badania Hipokratesa wpływu czynników i warunków śro-
dowiskowych na częstość i rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych wśród 
ludności wykazały, że istnieją sposoby przeciwdziałania i zwalczania epidemii. 
Stopniowo rozpoznawano znaczenie higieny, grzebano zmarłych poza miasta-
mi, wprowadzano obowiązkową izolację chorych oraz kwarantannę zdrowych, 
która w dobie rujnującej Europę czarnej śmierci została skutecznie zastoso-
wana we Włoszech i prawdopodobnie w Polsce. Podstawowym obowiązkiem 
władz publicznych stało się zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych. 
Zagrożenie epidemiczne po I Wojnie Światowej, spowodowane ogólnym 
wyczerpaniem społeczeństw europejskich, biedą i migracjami ludności oraz 
pandemią grypy „hiszpanki” sprawiło, że Polska znalazła się w awangardzie 
państw, które wprowadziły nowoczesne ustawodawstwo przeciwepidemiczne. 
Epidemia nie jest zjawiskiem ograniczonym do wąskiego grona specjalistów, 
lecz dotyczy milionów ludzi. 

Pandemia w nowym tysiącleciu stanowi wydarzenie niespodziewane  
i w zasadzie od ponad 100 lat niespotykane w skali światowej. Ostatnim ta-
kim zjawiskiem była epidemia spowodowana przez wirus grypy typu A (pod-
typu AH1N1) potoczenie zwanego „hiszpanką”, która miała miejsce w latach 
1918-1920. Wówczas doszło do zakażenia prawie 500 milionów mieszkań-
ców Ziemi, a śmiertelność oszacowano od 50-100 milionów ofiar. Po 100 
latach więc powrócił szczególnie niebezpieczny problem, którego w żadnym 
z państw się nie spodziewano i co najgorsze świat na to wydarzenie  nie był 
przygotowany. W orędziu o stanie Unii jej przewodnicząca Ursula von der 
Leyen   przedstawiła swoją wizję Europy, która wyjdzie z pandemii silniejsza  
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i wyzwoli nową energię napisała: „pandemia koronawirusa głęboko wstrząsnę-
ła Europą i światem. To, co rozpoczęło się jako odosobnione przypadki, szyb-
ko przerodziło się w stan wyjątkowy, który dotyczy każdego państwa, regionu  
i osoby.  Od początku roku z powodu COVID-19 w Unii Europejskiej (cho-
dzi o 2020 r.) zmarło prawie 150 000 osób, w innych częściach świata ży-
cie straciło jeszcze więcej ludzi” [von der Leyen 2020, s. 10]. W Polsce już  
w lutym 2021 r. odnotowano ponad 1 670 000 zakażeń, z czego zmarło ponad 
43 000 osób. Na dzień 31 stycznia 2022 r. w Polsce od początku pandemii  
tj. 4 marca 2020 r. mieliśmy: 4 886 154 osób zakażonych, a 105 194  przy-
padków śmiertelnych. Niektórzy autorzy podkreślają, że tak naprawdę nie 
mamy do czynienia z pandemią, ale z syndemią - epidemia zespołowa [Horton 
2020, s. 99-110]. Zwracają uwagę na to, że koniecznym staje się odejście od 
biomedycznego patrzenia na choroby uwzględniające przy tym choroby towa-
rzyszące. Ważnym jest również dostrzeganie ich jednoczesnych lub sekwencyj-
nych niekorzystnych interakcji z nierównościami społeczno-ekonomicznymi. 
To właśnie te nierówności zwiększają ryzyko wynikające z zachorowania oraz 
mają wpływ na przebieg, przenoszenie, rokowanie i nasilenie choroby. Zda-
niem Hortona walka z syndemią nie powiedzie się, jeśli będziemy zwracali 
uwagę tylko na czynniki  biologiczne i problemy nozologiczne. W medycynie 
nozologia to  - dziedzina zajmująca się podziałem (klasyfikacją) chorób i ich 
opisem. Główny podział klasyfikacji chorób opiera się na ich etiologii, pato-
genezie oraz objawach chorobowych.

KRYZYS SPOŁECZNO-GOSPODARCZY

Jednoznacznie stwierdza on, że dojdzie do poważnego kryzysu społeczno 
-gospodarczego, który nie zostanie rozwiązany przez lek, czy też szczepionkę. 
Wstrząs jaki doznało społeczeństwo spowodowany szybkością rozprzestrze-
niania się tej choroby oraz niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi, od 
początku powodowały kryzys społeczny i gospodarczy. Tym bardziej będzie 
on dotkliwy z tego powodu, że nastąpił w okresie wychodzenia z głębokiej 
zapaści gospodarczej wywołanej falą bankructw jakie miały miejsce w  2008 
r. Społeczeństwa wielu państw, licząc na chwile oddechu i stabilizacji po cięż-
kim okresie 2008-2014 r., nagle ponownie stanęły wobec wyzwań, które tym 
razem postawiła przed nimi pandemia. Wyzwania te mają wieloraki charakter, 
przede wszystkim dotyczą znalezienia środków do ograniczenia, a następnie 
zwalczenia samej epidemii. Zarazem również obejmują konieczność wypra-
cowania rozwiązań, które by służyły ograniczeniu negatywnych skutków 
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gospodarczych i społecznych spowodowanych przez pandemię. 
W Polsce nakładają się na te problemy walki ze skutkami pandemii do-

datkowo: gwałtowny spór polityczny, który doprowadził do ograniczenia  
i niszczenia państwa prawa rozumianego jako taki sposób zarządzania pań-
stwem i rozwiązywania problemów społecznych, za pomocą przejrzystych  
i powszechnie akceptowalnych narzędzi prawnych. Niepokoi już sama strona 
formalna wprowadzenia w Polsce rozwiązań mających przeciwdziałać pande-
mii COVID-19 i jej skutkom. Mianowicie, polskie władze nie zdecydowały się 
na sięgnięcie do - zdawałoby się - najbardziej oczywistego narzędzia prawne-
go, jakim jest ogłoszenie jednego ze stanów nadzwyczajnych, przewidzianych  
w Konstytucji RP z 1997 r. (Rozdział XII) i wdrożenie rozwiązań jednej  
z uchwalonych już od dawna ustaw, regulujących stany nadzwyczajne (wcho-
dziło w grę przede wszystkim ogłoszenie stanu klęski żywiołowej). Konstruk-
cja stanów nadzwyczajnych powinna być interpretowana w świetle aksjologii 
konstytucyjnej oraz pragmatyki działania uprawnionych podmiotów w celu 
jak najszybszego przywrócenia normalnego trybu funkcjonowania państwa 
[Dobrzeniecki 2018]. Tymczasem prawo mające przeciwdziałać pandemii 
COVID-19 i jej skutkom przyjęto w formie tzw. „spec-ustaw”, które można 
zaliczyć w świetle typologii Oren Gross i Fionnuala Ni Aoláin [Gross, Ní 
Aoláin 2006, s. 47] do rozwiązań faktycznych (poza-konstytucyjnych). Polski 
system źródeł prawa wyznaczony obowiązującą Konstytucją RP (Rozdział III) 
nie zna pojęcia „spec-ustawy”. Nie jest więc ono pojęciem języka prawnego. 
Jest jednak używane w praktyce prawniczej (posługują się nim judykatura, 
doktryna prawnicza a jako wyrażenie języka potocznego – media). W III RP 
po raz pierwszy posłużono się tą konstrukcją uchwalając Ustawę o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicz-
nych (Dz. U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.). 

Fakt zaś, że te akty zwane aktami anty-covidowymi nie są oparte 
na Konstytucji sprawia, że nie sposób realizować jakąś stałą w tym zakre-
sie politykę legislacyjną. Stąd regulacje poprzez spec-ustawy można po-
równywać do „łatania dziur”. Są robione ad hoc, bez przemyślanego pla-
nu. Służba zdrowia zaskakiwana jest z jednej strony tempem i siłą infekcji  
z jaką rozwija się pandemia tego betakoronawirusa, z drugiej zaś wobec le-
gislacyjnej twórczości ustawodawcy  musi na nowo określać procedury życia 
szpitalnego, reguły przyjmowania pacjentów oraz formułować zachowania 
personelu medycznego i administracji. To były swego rodzaju eksperymenty 
na żywym organizmie. W medycynie istnieje zasada zachowania ostrożności 

- jeżeli jest wątpliwość odnośnie jakiegoś wyboru, to zawsze ten wybór musi 
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być związany z zachowaniem ostrożności.  Pojawiały się np. pytania, czy nosić 
maseczki i w jakiej mierze chronią one nas i innych. W jakiej mierze zachowa-
nie dystansu społecznego, restrykcje lockdownu mogą zmieniać losy pandemii. 
Potwierdziło się przekonanie, że medycyna ma w sobie jeszcze tyle nieodkry-
tych przestrzeni. Zaistniała sytuacja wymusiła przyspieszony rozwój informa-
tyzacji służby zdrowia, w tym zastosowania technik telemedycznych. Rozezna-
liśmy szanse i ograniczenia teleporad – od zachłyśnięcia się nimi w pierwszych 
miesiącach pandemii, po zweryfikowanie ich ograniczeń i ukazanie niedosko-
nałości na jesieni 2020 r., gdy rozpętała się trzecia fala. Epidemia wymusiła 
także refleksję o sposobach i bezpieczeństwie zatrudnienia lekarskiego, pielę-
gniarskiego i innych osób, które musiały się zaangażować w walkę z pandemią. 
Była to swoista sytuacja porównywalna z „wyruszeniem na wojnę”[Długosz-

-Jóźwiak; Paszyńska 2021, s. 4-5]. Owe miesiące, wedle twierdzeń Auto-
rek  były nieustanną nauką, rozpoznawaniem przeciwnika i uczeniem się go,  
a przeciwnik przecież budził lęk i strach. Był to rodzaj medycznej i organizacyj-
nej „przygody życia”. Trzeba było nauczyć się nowych zasad bezpieczeństwa  
i polityki epidemiologicznej. Uświadomiliśmy sobie, że nie tylko powinni-
śmy sprawiać, że nasze miejsce pracy jest bezpieczne, ale również to, że je-
steśmy odpowiedzialni  za innych. Pojawiło się wiele dylematów moralnych: 
konieczność niesienia pomocy i opieki często prowadziły do ingerencji  
w autonomiczne wybory jednostki. Kodeks etyki lekarskiej w szeregu sy-
tuacjach nie ułatwiał rozwiązywania konfliktów i sporów pojawiających się  
w trakcie leczenia. Cykliczność samego procesu pandemii (obecnie piąta fala) 
warunkowały różne rozwiązania od pełnego lockdownu  poprzez jego odmra-
żanie. Brak odpowiednich narzędzi do  testowania, brak tlenu na oddziałach,  
a nawet maseczek, przy braku dyscypliny w tej materii społeczeństwa, czyniły 
ten proces bardzo żywiołowym i sprawiały, że coraz większa część społeczeń-
stwa ulegała zainfekowaniu. To tutaj właśnie brak jasnych i jednoznacznych 
przepisów prawnych prowadził do swoistego bałaganu w funkcjonowaniu ca-
łego systemu. Po stworzeniu (wyprodukowaniu) i to w stosunkowo krótkim 
czasie skutecznych szczepionek  - w ten wyścig zaangażowało się szereg firm 
farmaceutycznych jak i WHO - wydawało się, że uda się zapanować nad tą 
sytuacją, pojawiło się zjawisko paradoksalne, otóż spora część społeczeństwa  
i to nie tylko polskiego nie wykorzystała możliwości stosowania szczepień jako 
środka zapobiegawczego i leczniczego.  

U nas w Polsce doszły do tego elementy politycznej kalkulacji, które 
sprawiły, że jesteśmy na jednym z ostatnich miejsc w Europie odnośnie ilo-
ści przeprowadzonych szczepień, co opóźnia sam proces wyjścia z pandemii  
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i stawia nas przed dylematem kolejnej nowej fali. Na dzień dzisiejszy wydaje 
się, że polski rząd jest bezradny w tej sferze, co nie jest dobrym prognostykiem 
na przyszłość. 

Możemy już dzisiaj zaobserwować i doświadczać, że pandemia stanowi 
interesujące i wymagające studium przypadku nie tylko z punktu widzenia 
nauk medycznych, ale także etyki i filozofii. Przede wszystkim warto pamię-
tać, że obecna pandemia jest globalnym ryzykiem katastroficznym. Kryzys 
pandemiczny przypomina nam, że nasz gatunek jest ściśle z nią związany  
i prowadzi  nie tylko do bardzo negatywnych skutków chorobowych, ale od-
bija się na całym życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. Fakt, że 
nasz gatunek jest tak ściśle współzależny z tą „zarazą”, czyni nas mniej od-
pornymi na katastroficzne i egzystencjalne zagrożenia.  Istnieją uzasadnione 
powody, aby wyjść poza wąskie kryteria medyczne (zdolność przenoszenia 
się z osobników na pozostałych). Należy widzieć ową dotkliwość w szerszym 
kontekście - w kontekście globalnego ryzyka katastroficznego, w przeciwień-
stwie do ryzyka li tylko egzystencjalnego. Globalne ryzyko katastroficzne jest 
rodzajem ryzyka, które może spowodować globalne szkody dla całej popula-
cji ludzkiej. Jednak, w przeciwieństwie do ryzyka egzystencjalnego, globalne 
ryzyko katastroficzne nie prowadzi do wymarcia całej populacji ludzkiej ani 
do upadku cywilizacyjnego. Naturalna pandemia jak COVID-19 może za-
bić około 1% światowej populacji, ale raczej nie ma potencjału zabicia całej 
ludzkości - przynajmniej ze względu na fakt, że istnieją pewne odizolowane 
populacje. Jednakże, chociaż pandemia nie ma potencjału, aby stać się zagro-
żeniem egzystencjalnym, może spowodować upadek społeczny i cywilizacyjny 
społeczności ludzkiej.   

Trudności w leczeniu chorób wirusowych wynikają ze specyfiki tego 
rodzaju patogenów. Nie są one podatne na antybiotyki, dlatego wdrożenie 
ukierunkowanej terapii staje się możliwe dopiero wtedy, gdy uda się znaleźć 
skuteczny lek. Do tego czasu stosuje się leczenie objawowe. W zapobieganiu 
chorobom wirusowym pomagają szczepionki (jednak ich wynalezienie, jak 
wiadomo, bywa kłopotliwe i czasochłonne - od lat nie udało się stworzyć 
szczepionki np. na wirus HIV). Do tego wirusy szybko mutują, co można 
było obserwować w przypadku koronawirusa i jego wariantów Alfa, Beta, 
Gamma, Delta czy jak ostatnio Omikron. Kolejna kwestia to ich zdolność 
wpływająca na skuteczność transmisji w społeczeństwie oraz -  zaraźliwość. 
Niektóre wirusy mają zdolność niezwykle skutecznego przenoszenia się na ko-
lejnych „gospodarzy”. Przykładami są jego warianty Delta i Omikron, które 
okazują się jeszcze bardziej zaraźliwe i agresywne [Kostyńska 2021, s. 1].
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Jak słusznie zauważył John Harris, jedyną drogą pozwalającą wyelimi-
nować ten typ chorób zakaźnych jest skuteczna szczepionka.  Przecież w taki 
sposób udało nam się pokonać w przeszłości polio i ospę. Niewątpliwie szcze-
pionki nie są „terapiami”, ponieważ osoby zaszczepione zazwyczaj nie są chore. 
Poprzez ingerencję w całkowicie normalne i zdrowe istoty ludzkie „ulepsza 
się je”. „Ulepsza właśnie dlatego, że wprowadzają zmiany w normalnej fizjo-
logii ludzi, zwiększając ich odporność na choroby i możliwości przetrwania” 
[Harris 2021, s. 66]. Jedynym sposobem więc uniknięcia infekcji i zachoro-
wania stanowią „te ulepszacze” - szczepionki. Reakcja naszego społeczeństwa 
i zaniechanie przez znaczny procent jego członków ich stosowania może pro-
wadzić do twierdzenia , że szczepienie jest czymś złym. Jak stwierdza rzecznik 
szczepień „nie chciałbyś być ich dzieckiem, gdybyś wiedział, co jest dla ciebie 
dobre” [Harris 2021, s. 66]. Tzw. anty-szczepionkowcy sprzeciwiając się tym 

„ulepszeniom” jakie niesie ze sobą sczepienie, chcą byśmy zaakceptowali świat 
takim jakim on jest, a są one przecież wyrazem naszych ograniczeń. Orędow-
nikiem takiego stanowiska jest chociażby Michael Sandel pisząc, że „docenie-
nie życia jako daru ogranicza prometejski projekt i sprzyja pewnej pokorze” 
[Sandel 2004, s. 50-62].

Według niego jak i zwolenników sprzeciwiających się szczepieniom 
zarzuca się więc to, że wobec rzeczywistości zewnętrznej człowiek musi być 
pokorny [Sandel 2020]. Przejawia się to w ten sposób, że musimy pod-
dać się zjawiskom, które pojawiają się w naszym życiu. Taka postawa pod-
dańcza wynikająca z pokory nie wydaje się być słuszną. Przecież nauka jak  
i technologia, a zwłaszcza w zakresie medycyny cały czas zmienia nasza kon-
cepcję tego co jest nieuniknione i co jest możliwe. Wiedza przynosi również 
korzyści pozwalające lepiej nam się urządzić w świecie i przeciwdziałać jego 
negatywnym zjawiskom. Niektórzy uważają, że tego typu podejście sprawia, 
że to człowiek stawia się w miejsce Boga, a powinien z pokorą przyjmować to, 
co On „nam daje”. Historia nauki wskazuje, że to dzięki aktywnością intelek-
tualnym i nadaniom praktycznym człowieka i jego sprawstwie pojawiają się 

„ulepszenia”, które czynią świat bezpieczniejszym i lepszym. „Jeśli ulepszenia 
są dobre, korzystne, służą naszym interesom i chronią nas przed krzywdą, to 
zawsze mamy moralne racje, by je urzeczywistniać”. 

ZAKOŃCZENIE

Jak się okazuje, wszyscy czerpiemy korzyści z istnienia społecznej prak-
tyki, badań medycznych i społecznych. To dzięki tym intelektualnym i 
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praktycznym wysiłkom nie opanowałoby się śmiertelności niemowląt, nie 
odkryto by i nie wprowadzono do użytku antybiotyków. Nie bez znaczenia 
są takie korzyści jakie niesie za sobą dbałość o higienę, czystość wody pitnej 
i urządzenia sanitarne. Akceptujemy te korzyści. Przypomnę, że u podstaw 
tych osiągnięć leży obowiązek nie wyrządzania krzywdy innym. Tam  gdzie, 
poprzez nasze działania zapobiegniemy krzywdzie, musimy podjąć się tego 
nawet w sytuacji znacznego ryzyka. Zaniechanie oznaczałoby przyjęcie odpo-
wiedzialności za szkodę, która by z tego wynikła. Badania medyczne w sytu-
acji, gdzie dochodzi do ratowania zdrowia i życia osób dotkniętych chorobą, a 
pośrednio poprzez krewnych, przyjaciół i opiekunów - całego społeczeństwa 
stają się moralnym obowiązkiem każdego bez względu na polityczne i ideolo-
giczne preferencje. 
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DISEASES ARE NOT ONLY MEDICAL PROBLEM.  

REFLECTIONS IN PANDEMIC CONTEXT

Summary: The topic of my article is to respond to the question if the diseases 
are only medical problems. Showing the problem in which SARS-CoV-2 re-
presents challange for contemporary medicine we must say about other aspects 
of this complex of cathegories. I assumed that any human is psychophysical 
cathegory with biological, physcial and mental levels. Traditionally biological 
aspect of substistance of human being is highlighted. Studying the disease in 
relation to COVID-19 pandemic I noticed strong connections between the 
disease and structural features which constitute social life. My article begins 
with biological aspects of the disease and indicates material and social-cultural 
conditions of this cathegory.

Key words: diseases, pandemic, law, vaccination problems, distance, masks
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PRZEMIANY SPOŁECZNO 
KULTUROWE A KRYZYS 

WYCHOWANIA RELIGIJNEGO

Abstrakt: Rodzina zawsze była poddawana próbom, jednak zachodzące 
obecne przemiany społeczno-kulturowe w sposób szczególny uderzają  
w trwałość wspólnoty małżeńskiej oraz jakości więzi rodzinnych. Normy  
i wartości moralne, które obowiązywały w społeczeństwie tradycyjnym 
tracą na znaczeniu. Współczesny człowiek staje się niejako świadkiem 
kreowania nowych wartości moralnych, które są odpowiedzią na za-
chodzące przemiany społeczno-kulturowe. Pojęcia takie jak pluralizm 
religijny, światopoglądowy, kulturowy a także etyczno-moralny; indy-
widualizm; hedonizm; konsumpcjonizm wpisują się w obecną kulturę 
tymczasowości oraz tzw. „płynnego pokolenia”. „Wolność” stała się 
niejako głównym mianownikiem współczesnej mentalności, zaś kon-
dycja moralna człowieka ma coraz częściej charakter ambiwalentny. 
Współczesność przeżywana jest nierzadko jako stan kryzysu wewnętrz-
nego człowieka, a próba łączenia pluralizmu „społecznych światów ży-
cia” w jeden zintegrowany system stanowi coraz większe zagrożenie dla 
tradycji religijnych i instytucji kościelnych.

Słowa kluczowe: kryzys moralny, pluralizm, indywidualizacja, sekula-
ryzacja, wolność, hedonizm, konsumpcjonizm, kultura tymczasowości, 
tożsamość osobowa, kryzys religijny.

WYMIAR PRZEMIAN SPOŁECZNO KULTUROWYCH

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat można zaobserwować gwał-
towny dynamizm zmian społeczno-kulturowych. Normy i wartości moralne, 
które obowiązywały w społeczeństwie tradycyjnym tracą na znaczeniu. Nie-
kiedy procesowi temu towarzyszy próba stworzenia nowej hierarchii wartości. 
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J. Mariański wskazuje na zjawisko kryzysu moralnego, który przejawia się tym, 
że dotychczasowa hierarchia aksjologiczna przestaje obowiązywać. Współcze-
sny człowiek staje się niejako świadkiem kreowania nowych wartości moral-
nych, które są odpowiedzią na zachodzące przemiany społeczno-kulturowe. 
Te przemiany stanowią nie tylko zagrożenie wobec tradycyjnych wartości 
moralnych, ale również tych, o charakterze bardziej fundamentalnym [Ma-
riański 2001, s. 13]. Coraz częściej odchodzi się od wartości moralnych, któ-
re nadają człowiekowi właściwy kierunek, sugerują, co jest słuszne i dobre. 
Zamiast tego człowiek kieruje się w życiu tym, co jest dla niego korzystne,  
a niekoniecznie dobre. Moralność tradycyjna ściśle związana z wartościami re-
ligijnymi jest deprecjonowana. To, co jeszcze kilkanaście lat temu postrzegane 
było jako odstępstwo od normy, np. legalizacja związków homoseksualnych, 
aborcja, eutanazja, związki kohabitacyjne, częsta zmiana partnerów, jest dzi-
siaj powszechnie przyjętą normą. J. Szmyd twierdzi, że w wyniku obecnych 
zmian najbardziej ucierpiała duchowość człowieka, relacje międzyludzkie 
oraz standardy moralne. „Cywilizacja Zachodu w obecnym kształcie i sta-
dium swego rozwoju, czyli w tzw. płynnej nowoczesności, wiąże się nie tylko 
z głębokimi i przyśpieszonymi zmianami w sferze ekonomicznej, społecznej, 
politycznej i ekologicznej świata współczesnego, ale także z nie mniej grun-
townymi i szybkimi zmianami w dziedzinie duchowości, postaw, stylu życia, 
relacji międzyludzkich, a zwłaszcza zmianami w sferze uznawanych wartości   
standardów życia moralnego” [Szmyd 2011, s. 205]. Do głównych przyczyn 
tych głębokich zmian, dotykających szczególnie „ducha i sposobu bycia” czło-
wieka należy zaliczyć: globalizację ekonomiczną oraz kulturową, postęp tech-
niczny i informatyczny, działalność mass mediów i wpływ kultury masowej, 
komercjalizm, Internet i reklamę [Szmyd 2011, s. 205]. 

W warunkach obecnych przemian społeczno-kulturowych, a więc przej-
ścia od tradycji do ponowoczesności, ta zachwiana hierarchia wartości może 
generować u człowieka poczucie zagubienia, które może przerodzić się w głę-
boki kryzys tożsamości osobowej. Współczesny człowiek funkcjonuje niekiedy 
w sprzecznych systemach aksjologicznych [Mariański 2001, s. 15]. Staje przed 
wielkim dylematem: który system wartości jest słuszny, co można uznać za 
właściwe, a co nie. Jest otwarty na wszystko. Ma przed sobą wiele możliwości. 
Jest wolny w dokonywaniu wyborów. Można powiedzieć, że „wolność” stała 
się niejako zwornikiem współczesnej mentalności, kultury nowoczesnej okre-
ślanej również kulturą tymczasowości czy przyjemności. Kondycja moralna 
człowieka ma coraz częściej charakter ambiwalentny, wieloznaczny, natomiast 
współczesność przeżywana jest nierzadko jako stan kryzysu wewnętrznego 
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człowieka oraz rozpadu wartości moralnych i tradycyjnych utożsamianych 
również z wartościami religijnymi. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na powszechnie stosowaną termi-
nologię opisującą obecne przemiany społeczno-kulturowe. Modernizacja spo-
łeczna, nowoczesność a także od pewnego czasu ponowoczesność są pojęciami 
powszechnie używanymi w celu opisania rzeczywistości społecznej, w której 
żyje współczesny człowiek. Nie ma również jasnej i wyraźnej granicy pomię-
dzy nowoczesnością a ponowoczesnością, ponieważ ponowoczesność stanowi 
swego rodzaju kontynuację nowoczesności, jest w fazie rozwoju, a także jest 
częścią nowoczesności. J. Mariański definiuje ponowoczesność jako „prze-
obrażenia społeczno-kulturowe, w których pewne wartości, normy i wzory 
zachowań z przeszłości zostały zachowane, inne odrzucone lub są tylko czę-
ściowo kontynuowane, wreszcie pojawiają się całkowicie nowe” [Mariański 
2001, s. 31]. Autor wskazuje na to, że w obecnym społeczeństwie różne sek-
tory życia rządzą się niespójnymi często sprzecznymi systemami wartości a ta 
próba łączenia pluralizmu „społecznych światów życia” w jeden zintegrowany 
system stanowi coraz większe zagrożenie dla tradycji religijnych i instytucji 
kościelnych [Mariański 2001, s. 32]. Z. Bauman opisuje społeczeństwo po-
nowoczesności jako „płynne pokolenie”, które zrezygnowało ze wspólnoty na 
rzecz indywidualizmu. Autor twierdzi, że dla „płynnego pokolenia” jedyną 
rzeczą stałą jest zmiana. Uważa on, że młodzi ludzie są niejako zwierciadłem 
zmieniających się czasów, są najbardziej reprezentatywnym przykładem tego, 
kim jest i będzie człowiek dziś i jutro [Bauman i Leoncini 2018, s. 15].

W społeczeństwie ponowoczesnym to, co jest rozumiane jako tradycja, 
ma nikłe szanse na przetrwanie. Wzory życia, które były normą w przeszłości, 
często nie są już cenione w społeczeństwie tzw. szybkiej zmiany, które charak-
teryzuje się brakiem doświadczenia, ciągłości czy tradycji, lecz jest ukierunko-
wane na różnorakie i szybko zmieniające się aspiracje i dążenia. Można powie-
dzieć, że ponowoczesność pomaga w odrzuceniu prawdy absolutnej, a sprzyja 
przewartościowaniu wszelkich norm i wartości moralnych.

Zmianom społecznym i kulturowym zawsze towarzyszy lęk, niepew-
ność, obawa. Wraz z postępującymi procesami modernizacyjnymi wzra-
sta na sile poczucie zagrożenia przyszłości człowieka jak i społeczeństwa,  
w którym on żyje. Te procesy modernizacyjne wiążą się z niezwykle głębo-
kimi zmianami społecznymi, w których człowiek staje przed nieograniczoną 
możliwością wyboru i opcji. Zmuszany jest niejako do ustawicznych wybo-
rów [Mariański 2001, s. 41]. W warunkach wzrastającej pluralizacji a także 
indywidualizacji formują się postawy i zachowania, które są charakterystyczne 
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dla społeczeństwa doznań. Człowiek stoi przed nieograniczonym wyborem 
produktów i usług. Wobec tej wielkiej podaży człowiek dowolnie wybiera 
pośród nowych propozycji i ofert. Wybiera to, z czego płynie najwięcej 
korzyści i przyjemności, natomiast stara się unikać tego, co mogłoby zaburzyć 
ten stan „przyjemnych doznań’. Socjologowie jednogłośnie podkreślają, że 
proces przemian w ponowoczesności wskazuje na znaczne odejście od tradycji 
oraz osłabienie więzi społecznych i międzyludzkich na rzecz rozwoju osobistej 
wolności. Wspólnym mianownikiem zachodzących zmian społeczno-
kulturowych jest indywidualizacja oraz pluralizm religijny, światopoglądowy, 
kulturowy a także etyczno-moralny [Ziebertz 2001, s. 33]. Ta różnorodność 
proponowanych postaw życiowych oraz wartości istotnie wpływa na poziom 
zaangażowania religijnego współczesnego człowieka. Wzory zachowań, warto-
ści moralne oraz normy traktowane są jako coś zmiennego, a nie jak niegdyś – 
niepodważalnego i stałego. Pragnienie autonomii, niezależności, wolności sta-
ło się w okresie ponowoczesności najbardziej podstawowym doświadczeniem.

ZJAWISKO SEKULARYZACJI  
ORAZ INDYWIDUALIZACJI MORALNOŚCI

Zachodzące przemiany społeczno-kulturowe przybierają różnorodny 
kształt i kierunek. Trudno jest znaleźć jedną teorię, która objaśniłaby te prze-
miany oraz wskazałaby jednoznaczny kierunek dalszych przemian. Niemniej 
jednak J. Mariański wyszczególnia cztery koncepcje przemian norm i wartości 
moralnych zachodzących we współczesnym społeczeństwie. Są nimi: sekula-
ryzacja moralności, indywidualizacja moralności, transformacja lub rekon-
strukcja wartości oraz rewitalizacja wartości [Mariański 1999, s. 243-258]. W 
kontekście przemian społeczno-kulturowych oraz ich wpływu na wychowa-
nie religijne oraz kryzys religijny, warto w sposób szczególny rozwinąć dwie 
pierwsze koncepcje. Sekularyzacja moralności to inaczej odejście od modelu 
moralności chrześcijańskiej, religijnej, co często jest formułowane jako kryzys 
moralny. Sekularyzacja utożsamiana jest z zanikiem wpływu instytucji ko-
ścielnych na społeczeństwo. Wiąże się to ze znacznie mniejszą liczbą osób 
uczestniczących w nabożeństwach kościelnych, osłabieniem wiary i religijno-
ści a także z marginalizowaniem religii oraz spraw wiary w życiu codzien-
nym. Rola Kościoła w życiu społecznym traci na znaczeniu. Na przestrzeni 
ostatnich kilkunastu lat zwiększyła się również liczba formalnych wystąpień 
z Kościoła. Można powiedzieć, że wiara coraz częściej zaliczana jest do sfery 
tylko prywatnej, osobistej. S. Kowalczyk definiuje sekularyzację jako proces 
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społeczno-kulturowy, który prowadzi do osłabienia roli religii w życiu współ-
czesnych ludzi, zarówno w wymiarze osobistym jak i społecznym [Kowalczyk 
2011, s. 108]. J. Mariański postrzega obecną sytuację religii oraz roli, jaką 
zajmuje w życiu codziennym współczesnego człowieka, w kategoriach kry-
zysu, zmierzchu a nawet upadku [Mariański 2001, s. 47]. „W wyniku proce-
su różnicowania się społeczeństwa religia utraciła swoją dominującą pozycję,  
a jej funkcje przejęły inne instytucje” [Wilson 1998, s. 357]. Sekularyzacja 
utożsamiana jest nie tylko z wyzwoleniem się od wpływu Kościoła. Współ-
czesna sekularyzacja rozumiana jest również, a może przede wszystkim jako 
narodziny hierarchii nowych wartości, gdzie szczególny nacisk kładzie się 
na wolność, autonomię, niezależność, samorealizację. Współczesny człowiek 
nastawiony jest na samodzielne budowanie swojej tożsamości osobowej, wła-
snego stylu życia, a także określanie celowości swojego życia, wykluczając przy 
tym jakąkolwiek ingerencję, wpływ ze strony Kościoła. Bez wątpienia, seku-
laryzacja przyczynia się do powstawania negatywnych procesów przemian 
wartości, w których społeczeństwo postrzegane jest jako społeczeństwo naj-
mniejszych zobowiązań. Sekularyzacja pociąga za sobą upadek wartości, pro-
muje kulturę narcyzmu, hedonizmu, egoizmu i próżności, a w konsekwencji 
prowadzi do kryzysu kultury. Według papieża Jana Pawła II konsekwencją 
odejścia człowieka od religii, od Boga jest niezwykle głęboki kryzys, jakiego 
doświadcza człowiek, a który w sposób pośredni dotyka całe społeczeństwo. 
W czasie homilii podczas mszy św. z okazji 1000-lecia kanonizacji św. Woj-
ciecha papież Jan Paweł II powiedział: „Tak powiedział mu wróg Boga – sza-
tan, któremu on zaufał. Jak bolesna jednak dla człowieka okazała się droga 
szukania szczęścia bez Boga! Jak szybko doświadczył on ciemności grzechu  
i dramatu śmierci. Zawsze bowiem, gdy człowiek oddala się od Boga, doznaje 
w konsekwencji wielkiego rozczarowania, któremu towarzyszy lęk. A jest tak 
dlatego że w wyniku oddalania się od Boga człowiek zostaje sam i zaczyna 
odczuwać bolesną samotność, czuje się zagubiony. Lecz z tego lęku wyłania się 
w końcu poszukiwanie Stwórcy, gdyż nic nie potrafi zaspokoić owego głodu 
Boga tkwiącego w człowieku” [Jan Paweł II 1999, s. 10]. 

Druga koncepcja przemian norm i wartości moralnych zachodzących we 
współczesnym społeczeństwie, którą warto rozwinąć to indywidualizacja war-
tości moralnych. U podstaw tej koncepcji leży przekonanie, że „nie świat jako 
coś „danego” podporządkowuje sobie jednostkę, ale ludzkie „ja” jest podsta-
wową rzeczywistością, wokół której koncentrują się wysiłki zmierzające do za-
spokojenia indywidualnych potrzeb” [Mariański 2001, s. 82]. Jest to istotna 
zmiana schematu tradycyjnego myślenia, zakłada bowiem, że to nie człowiek 
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jest nastawiony na świat zewnętrzny, lecz to świat zewnętrzy jest skierowany 
na jednostkę oraz jej potrzeby. Współczesne społeczeństwo oferuje jednostce 
szeroki wybór różnorakich możliwości. Zmiana tradycyjnego paradygmatu 
zapoczątkowała rozwój tzw. społeczeństwa doznań, w którym człowiek pełni 
rolę wybierającego. Zyskuje na znaczeniu szeroko pojęty rynek doznań i prze-
żyć, w którym panuje zasada „robię to co chcę, to co mi się podoba”. Ta 
możliwość wyboru spośród wielu opcji staje się czymś koniecznym i niezbęd-
nym w kształtowaniu sensu życia. Współczesny człowiek skoncentrowany jest 
na krótkotrwałych przeżyciach oraz doznaniach, które zapewniają poczucie 
satysfakcji – ma być miło i przyjemnie. To dążenie do maksymalizacji wrażeń 
i doznań wyklucza wszelkie cierpienie, przykrości. Obecne przemiany społecz-
no-kulturowe są związane z upadkiem dotychczasowych autorytetów, z indy-
widualizacją jednostki oraz z szeroko pojętą wolnością. Można powiedzieć, 
że współczesne społeczeństwo określane jest mianem społeczeństwa wielu 
opcji [Mariański 2001, s. 83]. 

Warto zwrócić uwagę na pewien paradoks, jaki panuje w społeczeństwie 
doznań. Charakterystyczną cechą społeczeństwa doznań jest bowiem to, że 
człowiek nawiązuje liczne kontakty międzyludzkie, jest wręcz otaczany przez 
ludzi, kreuje się na osobą lubianą. Dość często są to jednak relacje powierz-
chowne, płytkie, w których nie ma miejsca na zobowiązania, współczucie, 
wzajemną pomoc. To nakierowanie na własne „ja”, nastawienie na realizację 
własnych celów i osiągnięć prowadzi do sytuacji, w której człowiek pomimo 
posiadania licznych relacji międzyludzkich, czuje się osamotniony, doświad-
cza tzw. anomii, poczucia wyobcowania. Istotną rolę odgrywa tu Internet, 
który triumfalnie wkroczył w przestrzeń człowieka, dając złudne poczucie 
stworzenia świata idealnego. Z. Bauman zwraca uwagę na to, że „Internet 
daje nam złudzenie, że jesteśmy ludźmi wyjątkowymi i potrafimy zarządzać 
bezlikiem działań w poszukiwaniu sensu życia” [Bauman i Leoncini 2018, 
s. 75]. Internet daje to poczucie, że niezależnie od tego, jak bardzo człowiek 
czuje się samotny, w świecie online pozostaje w stałym kontakcie z innymi.

Kolejnym aspektem koncepcji indywidualizacji wartości moralnych jest 
hedonizm, czyli przyjemność. Człowiek współczesny chce wydobyć z życia 
tyle, ile się da, bez ograniczeń. Kardynał J. Ratiznger odniósł się do tak re-
alizowanej zasady hedonizmu w następujących słowach: „niejeden mówi: ży-
cie jest skomplikowane i krótkie, chcę mieć z niego tyle, ile tylko możliwe,  
i nikt nie może mi w tym przeszkadzać. Przede wszystkim muszę wyrwać mój 
kawałek, muszę móc zrealizować siebie, nikt nie może mi się tu wtrącać. Kto 
chce mnie ograniczyć, jest moim wrogiem” [Ratzinger 1997, s. 144]. Kultura 
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przyjemności skłania więc do ciągłego posiadania i używania, do osiągania 
łatwych celów bez wysiłku i kosztów. 

W krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo zwraca również uwagę zja-
wisko konsumpcjonizmu, które stanowi postawę życiową charakteryzującą się 
niekontrolowanym dążeniem do kupowania różnego rodzaju dóbr material-
nych, korzystaniem z usług, których celem jest zaspokajanie własnych przy-
jemności i potrzeb. Taka postawa życiowa rozpatrywana jest w kategoriach 

„mieć” a nie w kategoriach wartości wyższych o charakterze „być”. Jan Paweł 
II w swojej encyklice Centesimus annus zwrócił uwagę na zagrożenia moralne 
płynące z konsumpcjonizmu: „pragnienie, by żyć lepiej, nie jest niczym złym, 
ale błędem jest styl życia, który wyżej stawia dążenie do tego, by mieć, aniżeli 
być i nie chce więcej mieć po to, aby bardziej być, lecz by doznawać w ży-
ciu jak najwięcej przyjemności” [CA, 36]. Konsumpcjonizm jest zatem urze-
czywistnieniem praktycznego materializmu, któremu zazwyczaj towarzyszy 
postawa hedonistyczna. Nierzadko prowadzi to do dezintegracji osobowości 
człowieka, której towarzyszy bezsens życia oraz duchowa pustka.

Jednak konsumpcjonizm nie ogranicza się tylko do nabywania rzeczy 
materialnych. Można bowiem mieć również konsumpcyjny stosunek do 
zdrowia, do swojego ciała. Dla niektórych ludzi zdrowie jest swego rodzaju 
towarem, za który można zapłacić, który można ulepszyć. W społeczeństwie 
doznań, które dąży do ustawicznego podwyższania jakości życia, zdrowie 
staje się celem samym w sobie. „Zdrowie nie jest czymś, co ma służyć czło-
wiekowi do określonej aktywności życiowej, ale staje się powoli jedyną rze-
czywistością, celem oraz wartością samą w sobie. Prowadzi to do tworzenia 
nowej moralności budowanej na bazie medycyny. Ideą nowej moralności jest 
dopuszczalność moralna wszystkiego, co tylko technicznie możliwe w służbie 
jakości życia” [Katolo 1999, s. 218]. Te wzmożone wysiłki oraz zabiegi służą-
ce poprawie jakości zdrowia, służące wydłużeniu życia prowadzą nie tyle do 
stwierdzenia „żyję dzięki zdrowiu” lecz „żyję dla zdrowia” [Roos 1998, s. 554]. 
Ważnym elementem podwyższania jakości zdrowia i życia są również wszel-
kie zabiegi mające na celu „upiększanie” ciała. Zdrowie nie jest więc tylko 
postrzegane w kategoriach zdrowia fizycznego czy psychicznego. Współcze-
sny człowiek sukcesu to człowiek mający piękne ciało. Uznaje się bowiem, że 
wygląd zewnętrzny odgrywa kluczową rolę w osiąganiu sukcesów. Zewnętrz-
ny wygląd determinuje na przykład to, czy dostaniemy pracę, na której nam 
zależy, jak jesteśmy postrzegani oraz czy jesteśmy lubiani. Powszechnie uwa-
ża się, że pięknemu człowiekowi łatwiej jest znaleźć partnera czy przyjaciół.  
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Współczesny człowiek wkłada więc dużo wysiłku w to, aby „upiększyć” swoje 
ciało, decydując się na różne zabiegi z dziedziny medycyny estetycznej. 

Reasumując, indywidualizacja jest swego rodzaju programem, w którym 
nadrzędne miejsce zajmuje przyjemność, doznania, zaspakajanie własnych 
potrzeb, wolność, niezależność, autonomia, samorealizacja a także krytycyzm 
wobec wszelkich autorytetów. Korzystanie z życia, czerpanie wszelkich przy-
jemności stanowią nadrzędny cel w społeczeństwie doznań. Na dalszy zaś 
plan schodzą zobowiązania, pomoc, ofiarność, trwałe związki, długofalowe 
zobowiązania.

KRYZYS RELIGIJNY A KONDYCJA WSPÓŁCZESNEJ 
RODZINY

Konsekwencją obecnych przemian społeczno-kulturowych jest kryzys 
religijny, który w sposób szczególny dotyka współczesną rodzinę. Zdaniem  
J. Mariańskiego „kryzys religijny we współczesny świecie jest przede wszyst-
kim kryzysem przekazu wiary, spowodowanym zerwaniem więzi z tradycją 
(…) Socjalizacja religijna w rodzinie nigdy nie była doskonała, ale w czasach 
dzisiejszych jest szczególnie daleka od doskonałości” [Mariański 2001, s. 51]. 
W rodzinach, w których religia odgrywa marginalną rolę i w której wycho-
wanie religijne jest zaniedbane, nie ma podstaw do przekazu wiary. Człowiek 
pochodzący z takiej rodziny będzie obojętny wobec spraw wiary i religii. Nie 
będą one stanowiły swego rodzaju wyznacznika prawidłowych postaw i warto-
ści moralnych. Wraz z postępującym procesem pluralizacji społecznej, nastą-
piło zauważalne stonowanie więzi między rodziną a religią. Młode pokolenie 
wychowywane jest obecnie w pewnym dystansie wobec wartości moralnych 
płynących z bycia chrześcijaninem.

Współczesny kryzys religijny jest przede wszystkim kryzysem przekazu 
oraz transmisji wartości moralnych i religijnych, niektórzy wręcz określają go 
jako „kryzys Boga”. Jan Paweł II otwarcie wypowiadał się na temat zagrożeń, 
jakie płyną z postępującej sekularyzacji: „Stół dobrobytu i konsumpcjonizmu 
wydaje się bardziej pociągający. Dlatego wielu żyje dzisiaj tak, jak gdyby Bóg 
nie istniał. Nadal utrzymują się pewne formy religijności ludowej, ale brak im 
oparcia w świadomej, głębokiej wierze. Istnieje zatem niebezpieczeństwo, że w 
zetknięciu z coraz powszechniejszym sekularyzmem formy te zaczną zamierać. 
Obojętność wobec chrześcijańskiego dziedzictwa jest równie groźna jak jawna 
wrogość. Tylko nowa ewangelizacja może ukształtować autentyczną, głęboką 
wiarę, dzięki której odziedziczone tradycje staną się wyzwalającą mocą” [Jan 
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Paweł II 1998, s. 24]. Jan Paweł II twierdził, że człowiek bez Boga nigdy nie 
osiągnie szczęścia, lecz zmierza do samozniszczenia [Jan Paweł II 2000, s. 7]. 
Negacja Boga oraz wykluczenie go z życia człowieka ostatecznie prowadzi do 
negacji samego człowieka: „Trzeba dojść do sedna dramatu, jaki przeżywa 
współczesny człowiek: jest nim osłabienie wrażliwości na Boga i człowieka, 
zjawisko typowe w kontekście społecznym i kulturowym zdominowanym 
przez sekularyzm (…). Kto poddaje się oddziaływaniu tej atmosfery, łatwo 
może się znaleźć w zamkniętym kole, które wciąga go niczym straszliwy 
wir: tracąc wrażliwość na Boga, traci się także wrażliwość na człowieka, jego 
godność i życie; z drugiej strony, systematyczne łamanie prawa moralnego, 
zwłaszcza w poważnej materii poszanowania życia ludzkiego i jego godności, 
prowadzi stopniowo do swoistego osłabienia zdolności odczuwania ożywczej 
i zbawczej obecności Boga” [EV 21]. 

Rodzina stanowi podstawową formę życia społecznego. Wszelka de-
formacja, zniekształcenie rodziny będzie miało swoje implikacje na trwałość  
i jakość życia społecznego. Jednym z pierwszych objawów deformacji rodziny 
jest desakralizacja instytucji małżeństwa, która przybiera różne formy [Kowal-
czyk 2011, s. 43]. Młodzi ludzie coraz częściej decydują się tylko na ślub cy-
wilny bądź w ogóle w żaden sposób nie formalizują związku i decydują się na 
tzw. małżeństwo na próbę. Również wspólne zamieszkanie przed ślubem staje 
się coraz bardziej popularne w celu wzajemnego „sprawdzenia się”. Desakra-
lizacja małżeństwa, która jest następstwem wzmożonych procesów sekulary-
zacji bezpośrednio uderza w rodzinę, osłabiając więzi małżonków. Powszech-
nym zjawiskiem jest spadająca liczba małżeństw, a rosnąca liczba rozwodów.  
W Polsce szczególnie częste są rozwody wśród młodych ludzi [Kowalczyk 
2011, s. 42]. Coraz częściej człowiek decyduje się na życie w samotności bądź 
na współżycie w konkubinacie. Środowiska zaś feministyczne „ironizują na-
turalną funkcję kobiety jako żony i matki, lansując model kobiety niezależ-
nej ekonomicznie, egzystencjalnie, zawodowo, żyjącej w pojedynkę lub bez 
formalno-prawnej legalizacji związku z mężczyzną” [Kowalczyk 2011, s. 43]. 
Warto zwrócić również uwagę na rolę, jaką pełnią media. Współczesne środki 
masowego przekazu są bowiem w znacznym stopniu nadzorowane przez śro-
dowiska będące negatywnie nastawione wobec Kościoła. Powszechnym jest, 
że propagują one cywilizację śmierci, co prowadzi do tego, że wiele młodych 
małżeństw ulega egoizmowi i nie decyduje się na posiadanie dzieci. 

Współczesny człowiek charakteryzuje się brakiem stałości. Z łatwością 
wychodzi z jednej relacji uczuciowej i wchodzi w drugą. Boi się samotności, 
ale paradoksalnie boi się też zaangażowania, „uwięzienia” w relacji. Młodzi 
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ludzie często traktują miłość tak jak w sieciach społecznościowych – można 
ją podłączyć i równie szybko zablokować. Traktują ją jak produkt. Można ją 

„wyrzucić”, „odłożyć na półkę”, jeśli tylko się znudzi, stanie się zbyt wymaga-
jąca bądź zbyt mało korzyści z niej płynie. Człowiek współczesny jest niedoj-
rzały, neurotycznie skupiony jest na sobie i swoich potrzebach. Perspektywa 
stałego zaangażowania budzi w nim lęk. Ma obsesję na punkcie czasu wolne-
go. Wszystko przelicza na zyski i straty, koszty i korzyści. Często podtrzymuje 
relację tylko wówczas, kiedy płynie z niej więcej korzyści.

Papież Franciszek w posynodalnej adhortacji Amoris Laetita w sposób 
szczególny zwraca uwagę na wybujały indywidualizm, który stanowi zagro-
żenie wobec więzi rodzinnych. Powszechnie propagowany indywidualizm 
człowieka może „doprowadzić do traktowania każdego członka rodziny jako 
samotnej wyspy, sprawiając, że w niektórych przypadkach dominuje idea 
podmiotu, który tworzy się zgodnie z własnymi pragnieniami traktowanymi 
jako absolut” [AL, 33]. Ta współczesna kultura posiadania i przyjemności 
prowadzi do coraz poważniejszych problemów, z jakimi zmaga się współcze-
sna rodzina. Również tempo życia, stres, liczne oczekiwania płynące zewsząd, 
powszechny materializm oraz nastawienie na sukces stanowią zagrożenie dla 
więzi rodzinnych, międzyludzkich, a także dla wartości moralnych. Wielu ro-
dziców nie decyduje się na chrzest swoich dzieci. Można również zauważyć, 
że coraz częściej to dzieci decydują o tym, czy będą chodzić na lekcje religii. 

Warto dodać, że młode pokolenie w sposób szczególny kładzie nacisk na 
niezależność, prawo do wolnego wyboru, również wyboru wartości czy wzor-
ców egzystencjonalnych [Kowalczyk 2011, s. 108]. Zaś wolność rozumie jako 
rezygnację z uniwersalnych norm etycznych i chrześcijańskich, dotyczących 
chociażby sfery intymno-seksualnej. Stosunki przedmałżeńskie są bowiem po-
wszechnie akceptowane wśród młodych ludzi, podobnie jak rozwody, związki 
partnerskie, in vitro a także związki jednopłciowe. Następstwem rezygnacji 
z niektórych elementów moralności chrześcijańskiej jest pewien dysonans po-
między wiarą, a życiem codziennym, które pozbawione jest jakiegokolwiek 
odwołania się do biblijnego dekalogu. 

Warto podkreślić, że nie ma nic złego w tym, że człowiek ma wolność 
wyboru. S.  Kowalczyk podkreśla, że „wolność jest prawem człowieka, ale po-
winna to być wolność rozumna i odpowiedzialna” [Kowalczyk 2011, s. 111]. 
W końcu to sam Bóg dał człowiekowi wolną wolę, którą respektuje. Nato-
miast nie oznacza to, że człowiek może czynić wszystko bez żadnych konse-
kwencji. „Albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie. Bo kto sieje dla ciała 
swego, z ciała żąć będzie skażenie, a kto sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie 
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żywot wieczny” [Gal. 6; 7-8]. W adhortacji Amoris Laetita papież Franciszek 
wskazuje, że sama w sobie wolność wyboru może służyć do szlachetnym celom. 
Wolność wyboru umożliwia człowiekowi planowanie swego życia, troszczenie 
się o to, co w nim najlepsze. Jednak, kiedy ta wolność wyboru zostaje źle 
wykorzystana, spożytkowana, prowadzi ona do czynów, które nie służą dobru 
człowieka [AL., 33]. 

Socjologowie przyznają, że „etos indywidualistyczno-samorealizacyjny 
często bywa jednak zorientowany na wolność bez obligacji i odpowiedzialno-
ści, na czysty hedonizm, co wywołuje wiele negatywnych zjawisk w sferze mo-
ralnej” [Miszalska 2002, s. 164]. Papież Franciszek w posynodalnej adhortacji 
apostolskiej Amoris Laetita określa problem współczesnego człowieka nastę-
pującymi słowami: „człowiek używa i wyrzuca, marnotrawi i niszczy, wyko-
rzystuje i wyciska rzeczy tak długo jak one mu służą” [AL., 39].

Można powiedzieć, że człowiek współczesny działa na zasadzie pewnych 
skrajności. Z jednej strony jest to człowiek sukcesu, pełen aspiracji, per-
fekcyjny, wymagający od siebie jak i od innych, chłonny wiedzy, potrafią-
cy wypowiedzieć się niemal na każdy temat. Z drugiej zaś strony człowiek 
współczesny jest niezwykle samotny, pełen lęku wobec presji, oczekiwań, za-
chodzących zmian, spragniony ciepła i miłości, zagubiony pośród wolności  
i możliwości licznych wyborów, jakie są stawiane przed nim. Ten ideologicz-
ny sekularyzm z jednej strony jest bardzo przekonywujący w kontekście nie-
zależności człowieka wobec wszelkich norm, wartości etycznych, religii, Boga 
a także społecznych zobowiązań, z drugiej zaś strony nie jest w stanie udzielić 
człowiekowi odpowiedzi na najbardziej fundamentalne egzystencjalne pyta-
nia: kim jest człowiek, dlaczego istnieje? Oraz jaki jest sens jego życia? [Ko-
walczyk 2011, s. 111].

Wykaz skrótów
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SOCIO-CULTURAL CHANGES  

AND THE CRISIS OF RELIGIOUS EDUCATIONMORALNY

Summary: The family has always been tested, but the current socio-
-cultural changes have a particular impact on the durability of the 
marriage community and the quality of family ties. Moral norms and 
values   that used to be in force in a traditional society are losing their 
importance. Contemporary man becomes, in a way, a witness to the 
creation of new moral values   which are a response to the ongoing so-
cio-cultural changes. Concepts such as religious, worldview, cultural 
and ethical and moral pluralism; individualism; hedonism; consume-
rism is part of the current culture of temporariness and the so-called 
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"Liquid generation". "Freedom" has become, in a way, the main deno-
minator of the modern mentality, and the moral condition of man is 
more and more often ambivalent. The present day is often experienced 
as a state of internal crisis of man, and the attempt to combine the 
pluralism of "social worlds of life" into one integrated system poses a 
growing threat to religious traditions and church institutions. 

Keywords: moral crisis, pluralism, individualization, secularization, 
freedom, hedonism, consumerism, culture of temporariness, personal 
identity, religious crisis. 
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ZAPOBIEGANIE I WALKA 
Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ 
ZORGANIZOWANĄ 

Abstrakt: Nielegalny handel narkotykami na ogromną skalę jest jednym z 
filarów międzynarodowych zorganizowanych grup przestępczych, które po-
przez korupcję, pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu czy wykorzystywa-
nie ludzi szkodzi żywotnym interesom społeczności międzynarodowej. Z tego 
też powodu polityka narkotykowa winna wpisywać się w szeroko rozumianą 
problematykę uzależnień oraz angażować instytucje zajmujące się zarówno po-
lityką społeczną, zdrowotną, jak i bezpieczeństwem ludzi. Nie powinno się 
skupiać wyłącznie na agencjach wąsko wyspecjalizowanych w działaniach an-
tynarkotykowych [Malczewski 2009, s. 26-35]. Polska, która jest szczególnie 
związana z problemem nowych substancji psychoaktywnych, jest przykładem 
doskonalenia systemu przeciwdziałania negatywnym skutkom używania niele-
galnych substancji psychoaktywnych. Ten System jest związany z działalnością 
Ministra Zdrowia i polega na ujawnianiu nowych, niebezpiecznych substancji, 
ocenie ryzyka ich użycia dla zdrowia lub życia i powodowaniu szkód społecz-
nych, monitorowaniu rynku narkotyków i prekursorów narkotyków, moni-
torowaniu sytuacji epidemiologicznej w zakresie zatruć i narkotyków, a także 
zgonów z tym związanych.

Słowa kluczowe: policja, narkotyki

Wstęp

Nielegalne narkotyki stały się jednym z głównych globalnych proble-
mów w ostatnich dziesięcioleciach po znacznych zmianach politycznych, jak 
upadek komunizmu czy utworzenie międzynarodowych superpaństw w celu 
zwiększenia handlu. Pomimo wciąż rosnącej współpracy pomiędzy organami 
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ścigania w różnych krajach, wydaje się, że problemy z nielegalnymi narkoty-
kami prawdopodobnie wzrosną w przyszłości ze względu na duże zyski, stały 
popyt oraz bardziej liberalne podejście do narkotyków wśród młodych osób 
[Malczewski, Struzik 2009, s. 34-65].

Działania Policji i innych służb  
w zwalczaniu przestępczości narkotykowej

Odrzucając legalizację lub dekryminalizację, należy zwiększyć poszuki-
wania skuteczniejszych reakcji organów ścigania. Formacje policyjne wciąż 
odgrywają ważną rolę w ograniczaniu dostępu do nielegalnie pozyskanych 
narkotyków, ale należy kłaść większy nacisk na zmniejszenie popytu. Jednym 
z możliwych rozwiązań mogłoby być zwiększenie dostępu do profilaktycznej 
edukacji antynarkotykowej w szkołach [Badora, i in. 2008, s. 54-62].

Policja powinna także pracować nad metodami ograniczania szkód, 
opracowanymi w celu ograniczenia negatywnych konsekwencji zażywania 
nielegalnych substancji. Funkcjonariusze policji to przedstawiciele systemu 
prawnego, których zadaniem jest egzekwowanie prawa, w tym przepisów do-
tyczących przestępstw narkotykowych. Policja na co dzień ma do czynienia  
z tego typu przestępstwami. Jednak badania dotyczące postrzegania przez po-
licję przestępstw, a w szczególności przestępstw narkotykowych, są dość skąpe, 
zwłaszcza jeśli chodzi o badanie szczegółów oraz korelacji postaw funkcjona-
riuszy policji wobec samych zachowań w związku z tymi przestępstwami.

W Polsce można wyróżnić kilka służb, które mają na celu zwalczanie pro-
dukcji, handlu oraz przemytu narkotyków. Rokrocznie formacje, które zaj-
mują się zwalczeniem przestępczości narkotykowej sprawozdają się do  Krajo-
wego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) z przeprowadza 
nowych działań [Minister Zdrowia 2008, s. 19-25]. Dużą część informacji 
na temat przeciwdziałania przestępczości narkotykowej jest Krajowy Program 
Przeciwdziałania Narkomanii oraz sprawozdawczości dla ONZ [Malczewski 
2010, s. 15-23].

W 2015 roku zlikwidowano piętnaście miejsc w których była produ-
kowana amfetamina, dwa w których był produkowany mefedron oraz tyle 
samo miejsc produkcji metamfetaminy. Centralne Biuro Śledcze Policji  
w tym roku rozpoznało oraz zlikwidowało dziesięć grup zorganizowanych 
grup przestępczych, które zajmowały się produkcją narkotyków.
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Ryc. 1 Zabezpieczenia narkotyków w latach 2005−2015 przez Policję oraz Straż Graniczną

Źródło: Centrum Informacji KBPN − Reitox Focal Point, ST13. Dane z Policji oraz Straży 
Granicznej

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w obszarze sześciu postępowań 
przygotowawczych, prowadziła rozpoznanie trzech grup trudniących się prze-
stępczością narkotykową. Przestępczych. Polica zlikwidowała także ponad 
trzydzieści grup zajmujące się obrotem narkotyków.

Straż Graniczna (SG) prowadzi działania podjęte w celu określenia 
nowych szlaków a także kierunków związanych z przemytem nielegalnych 
substancji odurzających oraz psychotropowych. Formacja ta koncentruje się 
głównie na drogach przemytu środków odurzających jak:

1. Marihuana, które przedostaje się do wskutek wewnątrzwspólnotowego 
nabycia jej na terytorium Holandii, Niemiec i Czech,

2. Metamfetamina, która jest produkowana na terenie RP przez członków 
zorganizowanych grup przestępczych pochodzenia wietnamskiego z pre-
kursorów oraz środków chemicznych z Czech,

3. Narkotyki są przemycane przez hiszpański szlak przemytniczy ściśle 
związany z narkotykami z konopi takich jak haszysz czy marihuana. 
Trafiają one przez drogę morską z Maroka do Hiszpanii czy Portugalii, 
a kolejno już drogą lądową przez terytorium Francji, Niemiec, Polski, 
Ukrainy, Białorusi, Litwy do Rosji,

4. kokainy oraz innych narkotyków syntetycznych sprowadzanych na tery-
torium RP z Holandii,

5. nielegalnego wprowadzania do obrotu leków nielegalnie pozyskanych 
jak np. viagra czy anaboliki. Przemytnicy wykorzystują do tego celu 
przesyłki cargo w międzynarodowej komunikacji lotniczej [King, Car-
pentier, Griffiths 2004, s. 43-54].
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Służba Celna (SC) stworzyła profile ryzyka strategicznego, a na ich 
podstawie dokonuje się kontrolne czynności. SC zwalczała przemyt narko-
tyków poprzez udział w operacjach oraz spotkaniach międzynarodowych  
i krajowych:

1. operacja WESTERLIES 3 – została przeprowadzona w marcu 2015 roku 
i skupiała się na przeciwdziałaniu przemytowi narkotyków w szczególno-
ści met amfetaminy. Operacja ta skupiła się na przemycie z wykorzysta-
niem ruchu lotniczego z lotnisk w krajach afrykańskich czy środkowoeu-
ropejskich, z przesiadką w krajach europejskich oraz dalej udających się 
do państw wschodnioazjatyckich. Została przeprowadzona z inicjatywy 
Światowej Organizacji Celnej a także służb celnych z Japonii;

2. operacja BLUE AMBER – zostały przeprowadzone w okresie od czerw-
ca do września 2015 roku, ukierunkowana na kontrolę przesyłek kurier-
skich oraz pocztowych pod kątem ujawnień środków zastępczych a tak-
że nowego rodzaju substancji psychoaktywnych. Działania w kierunku 
kontrolnym były częścią Cyklu Polityki Bezpieczeństwa UE w zakresie 
poważnej oraz zorganizowanej przestępczości na lata 2014−2017;

3. operacja CATALYST – odbywała się w październiku 2015 roku i sku-
piała się na transporcie lotniczym, morskim, cargo lotniczym, przesył-
kach kurierskich oraz pocztowych.  Miało to na celu ujawnienie środ-
ków zastępczych oraz nowego rodzaju środków psychoaktywnych; 

4. operacja SASHA – przeprowadzona we wrześniu oraz w październiku 
2015 roku, skupiała się na transporcie, kontroli kontenerów cargo, prze-
syłek kurierskich a także pocztowych, aby ujawnić prekursorów oraz 
pre-prekursorów narkotykowych. Była ona przeprowadzona z inicjaty-
wy Komisji Europejskiej oraz Francji;

5. operacja BEZPIECZNA SZKOŁA – odbyła się w listopadzie 2015 roku, 
skupiała się na przeciwdziałaniu produkcji oraz handlu środków zastęp-
czych. Podczas operacji kontroli zostawały poddawane potencjalne miej-
sca dystrybucji dopalaczy. Operacja ta została przeprowadzona z inicja-
tywy Służby Celnej, którą w tych działaniach wspierała także Policja;

6. operacja SKY-NET II – została przeprowadzona w listopadzie 2015 
roku i skupiała się na transporcie pasażerskim, cargo lotniczym, prze-
syłkach kurierskich oraz pocztowych. Operacja miała na celu ujawnić 
przemyt narkotyków oraz innych środków psychoaktywnych.

W międzynarodowym raporcie World Drug Report 2016 wskazano, iż 247 
milionów osób spróbowało narkotyków w 2016 roku. Populacja światowa 
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w 2016 roku wynosiła 7 466 964 280, co oznacza, że jedna na trzydzieści 
osób zażywała narkotyki [Publications Office of the European Union 2014, 
s. 16-18].

Centralne Biuro Śledcze Policji w 2016 roku zabezpieczyło 3,2 tony 
różnego rodzaju substancji odurzających w tym aż 2061 kilogramów konopi. 
Funkcjonariusze przejęli 20 461 krzewów konopi indyjskich a także ujawnili 
108 jej plantacji [Centralne Biuro Śledcze Policji 2017, s. 6-9].

W 2016 roku Policja współpracując z Państwową Inspekcją Sanitarną 
przyczyniła się do likwidacji 449 sklepów, które stacjonarnie na terenie kraju 
sprzedawały dopalacze [Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
2017, s. 126-127]. Ponadto Policja wykryła 60 400 przestępstw związanych 
z przestępczością narkotykową.

Ryc. 2 Narkotyki zabezpieczone przez polskie służby w 2016 roku

Źródło: Komeda Główna Policji.

Policja w 2016 roku zlikwidowała 1403 nielegalnych plantacji konopi, 
zabezpieczyła 107 240 krzewów a także ujawniła 18 laboratoriów. Straż Gra-
niczna natomiast ujawniła 20 upraw, przechwyciła 6994 krzewy oraz zlikwi-
dowała 4 laboratoria.
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Służby i instytucje powołane do zwalczania 
przestępczości narkotykowej w Polsce  
oraz ich działania

Ujawnieniami przestępczości narkotykowej w Polsce zajmują się takie 
służby jak Policja, Służba Celna, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, 
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służba Więzienna na terenie 
jednostek penitencjarnych. Wszystkie powyżej opisane służby nie opracowa-
ły wspólnego spójnego systemu, który skupia się na zbieraniu danych. Brak 
jednolitego systemu utrudnia oszacowanie ilości narkotyków, które zostały 
skonfiskowane na terenie kraju [Malczewski, Struzik 2009, s. 34-65].

W Rzeczypospolitej Polsce wdrożono istotne przedsięwzięcia organiza-
cyjne, które miały spowodować powiększenie skuteczności działań organów 
ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości w zapobieganiu a także zwalczaniu 
przestępczości zorganizowanej, także tej związanej z substancjami odurzający-
mi [Raczkowski 2009, s. 23-25].

Polska przez długi czas była jako jeden z nielicznych krajów Europy w 
których nie było aparatu koordynacji bieżącej działalności operacyjnej auto-
nomicznych służb, które zajmowały się zwalczaniem nielegalnej produkcji, 
obrotu oraz przemytu narkotyków.

Zwalczeniem przestępczości o podłożu narkotykowym w Policji obejmu-
je kilka służb, są nimi:

1. Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) – służba ta zajmuje się  
w szczególności zwalczaniem zorganizowanych grup przestępczych, któ-
re wytwarzają narkotyki na większą skalę oraz przemycają je w dużych 
ilościach poza granicami państwa. CBŚP pełni w Policji główną rolę  
w obszarze szkoleniowym oraz strategiczno-koncepcyjnym [Raczkowski 
2009, s. 23-25];

2. Ogniwa Służby Kryminalnej terenowych jednostek Policji, które są od-
powiedzialne za prowadzenie w pozostałym zakresie rozpoznania, pra-
cy operacyjnej a także realizację czynności procesowych na podległym 
dla nich obszarze. Powyżej opisane służby zajmują się w szczególności 
zakresem związanym z zwalczaniem lokalnej produkcji środków odu-
rzających, ich dystrybuowania oraz posiadania. W ramach Pionu Kry-
minalnego działają struktury antynarkotykowe. Od 2008 roku można 
wyróżnić na poziomie Komend Miejskich a także Komend Rejonowych 
Policji osobne struktury etatowe w postaci sekcji, referatów i zespołów, 
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a w Komendach Powiatowych Policji zostały powołane zespoły oraz sa-
modzielne stanowiska. W większości jednostek Policji utworzona jest 
etatowa struktura antynarkotykowa. Powiększono zaangażowanie eta-
towe policjantów w walkę z przestępczością narkotykową, głównie na 
najniższym lokalnym obszarze (do ok. 1000 funkcjonariuszy). W Biurze 
Kryminalnym KGP w ramach Wydziału Kryminalnego został powołany 
3etatowy Zespół do Walki z Przestępczością Narkotykową. Zadaniem 
tego biura jest koordynacja działań krajowych podejmowanych przez 
funkcjonariuszy służby kryminalnej [Malczewski, s. 12-20];

3. ogniwa Służby Prewencyjnej jednostek terenowych są odpowiedzialne 
za prowadzenie podstawowych zadań rozpoznawczych oraz represyj-
nych podczas czynności prewencyjnych. Funkcjonariusze tej służby 
także zajmują się profilaktyką w obszarze programów, które realizują 
oraz codziennych społecznych relacji z obywatelami [Malczewski 2010,  
s. 21-24].

Jednak nie tylko powyżej opisane służby w Polsce zajmują się zwalcza-
niem przestępczości narkotykowej, ponieważ oprócz Policji tym zakresem zaj-
muje się kilka innych służb, są nimi w szczególności Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Straż Graniczna, Służba Celna oraz Żandarmeria Wojskowa.

Ryc. 3 Ujawnienia nielegalnych upraw marihuany w latach 2006 – 2009 przez Policję - dane 
KGP

Źródło: Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii

Podczas analizy danych, które dotyczą przestępczości narkotykowej 
przede wszystkim powinno się zwrócić uwagę na to, że oficjalne statystyki nie 
odzwierciedlają całkowitej liczby przestępstw w tym zakresie, ponieważ wiele 
przestępstw nie zostało ujawnionych. Takie zjawisko powoduje to, iż znacznie 
większa jest ciemna liczba przestępstw związanych z łamaniem ustawy o prze-
ciwdziałaniu narkomanii [Malczewski, Bukowska i in. 2009, s. 45-52].
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Ryc. 4 Konfiskaty rośliny konopi w Polsce w latach 2003 – 2009 (KGP i SG)

Źródło: Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii

Kolejną istotną kwestią jest wpływ aktywności Służb na liczbę ujawnień 
tych przestępstw. Liczby tych przestępstw stanowią zarówno obraz świata 
przestępczego jak także skalę aktywności instytucji, które są odpowiedzialne 
za zwalczanie podaży narkotyków. W przypadku zwiększenia działań organów 
ścigania, wrasta także liczba ujawnionych przestępstw, jednak nie w każdym 
przypadku musi to oznaczać faktyczne nasilenie jakiś działań (np. zwiększenie 
produkcji narkotyków).
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PREVENTION AND FIGHT AGAINST ORGANIZED CRIME

Summary: Large-scale illegal drug trafficking is one of the pillars of interna-
tional organized crime groups which, through corruption, money laundering, 
terrorist financing or human exploitation, harm the vital interests of the inter-
national community. For this reason, drug policy should be part of the broadly 
understood problem of addiction and involve institutions dealing with both 
social and health policy as well as human safety. The focus should not be solely 
on agencies that are narrowly specialized in anti-drug activities. Poland, which 
is particularly related to the problem of new psychoactive substances, is an 
example of improving the system of counteracting the negative effects of using 
illegal psychoactive substances. This System is related to the activities of the 
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Minister of Health and consists in the disclosure of new, dangerous substances, 
assessment of the risk of their use to health or life and causing social harm, 
monitoring the market of drugs and drug precursors, monitoring the epide-
miological situation in the field of poisoning and drugs, and related deaths.

Keywords: police, drugs 
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WPŁYW SUROWCÓW 
POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO NA 
FUNKCJONOWANIE ORGANIZMU 

CZŁOWIEKA W XXI WIEKU

Abstrakt: Artykuł porusza zagadnienie, które jest niewątpliwie takim zagad-
nieniem tematycznym, który cieszy się popularnością zarówno wśród repre-
zentantów nauki jak i innych odbiorców. Uwarunkowania konsumpcji mięsa 
to zagadnienie, które zostało poddane analizie w pierwszej części publikacji. 
Autorzy zwracają także uwagę na uwarunkowania ewolucyjne oraz biologiczne. 
Kluczową część publikacji stanowią rozważania dotyczące zagrożeń wynikają-
cych ze spożywania mięsa. Ukazane zostały nie tylko choroby powodowane 
przez nieprawidłową dietę. Szczególnej eksploracji poddano zagadnienie zanie-
czyszczenia produktów mięsnych i ich wpływu na ludzki organizm.

Słowa kluczowe: dieta mięsna, choroby cywilizacyjne, uwarunkowania diety 
mięsnej, potrzeby, spożycie, zanieczyszczenie mięsa

Wstęp 

Rozważania zawarte w niniejszej publikacji stanowi socjologiczny kon-
tekst kulturowych uwarunkowań konsumpcji mięsa. Dywagacje pomiędzy 
zwolennikami diet mięsnych oraz zwolennikami diet bezmięsnych mają pod-
łoże zarówno biologiczne jak i kulturowe. Jednak na potrzeby niniejszych roz-
ważań ukazane zostaną szczegółowo kulturowe uwarunkowania spożywania 
produktów mięsnych. 

Pierwszą socjologiczną przesłankę, która wskazuje jednoznacznie na isto-
tę znaczenia jedzenia w tym także mięsa, w codziennym funkcjonowaniu czło-
wieka jest piramida potrzeb opracowana przez amerykańskiego psychologa  
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A. Maslow`a. Mogłoby wydawać się to stosunkowo nieprecyzyjną argumenta-
cją, jednak wspomniany autor hierarchizuje określone potrzeby. Tym samym 
mówiąc o zaspokojeniu: potrzeb fizjologicznych, potrzeb bezpieczeństwa, po-
trzeb przynależności, potrzeb szacunku i uznania oraz potrzeby samorealiza-
cji. Na gruncie rozważań dotyczących diety i spożywanych przez człowieka 
produktów szczególnie wyróżniają się , wspomniane przez Maslova, potrzeby 
fizjologiczne. Tym samym jedzenie w ogóle jak i jedzenie mięsa znajduje swo-
je uzasadnienie w koncepcji ludzkich potrzeb. Mając na uwadze, że zaspoko-
jenie potrzeb fizjologicznych znajduje się na samym dole opracowanej przez 
Maslova piramidzie, warunkuje ono powodzenie realizowania i zaspokajania 
potrzeb wyższego rzędu, które znajdują się powyżej [Maslow 2006]. Zasad-
niczo człowiek funkcjonuje w określonym rytmie dnia, który determinowany 
jest przez dokonywanie różnego rodzaju czynności. Bez wątpienia należą do 
nich tak kluczowe czynności jak przygotowywanie oraz spożywanie posiłku. 
Zaspokojenie głodu staje się zatem kolejnym odwołaniem do drugiego już 
poziomu potrzeb Maslova, a mianowicie do poczucia bezpieczeństwa [Foer 
2013, s. 58].

Analizując uwarunkowania spożywania mięsa warto odnieść się bezpo-
średnio do diety mięsnej w kulturowej analizie. Należy w tym miejscu zazna-
czyć, iż człowiek nie tylko spożywa mięso ale przypisuje mu także kulturowe 
znaczenie. Zwykło się przyjmować, że w określonych środowiskach, mięso 
białe spożywane jest przez kobiety, natomiast mięso czerwone przez mężczyzn. 
Staje się ono zatem pewnego rodzaju determinantem przynależności społecz-
nej, wskazując tym samym na społeczny status jednostki i zależne jest od typu 
społeczności lub kultury w obrębie której funkcjonuje dana jednostka [Harris 
1985]. Pozostając jeszcze przy klasyfikacji gatunków mięsa, które dedykowane 
jest pod konkretna płeć warto skazać, iż: „Silne konotacje męskości ma zatem 
mięso, zwłaszcza czerwone, produkt kojarzony z witalnością i siłą, będący też 
jedzeniem ‘reprezentacyjnym’ podawanym gościom i na szczególne okazje, zwłasz-
cza w kulturach bardziej tradycyjnych” [Domański, Karpiński 2015, s. 221]. 
Idąc tym tropem rozumowania mięso białe i delikatne dedykowane jest dla 
kobiet.

Nie są to oczywiście jedyne wyznaczniki pochodzenia kulturowego, któ-
re determinują spożywanie mięsa przez człowieka. Warto zaznaczyć w tym 
miejscu, że w wielu obszarach Ziemi warunki klimatyczne utrudniają pozy-
skiwanie produktów roślinnych na taką skalę, aby zdeterminowały one dietę 
człowieka. Przykładem takich obszarów geograficznych jest Mongolia lub też 
Kirgistan.
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Na tle ewolucyjno - biologicznym należy jednak wskazać, iż dieta czło-
wieka powinna być zbliżona nie do diety drapieżnika a do diety popularnej 
wśród nadrodziny naczelnych ssaków z podrzędu wyższych naczelnych czy-
li człekokształtnych [Urbański 2016, s. 33-37]. Wszechobecne tendencje  
i uwarunkowania czy to o charakterze społecznym czy kulturowym niepodwa-
żalnie wpłynęły na powszechność mięsnej diety wśród ludzi we współczesnym 
świecie. Jak pokazują opracowania i analizy antropologiczne znany nam ło-
wiecko-zbieracki styl życia koncentrował się na diecie roślinnej, wzbogaconej 
w pożywienie pochodzące z zebranych owadów czy skorupiaków [Urbański 
2016, s. 40]. Natomiast mięso stanowiło niewielki odsetek pokarmowy we 
wspomnianych społecznościach [Moszyński 1951]. Czynnikiem determinu-
jącym rozpowszechnienie się popularności diety mięsnej było udomowienie 
zwierząt i rozpoczęcie zwiększającej się ich hodowli. W obszarze tym znajdu-
jemy kolejne odwołanie do ekonomicznego i materialnego statusu dyktowa-
nego przez warunki jedzeniowe [Urbański 2016, s. 102-105]. Mięso zatem  
i możliwość hodowli oraz posiadanie zwierząt determinowało pozycję społecz-
ną ludzi. Zwiększające się zapotrzebowanie na produkty mięsne i ich pochod-
ne częściowo obala ten czynnik determinujący powszechność diety mięsnej, 
chociaż naturalnie pozostają nadal pewne gatunki mięs zarezerwowane tyl-
ko dla reprezentantów ponadprzeciętnych sfer społecznych [Urbański 2016,  
s. 192]. Konkluzją dla tej części publikacji są słowa badaczy, którzy wskazują 
jednoznacznie, że: „Przemiany zachodzące w Polsce sprawiły, że niektóre aspekty 
tradycyjnych zwyczajów żywieniowych zaczęły tracić znaczenie (…). Przemiany 
te rozmywają tradycyjne linie podziału, ale ich całkowicie nie znoszą. Między 
osobami o wysokim i niskim statusie w dalszym ciągu zachodzą różnice pod wzglę-
dem tego, co jedzą” [Domański, Karpiński, Przybysz, Straczuk 2015, s. 9].

Dieta mięsna a choroby cywilizacyjne

Nie ulega wątpliwości, że mięso oraz jego przetwory uzupełniają dietę 
człowieka w różnorodne wartości o charakterze odżywczym oraz te o charak-
terze funkcjonalnym. Dieta mięsna jednak, na gruncie literatury przedmiotu, 
obarczona jest przekonaniem, iż jej stosowanie może prowadzić do różnorod-
nych chorób cywilizacyjnych. Za uzasadnione zatem na gruncie niniejszych 
rozważań uznaje się dokonanie zarysu czynników determinujących negatywny 
wpływ mięsa na organizm ludzki. Podstawową kwestią jest zanieczyszczenie 
i skażenie mięsa oraz wykonywanych z niego produktów na organizm ludz-
ki. Należy w tym miejscu podkreślić, iż zanieczyszczenia te spowodowane 
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są nieprawidłowościami w środowisku naturalnym. W wyniku działalności 
człowieka, czy to o charakterze świadomym czy nieświadomym, w środowi-
sku obecnych jest wiele toksycznych substancji oraz związków chemicznych 
[Grochowalski 2002, s. 3-9]. Wspomniane zanieczyszczenia przedostają się 
do ogniw troficznego łańcucha. Zatem naturalnym jest, że trafiają także do 
organizmów zwierząt. W prasie oraz mediach pojawiają się także informacje  
o zatruciu mięsa przez dioksyny, metale ciężkie oraz polichlorowane bifenyla-
my [Żmudzki i in. 1994, s. 623-265; por też, Hites 2004; por. też Grochowal-
ski]. Należy owe doniesienia skomentować, ponieważ są one tylko połowicz-
nie prawdziwe i bardzo generalizujące podejmowaną problematykę. Samo 
mięso jako produkt nie zawiera tych związków. Mogą one jednak dostać się 
do wyrobów mięsnych poprzez działalność człowieka. Do nieodpowiedzial-
nych zachowań ludzkich, które mogą skutkować zanieczyszczeniem mięsa 
wyżej wymienionymi związkami organicznymi, można zaliczyć stosowanie 
nieodpowiednich środków ochrony roślin czy stosowanie do żywienia zwie-
rząt produktów odpadowych. Egzemplifikacją takiego działania jest dokona-
na przez Grochowalskiego analiza, z której jednoznacznie wynika, iż mięso 
objęte badaniem było skażone związkami organicznymi. Na tle wielopłasz-
czyznowej analizy, wykazał autor, że mięso kurcząt skażone było dioksynami.  
W pierwszych hipotezach zakładano, iż było to wynikiem paszy zanieczyszczo-
nej silnikowym olejem. Szczegółowe badania dowiodły jednak, że pasza po-
dawana kurczętom była zanieczyszczona przez polichlorowane dibenzofurany 
znajdujące się transformatorowym oleju [Grochowalski, 2002, s. 3-9; por. też 
Grochowalski 2000]. Doniesienia o różnorodnych formach skażenia pokar-
mów mięsnych są często spotykane we współczesnym świecie. Głośną sprawą, 
obok opisywanej powyżej afery belgijskiej, było doniesienie magazynu Scien-
ce z roku 2004. We wspomnianym magazynie zostały upublicznione wyniki 
badań realizowanych przez naukowców ze Stanów Zjednoczonych oraz Ka-
nady. Na tle opublikowanych analiz wynika, że w łososiu hodowlanym, który 
został poddany szczegółowej ekspertyzie, znalazło się aż czternaście substancji, 
które mają kluczowe znaczenie w rozwoju chorób nowotworowych [Hites 
2004, s. 226-229].

Warto także pochylić się nad wspomnianym już zagadnieniem jakim 
jest zanieczyszczenie produktów mięsnych przez nieodpowiedzialne stosowa-
nie środków mających chronić rośliny [Macioszczyk 1995; por. też Biernat 
1999]. Za szczególnie niebezpieczne uważa się zanieczyszczenia o charakterze 
metalicznym i można wskazać tutaj na takie pierwiastki jak: rtęć, kadm, ar-
sen czy ołów. Omawiając szkodliwe pierwiastki wskazać należy na pewną ich 
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specyficzną grupę, do której należą następujące metale: fluor, cynk, jod, selen 
mangan czy chrom. W odpowiednich ilościach są niezbędne dla prawidłowe-
go funkcjonowania ludzkiego organizmu, jednak ich nieprawidłowa ilość jest 
szkodliwa [Kühne 2004, s. 66-71].

Jak wskazuje A. Stachelska nawet produkty sygnowane jako wyroby naj-
wyższej jakości zawierają różnorodne zanieczyszczenia w wyniku nieprawidło-
wości w procesie obróbki i w konsekwencji stają się przyczyną występowania 
związków kancerogennych lub mutagennych [Stachelska 2006, s. 22-25]. 
Analiza literatury przedmiotu dotyczącej termicznej obróbki mięsa jedno-
znacznie wskazuje, że zbyt wysoka temperatura prowadzi do wytworzenia się 
związków, które charakteryzują się działaniem kancerogennym. Możemy za-
liczyć do nich aminy heterocykliczne oraz wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne [Stachelska 2006, s. 28-29].

Istotnym czynnikiem determinującym stan zdrowia człowieka jest za-
wartość nasyconych kwasów tłuszczowych oraz cholesterolu, które stanowią 
wysoki procent produktów wykonywanych z mięsa. Kwesta cholesterolu jest 
jednak, na co bez wątpienia wskazuje literatura przedmiotu, istotnym zagad-
nieniem. Nie należy bowiem całkowicie eliminować go z diety. Argumenta-
cją tego stanowiska jest fakt, iż cholesterol pełni kluczową rolę w wielopłasz-
czyznowym funkcjonowaniu organizmu. Należy w tym miejscu wskazać na 
pełnioną przez niego rolę w wielorakich procesach chemicznych mp.: synte-
za witaminy D3, synteza hormonów: progesteron, estrogen, kortyzol czy te-
stosteron. Co więcej, cholesterol, odgrywa także istotne znaczenie w obrębie 
błon komórek nerwowych mózgu, ze szczególnym uwzględnieniem synaps  
a także w obszarze immunologicznego systemu organizmu ludzkiego czy za-
pobieganiu przed wieloma chorobami układu krążenia. Powyższy opis dotyczy 
lipoprotein charakteryzujących się wysoką gęstością i potocznie określanych 
jako cholesterol HDL czyli „dobry” cholesterol. Natomiast cholesterol znany 
powszechnie jako „zły” czyli cholesterol LDL oraz duża grupa lipoprotein 
aterogennych mają negatywny wpływ na całościowe funkcjonowanie organi-
zmu człowieka. Zbyt wysoki poziom tego cholesterolu objawia się miażdżycą, 
która skutkuje chorobą niedokrwienną serca, udarem mózgu lub zawałem. 
Do jego skutków zalicza się także negatywny wpływ na erekcję, płodność  
a także rozwój ubytków w polu widzenia i trwałe uszkodzenia wzroku  
[Ley, Knight, Gordon 2007, s. 3-4].

Istotną kwestią w obróbce mięsa jest jego konserwowanie. Naturalnie, 
zabieg ten powoduje, że wyroby mięsne dłużej zachowują swoją trwałość 
,jednak dzieje się to ze szkodliwym wpływem na organizm spożywającego. 
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W wyniku procesów konserwujących żywności powstaje wiele szkodliwych 
związków. Należy w tym miejscu także wspomnieć o stosowanych solach, 
które mają negatywny wpływ na nadciśnienie oraz różnorodne zatrucia. Sto-
sowane powszechnie do peklowania mięs azotany, podczas obróbki termicz-
nej ulegają przemianie i dochodzi do wykształcenia nitrozaminy. Jej nega-
tywnym skutkiem jest takie oddziaływanie na hemoglobinę, że zostaje ona 
przekształcona w methemoglobinę. Powoduje wówczas liczne zaburzenia  
w obrębie ludzkiego układu krążenia, bowiem nie wiąże tlenu. Jak wskazuje 
literatura przedmiotu, stosowane podczas konserwowania produktów mię-
snych związki, przyczyniają się do rozwoju chorób nowotworowych [Kühne 
2004, s. 70-72].

Ostatnią kwestia dotyczącą zanieczyszczenia produktów mięsnych na 
gruncie niniejszych rozważań stanowi napromieniowanie żywności. Warto  
w tym miejscu odnieść się do obowiązującego aktualnie Rozporządzenia Mi-
nistra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie napromieniania żywności 
promieniowaniem jonizującym (Dz. U. 2007. Nr 121, poz. 841.), które zo-
stało przygotowane w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006. Nr 171, poz. 1225). 
Kluczowym zapisem dla poruszanej tematyki na gruncie wspomnianego roz-
porządzenia jest informacja dotycząca środków spożywczych, które mogą zo-
stać poddane napromieniowaniu promieniowaniem jonizującym. Zapis regu-
luje także jego źródła oraz dawkę (Dz. U. 2007. Nr 121, poz. 841.). Warto 
zatem w tym miejscu wyszczególnić informacje z załącznika pierwszego do 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie na-
promieniania żywności promieniowaniem jonizującym. Zawiera ono wykaz 
środków spożywczych i przedstawia cel ich napromieniowania. Jako pierwszy 
produkt wskazano ziemniaki w celu zahamowania ich kiełkowania. Następ-
nie w tym samym celu promieniowaniu mogą zostać według rozporządzenia 
poddane cebula i czosnek. Pozycję czwartą stanowią pieczarki w celu zahamo-
wania wzrostu oraz spowolnienia starzenia się grzybów. Na miejscu piątym 
plasują się suche przyprawy, do których zalicza się także zioła aromatyczne, 
przyprawy korzenne oraz przyprawy warzywne w celu obniżenia poziomu 
biologicznych zanieczyszczeń. Pozycja szósta to pieczarki suszone a pozycja 
siódma to suszone warzywa. Oba rodzaje środków spożywczych z pozycji 
szóstej i siódmej poddawane są promieniowaniu w celu obniżenia poziomu 
zanieczyszczeń biologicznych (Dz. U. 2007. Nr 121, poz. 841.). Naturalnym 
jest, że niniejszy artykuł stanowi egzemplifikację wpływu mięsa i produktów 
mięsnych na organizm człowieka. Z rozporządzenia jednoznacznie wynika 
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zakaz promieniowania produktów mięsnych. Jednak za sprawą stosowania 
do wyrobów mięsnych wyżej wymienionych w rozporządzeniu produktów tj.: 
ziemniaków, cebuli, czosnku, pieczarek, przypraw suchych (w tym suszonych 
aromatycznych ziół, przypraw korzennych i przypraw warzywnych), suszo-
nych pieczarek i warzyw dokonuje się także zanieczyszczenia mięsa. Jak wska-
zuje natomiast W. Migdał jest wiele krajów: „w których można napromieniać 
najwięcej artykułów spożywczych są RPA, Meksyk, Francja, Brazylia i Tajlandia, 
natomiast krajem zakazującym obrotu tak utrwaloną żywnością są np. Niem-
cy. W Unii Europejskiej radiacyjne utrwalanie żywności jest dozwolone w Belgii  
(6 produktów), Francji (16 produktów), Włoszech (3 produkty), Holandii (8 pro-
duktów) i Wielkiej Brytanii (10 produktów), a dotyczy następujących produktów: 
głęboko mrożonych przypraw aromatycznych, ziemniaków, cebuli, czosnku, jadal-
nych nasion roślin strączkowych, świeżych owoców, suszonych owoców i warzyw, 
grzybów, pomidorów, rabarbaru, płatków kukurydzianych i kiełków zbożowych 
używanych jako dodatek do wyrobów mlecznych, mąki ryżowej, gumy arabskiej, 
mięsa kurczaków, drobiu (kaczki, gęsi, indyki, perliczki, przepiórki), podrobów 
drobiowych, mrożonych żabich udek, suszonej plazmy, krwi i koagulatów, ryb 
(węgorze), skorupiaków i mięczaków, krewetek, białka jaja, kazeiny i kazeina-
tów” [Migdał 2007, s. 53]. Mając zatem na uwadze, że we współczesnym skle-
pie import oraz eksport produktów jest zjawiskiem bardzo powszechnym to 
świadomość zagrożeń wynikająca z napromieniowania żywności jest kluczowa. 
Warto zatem zwracać szczególna uwagę na pochodzenia produktów oraz miej-
sce ich produkcji. Na tle przedstawionych analiz, produkty mięsne jawią się 
stosunkowo jako bezpieczne, w kontekście skażenia napromieniowaniem jo-
nizujących na tle innych produktów pochodzących z Europy lub świata. Nie 
oznacza to jednak, iż pozostają całkowicie wolne od zagrożenia promieniowa-
niem. Nie ulega jednak wątpliwości, iż mniej przetworzone wyroby mięsne są 
bardziej bezpieczne dla organizmu spożywającego je człowieka.

Pozostawiając już kwestię rozważań dotycząca zanieczyszczeń należy od-
nieść się do ogólnych kwestii spożycia produktów mięsnych. Jednymi z pod-
stawowych problemów cywilizacyjnych są nadwaga oraz otyłość. Naukowcy 
bardzo często wskazują, iż jest ona nieodzownie powiązana ze spożywaniem 
diety wysoko mięsnej. Jak wskazuje Światowa Organizacja Zdrowia, 1,6 mi-
liardów mieszkańców Ziemi, którzy charakteryzują się wiekiem powyżej 15 
roku życia, zostali sklasyfikowani jako osoby posiadające problemy z nadwa-
gą. Na gruncie niniejszych rozważań zaskakujące może okazać się doniesienie  
z badań, mówiące o tym iż otyłość nie jest domeną bogatych krajów. War-
to zatem przybliżyć wybrane wskaźniki procentowe, które zobrazują skalę 
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omawianego zjawiska: Mikronezja – 94%, Kuwejt – 77%, Stany Zjednoczo-
ne – 74,1% , Białoruś – 66,8%, Polska – 47,5%, (41,44). Jak wskazują liczne 
opracowania na gruncie literatury przedmiotu winę w tym zakresie ponoszą 
po pierwsze bakterie dostające się do organizmów, a które pochodzą z żyw-
ności mięsnej a po drugie obecność diety typu fast food, która bogata jest  
w składniki mięsne [Ley, Knight, Gordon 2007, s. 3-4].

Jak wskazują specjalistyczne opracowania mięso może być przyczyną ta-
kich chorób jak choroby prionowe, nowotwory a także HIV czy SARS [Arjona 
i in. 2004, s. 101; por. też Lis 1995, s. 406-408; por też. Lic 2006, s. 50-54]. 
Stwierdzenie dotyczące wpływu spożywania mięsa na rozwój takich chorób jak 
HIV czy SARS może wydawać się kontrowersyjne. Warto zatem w tym miej-
scu odnieść się do znanych opracowań, które stanowią empiryczny dowód na 
występujące w tym zakresie zależności. Zdaniem naukowców z Hongkongu 
wirus SARS, będący wirusem zapalenia płuc, ma swoje źródło u cywety- ssaka 
pochodzącego z rodziny saków drapieżnych. Naukowcy poddali zatem cywety 
szczegółowym badaniom. W ich wyniku okazało się, że wyizolowano korono-
wirusa u określonej populacji cywet poddanych badaniu. Warto w tym miej-
scu nadmienić, że badania te prowadzone były do roku 2005, zatem na długo 
przed aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce i na świecie. Odnosząc się 
natomiast do kwestii wspomnianego już zagrożenia wynikającego z zarażenia 
HIV warto odwołać się do badań z 1983 roku. Podczas ich realizacji naukowcy 
wyizolowali wirus HIV-2 występujący u ludzi oraz wirus SIV , który występuje  
u małpy z gatunku mangaby szarej z regionu zachodnioafrykańskiego. W ba-
daniach tych szczegółowo wykazano, iż epidemia wirusa HIV w populacji 
ludzkiej była efektem spożywania mięsa małpiego w niektórych obszarach 
krajów afrykańskich. Autorzy badań wskazali tutaj na istotną zależność i tym 
samym podkreślili, że spożywanie mięsa pochodzącego z jednych naczelnych 
przez reprezentantów drugich naczelnych stanowi istotne zagrożenie immu-
nologiczne i tym samym przyczynia się do rozprzestrzeniania różnorodnych 
chorób [Lis 2006, s. 50-54]. Szczególnie warto wskazać w tym miejscu na po-
pularne w drugiej połowie XX wieku choroby prionowe, jednak dalej obecne 
we współczesnej rzeczywistości. Zaliczyć można do nich chorobę określaną 
jako BSE a potocznie znaną jako „chorobę szalonych krów”, w przypadku 
owiec była to choroba określana jako scrapie, a w przypadku ludzi CJD czyli 
choroba Creutzfeldta-Jakoba oraz zespół Gertsmanna-Strausslera-Scheinke-
ra czy śmiertelna rodzinna bezsenność [Bosque 2002, s. 3812-3815]. Duży 
niepokój wśród naukowców wywołuje nowa odmiana u choroby Creutzfeld-
ta-Jacoba (vCJD). Wykryto bowiem w organizmach ludzkich zainfekowane 
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priony, które miałyby pochodzić od chorego na gąbczaste zwyrodnienie 
mózgu bydła. Dotychczasowe ekspertyzy dowodzą, iż do zarażenia się ludzi 
dochodziło poprzez spożywanie produktów mięsnych wytworzonych z mię-
sa pochodzącego od zainfekowanych zwierząt. Jak wskazuje literatura przed-
miotu, szczególnie ryzykowne jest spożywanie takich potraw mięsnych, które 
zawierają wysoko przetworzone i mielone mięso. Niskiej jakości wyroby mie-
lone takie jak: hamburgery, pasztety, parówki, kiełbasy nadzienia mięsne czy 
mielone pieczenie budzą duże obawy. Są one oczywiście uzasadnione bowiem 
bardzo często zawierają tusze wołowe. Oznacza to, że do ich wyprodukowania 
wykorzystano prawdopodobnie grasicę, mózg, śledzionę czy rdzeń kręgowy. 
Na podstawie dostępnych dziś testów diagnostycznych w obszarze immuno-
logicznym np.: test E.G.-G. WALLAC, test Prionics-Check, test Enfer Scien-
tific czy test Platelia oraz wielorakich opracowań na gruncie literatury przed-
miotu i rozważań zarówno teoretycznych jak i praktycznych można z pełnym 
przekonaniem wskazać, iż stosowanie tuszy wołowej jest obarczone dużym 
ryzykiem. Jest to uzasadnione tym, że elementy tuszy, nawet oddzielone od 
kręgosłupa, zawierać mogą priony i tym samym produkt może być zanieczysz-
czone poprzez elementy tkanki nerwowej [Bosque 2006, s. 3812-3817].

W niniejszych rozważaniach należy zaakcentować jeszcze fakt, iż mię-
so może być obarczone różnorodnymi wirusami chorobotwórczymi a także 
pasożytami oraz bakteriami. Spożywanie zainfekowanego mięsa prowadzić 
może do rozwinięcia się u ludzi wielu chorób, określanych jako choroby od-
zwierzęce [Lis 1995, s. 406-408]. Można w tym miejscu wyróżnić choroby 
pasożytnicze, do których zaliczamy przykładowo tasiemczyce, włośnice lub 
toksoplazmozę. Wydawać by się mogło, że są to choroby minionego wieku. 
Jednak jak pokazują dostępne dane epidemiologiczne to nadal na świecie,  
a także w Polsce diagnozuje się od kilkudziesięciu do kilkuset przypadków 
zakażeń w roku. Zatrważające jest, że według szacunków w Polsce nieświado-
mych zakażenia włośniem jest około 1 milion ludzi [Lis 2006, s. 50-52].

Jeszcze inne zagrożenie dla funkcjonowania człowieka, które odgrywa 
znacząca rolę we współczesnym świecie są różnorodne alergie. Jak podaje spe-
cjalistyczna literatura, zawarte w mięsie związki chemiczne stają się czynnika-
mi uaktywniającymi właśnie alergie. Na przestrzeni ostatnich lat drastycznie 
zwiększa się liczba substancji, których obecność w organizmie człowieka po-
woduje uczulenia. Fachowo określa się je alergenami. Są one traktowane przez 
organizm człowieka jako ciało obce i w wyniku reakcji obronnej organizm 
produkuje przeciwciała. Następnie ujawniają się one w postaci powszechnie 
znanej alergii. W obrębie produktów mięsnych najczęściej występującymi 
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alergenami są białka, które występują w krowim mleku, kurzych jajach, mię-
sie oraz rybach, zwłaszcza w śledziu, w makreli i w łososiu wędzonym. Jak 
podaje literatura przedmiotu: „Osoby wrażliwe na alergeny zawarte w ry-
bach mogą również reagować na alergeny zawarte w mięczakach (ostrygi, mał-
że), skorupiakach (krewetki, kraby, homary, langusty), a także w mięsie zwie-
rząt rzeźnych (jeśli do paszy dla tych zwierząt dodawana była mączka rybna) 
lub wyrobach mięsnych, do których dodano półprodukty rybne” [Migdał 2007,  
s. 57]. Za wywoływanie reakcji alergicznych może być odpowiedzialnych wie-
le czynników. Warto wskazać w tym miejscu glutaminian sodu, który jest sto-
sowany powszechnie jako wzmacniacz smaku. Można spotkać go w gotowych 
mieszankach przypraw lub mieszankach dedykowanych do peklowania mięsa. 
Kolejnym czynnikiem nieodzownie wpływającym na wywoływanie reakcji 
alergicznych u osób spożywających produkty mięsne jest skażenie powietrza 
oraz gleby, żywność wysokoprzetworzona czy chemiczne dodatki. Obarczo-
ny tymi destrukcyjnymi czynnikami odpornościowy układ człowieka reaguje 
nieprawidłowo i w ten sposób, w wyniku reakcji obronnych organizmu, uak-
tywniają się objawy alergiczne.

Konkluzja

Mięso oraz produkty mięsne stanowią niewątpliwie dużą część ludzkiej 
diety. Nie ulega wątpliwości, iż produkty te zawierają wiele znaczących skład-
ników dla ludzkiego organizmu. Mając jednak na uwadze różnorodność za-
grożeń wynikających ze spożywania produktów mięsnych, należy z rozwagą 
je dobierać i zwracać uwagę na źródło ich pochodzenia oraz ograniczać pro-
dukty mięsne które określane są jako wysokoprzetworzone. Dieta człowieka 
powinna być właściwie zbilansowana aby zawierać wszystkie, niezbędne, sub-
stancje odżywcze. Należy zatem kierować się rozwagą w doborze produktów 
oraz weryfikować źródło ich pochodzenia. Jak wykazano we wstępie do ni-
niejszych rozważań spożywanie mięsa jest uwarunkowane kulturowo. Z tego 
też punku widzenia całkowita eliminacja mięsa oraz jego produktów nie jest 
możliwa i nie jest rozwiązaniem dla wszystkich zagrożeń. Warto też podkre-
ślić, że dobór spożywanego mięsa, źródło jego pochodzenia, ale także gatunki 
zwierząt, których mięso poddawane są konsumpcji, powinny odbywać się ze 
szczególną ostrożnością. Otwartość w zakresie nowych trendów w różnorod-
ności produktów nie zostaje obojętna dla organizmu człowieka. Występująca 
korelacja pomiędzy spożywanym pokarmem a układem immunologicznym 
jest nadal kwestią otwarta i wymaga dalszej eksploracji. Konsekwencje w tym 
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zakresie dalej nie są jednoznacznie określone, co niewątpliwe nie wynika  
z braku podejmowanych przez badaczy aktywności badawczych a z perma-
nentnych zmian na spożywczym rynku w różnych obszarach świata.
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WPŁYW SUROWCÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO...

INFLUENCE OF RAW MATERIALS OF ANIMAL ORIGIN 
ON THE FUNCTIONING OF THE HUMAN BODY  

IN THE 21ST CENTURY

Summary: The article deals with an issue that is undoubtedly such a thematic 
issue that is popular both among scientists and other recipients. Determinants 
of meat consumption is an issue that was analyzed in the first part of the 
publication. The authors also pay attention to the evolutionary and biological 
conditions. The key part of the publication are considerations about the risks 
of eating meat. Not only diseases caused by improper diet are shown. The issue 
of contamination of meat products and their impact on the human body has 
been particularly explored.

Kaywords: meat diet, diseases of civilization, determinants of the meat diet, 
needs, consumption, contamination of meat
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WYZWANIA DLA RODZINY 
W OBLICZU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

I CHOROBY

Abstrakt: Niepełnosprawność jest nie tylko zaburzeniem zdrowotnym, lecz 
także problemem społecznym i prawnym. Stawia ona wiele wyzwań przed oso-
bą chorą i jej najbliższymi. Ludzie dotknięci niepełnosprawnością powinni być 
traktowani z należytą godnością. W związku z tym, że może dotknąć każdego 
człowieka, wszyscy powinniśmy starać się brać pod uwagę wymiar społeczny 
niepełnosprawności przy wprowadzaniu zmian w naszym środowisku celem 
ułatwienia im dostępu do różnych sektorów życia społecznego i wyrównywa-
nia ich szans z osobami pełnosprawnymi.

Słowa kluczowe: niepełnosprawność, rodzina, model społeczny, model me-
dyczny, prawa człowieka

Wstęp

Rozważania na temat niepełnosprawności mają nie tylko odzwiercie-
dlenie w sferze medycznej, lecz od niedawna problem ten uwzględnia rów-
nież wymiar psychospołeczny, który obejmuje między innymi usuwanie ba-
rier społecznych ludzi dotkniętych niepełnosprawnością. Pozwala to przyjąć 
uzupełniony, holistyczny punkt widzenia i znacznie szerzej przeanalizować 
kwestie związane ze zjawiskiem niepełnosprawności i emancypacji tych osób. 
Integracyjne spojrzenie uwzględnia zarówno anomalie chorobowe i przyna-
leżność do świata natury, środki terapeutyczne; jak i elementy charaktery-
styczne dla odrębnego, nowoczesnego modelu, takie jak wartość człowieka  
z niepełnosprawnością i nienaruszalność jego podmiotowości. Szczególną rolę 
spełnia prawo, które dzięki swoim regulacjom ma szanse dawać szanse na 
emancypację osób niepełnosprawnych i pomoc rodzinie stać na straży swoich 
bliskich. Niepełnosprawność w ujęciu społecznym ostatnimi czasy zaczęła być 
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postrzegana nie tylko jako osobista tragedia osób nią dotkniętych, ale jako 
problem obciążający rodzinę  i „pełnosprawną część społeczeństwa” [Twar-
dowski 2018, s. 97]. W pracy zostały przedstawione podstawy funkcjonowa-
nia, wady oraz zalety modelu zarówno medycznego jak i psychospołecznego. 
Ten drugi pozwala na szczegółowe rozpatrywanie roli rodziny  i najbliższych 
chorego w obliczu choroby. 

Pojęcie niepełnosprawności

Mówiąc o niepełnosprawności, warto na początek pochylić się nad jego 
definicją, gdyż ta nie była zawsze klarowna. Wielka Encyklopedia Powszechna 
PWN mówi  o niepełnosprawności: „to ograniczenie lub brak zdolności do 
wykonywania czynności  w sposób lub w zakresie uważanym za normalny 
dla człowieka, wynikające z uszkodzenia  i upośledzenia funkcji organizmu”. 
Ta definicja niepełnosprawności pochodzi z pierwszej Międzynarodowej 
Klasyfikacji Uszkodzeń, Niepełnosprawności i Upośledzeń [WHO 1980]. 
W tym dokumencie wyróżniono trzy stany i powiązane ze sobą wymiary 
niepełnosprawności:

1. upośledzenie/uszkodzenie (impairment) - stanowi ubytek lub odchylenie 
od normy  w strukturze lub funkcji psychologicznej, fizjologicznej lub 
anatomicznej organizmu na skutek określonej wady wrodzonej, choroby 
lub urazu;

2. niepełnosprawność funkcjonalna (disability) - określa każde ogranicze-
nie lub brak (wynikający z uszkodzenia) zdolności do wykonywania 
czynności w sposób  i w zakresie uznanym za typowe dla człowieka  
w podobnym wieku i tej samej płci;

3. utrudnienie/ograniczenie ról lub niepełnosprawność społeczna (handi-
cap) - określająca niekorzystne położenie, w jakim znalazła się dana oso-
ba wynikające z uszkodzenia lub niepełnosprawności, które ograniczają 
względnie uniemożliwiają jej wypełnianie ról społecznych uważanych za 
typowe dla osób związanych z wiekiem, płcią, czy też czynnikami spo-
łecznymi i kulturowymi.

Definicja ta nie jest doskonała, gdyż nie oddaje ona całkowicie sensu 
tego określenia. Jednakże do tej pory uznaje się ją jako najbardziej aktualną 
ze względu na to, iż nikt nie wymyślił lepszej. Pozwoliła ona na zastąpienie 
określeń, które na przestrzeni lat nabrały nacechowania pejoratywnego, takich 
jak np. „debilizm”, „kretynizm”, „upośledzenie”, „ułomność”, „kalectwo”. 
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Obecnie obserwowanym coraz częściej zjawiskiem językowym jest próba na-
dania obraźliwego charakteru (w podobny sposób, jak w wyżej wymienionych 
przykładach) słowu „niepełnosprawność”.

Tadeusz Gałkowski w jednym ze swoich artykułów opisuje próbę zde-
finiowania osoby niepełnosprawnej przez członków Wspólnoty Europejskiej 
na Forum Helios: 

Nic więc dziwnego, że w ramach Forum Helios zebrani w październiku 
1994 r. przedstawiciele krajów członkowskich Wspólnoty Europejskiej 
i organizacji pozarządowych obradujący na temat definicji oraz euge-
niki, eutanazji, bioetyki, niezależnego życia oraz seksualnych potrzeb 
osób niepełnosprawnych uznali, iż podejmowane w tych kwestiach 
prace stanowią długotrwałe formy działań. Ustalona wówczas została 
następująca definicja osoby niepełnosprawnej: «Osoba niepełnospraw-
na jest jednostką w pełni swych praw, znajdującą się w sytuacji upo-
śledzającej ją, stworzonej przez bariery środowiskowe, ekonomiczne i 
społeczne, których nie może tak jak inni ludzie przezwyciężać wskutek 
występujących u niej uszkodzeń.» Bariery te zbyt często są wzmacniane 
wskutek deprecjonujących postaw społecznych. Do społeczeństwa na-
leży eliminowanie, zmniejszanie lub kompensowanie tych barier, aby 
każdej jednostce umożliwić cieszenie się pełnią przywilejów obywatel-
skich, respektując jej prawa  i obowiązki [Gałkowski 1997].

Z kolei, w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 
poz. 776) niepełnosprawność oznacza „trwałą lub okresową niezdolność do 
wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia 
sprawności organizmu, w szczególności powodującej niezdolność do pracy”.

Jednakże, warto zaznaczyć, że te definicje traktują o niepełnosprawności 
w ujęciu indywidualnym, dotyczącym konkretnej jednostki w sensie praw-
nym i medycznym. Trzeba pamiętać, że pojęcie to ma także drugi niezwy-
kle istotny wymiar - społeczny, który został poruszony w Międzynarodowej 
Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia [WHO 2001], 
przyjętej w czasie Światowego Zgromadzenia na rzecz Zdrowia (World He-
alth Assembly). Dokument ten traktuje o tym, że nie powinno się problemem 
niepełnosprawności obarczać wyłącznie mniejszości społecznych, bowiem 
każdy człowiek może doświadczyć pogorszenia stanu zdrowia i zostać osobą 
niepełnosprawną.



140

ALEKSANDER GORZEŃ

Jak widać pojęcie niepełnosprawności może być wielorako interpretowa-
ne w nauce  i w prawie. Należy jednak pamiętać o tym, że żadna z dotychcza-
sowych definicji nie jest doskonała.

Liczba osób niepełnosprawnych  
w Polsce i na świecie

Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Miesz-
kań z 2011 roku [GUS 2012] liczba osób niepełnosprawnych ogółem wyno-
siła na koniec marca 2011 r. niemal 4,7 mln (dokładnie 4 697,0 tys.). Tym 
samym liczba osób niepełnosprawnych w Polsce stanowiła 12,2% ludno-
ści kraju wobec 14,3% w 2002 r. (blisko 5,5 mln osób niepełnosprawnych  
w 2002 roku). Udział mężczyzn wśród osób niepełnosprawnych wynosił 
46,1% wobec 53,9% dla kobiet.

Wyniki Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (European He-
alth Interview Survey – EHIS) ukazują podobne wartości:

Według metodologii Eurostatu w Polsce pod koniec 2019 r. żyło 
niemal 23% osób niepełnosprawnych, czyli osób, które twierdziły, iż  
z powodu problemów zdrowotnych miały ograniczoną zdolność wy-
konywania czynności, jakie ludzie zwykle wykonują. […] Ponad 16% 
populacji stanowiły osoby, które miały niezbyt poważne ograniczenie 
w wykonywaniu czynności, a ponad 6% – poważne ograniczenia. […] 
Wyniki badania EHIS pokazują, że pod koniec 2019 r. prawne orze-
czenie o niepełno- sprawności lub równoważne posiadało ponad 10% 
mieszkańców Polski (niepełnosprawnych wyłącznie prawnie – niemal 
7%, prawnie  i biologicznie – blisko 4%). 9 na 10 mieszkańców Polski 
nie posiadało orzeczenia  o niepełnosprawności [GUS 2021]. 

Na świecie liczba osób niepełnosprawnych jest jeszcze wyższa. Według Mię-
dzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności  i Zdrowia 
[WHO 2001] na świecie żyje około 1 miliarda osób niepełnosprawnych, co 
przekłada się na 15% całej populacji.

Dane te pokazują nam z jak ogromną grupą osób mamy do czynienia 
mówiąc  o niepełnosprawności.

Niepełnosprawność - model medyczny i społeczny

Maria Grzegorzewska, twórczyni pedagogiki specjalnej mawiała: „Nie 
ma kaleki - jest człowiek” [Maszczak 1998]. Głosiła ona pogląd, iż kalectwo 
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nie pomniejsza godności człowieka. Była z pewnością osobą, która bardzo 
wiele uczyniła w kontekście emancypacji osób niepełnosprawnych - między 
innymi tworzyła ośrodki pracy dla takich ludzi, walczyła także o ich pełne 
prawo do nauki, pracy, szacunku.

Godność należy traktować jako podstawową wartość, która należy się 
każdemu człowiekowi. Na nią składa się zespół przymiotów, takich jak: 
wolność, szacunek czy niezależność. Osobom niepełnosprawnym trzeba te 
wartości zagwarantować nie tylko formalnie, lecz także dać im pole do do-
świadczania ich poprzez równe traktowanie i uznanie jako integralną część 
społeczności, ponieważ to właśnie szeroko rozumiany materiał kulturowy sta-
nowi dopełnienie schematu cech biologicznych człowieka, jakie definiowane 
są przede wszystkim przez kod genetyczny.

W rozważaniach na temat niepełnosprawności warto pamiętać o tym, iż 
w dyskusji rozgrywającej się na płaszczyznach medycyny, prawa, socjologii, 
etyki czy dziedzin im pokrewnych mamy do czynienia z dwoma modelami 
niepełnosprawności - medycznym  i społecznym.

Model medyczny (indywidualny) określany również mianem kliniczne-
go znacznie wyprzedza chronologicznie model społeczny. Jego źródła zazwy-
czaj upatruje się w czasach Oświecenia, ponieważ wtedy pojawiły się nowe 
idee postępowania wobec osób  z niepełnosprawnościami w wyniku zreformo-
wania sposobu patrzenia na zagadnienia związane z leczeniem różnych chorób. 
Z jednej strony wynikało to z powiązania metod odkrywania medycyny z kla-
syczną metodologią nauk przyrodniczych. Poza tym z rozpowszechnienia idei 
dobroczynności i miłosierdzia, przez którego pryzmat zaczęto inaczej postrze-
gać człowieka czy rodzinę, w której znalazła się osoba z niepełnosprawnością. 
Model medyczny zakłada traktowanie niepełnosprawności jako choroby wy-
magającej wyleczenia. Wobec powyższego, nawet obecnie często ten typ po-
stawy wobec osób niepełnosprawnych jest podstawą działania odpowiednich 
służb i odbywa się to również w wielu sektorach życia społecznego. Podstawą 
do formułowania tej perspektywy jest założenie, że niepełnosprawność bywa 
często wywoływana przez patogeny, teratogenny, czynniki genetyczne, urazy, 
wypadki; a z tymi czynnikami etiologii danego schorzenia lekarze mają do 
czynienia w codziennej praktyce. Wynika z tego wówczas, że medycyna może 
z tymi aspektami sobie poradzić, a tym samym wyleczyć różne typy niepeł-
nosprawności. Jeżeli jednak obecny stan wiedzy lub charakterystyka danego 
schorzenia (co jest czynnikiem decydującym znacznie częściej) nie pozwala 
na całkowite wyeliminowanie danej choroby, współczesna medycyna oferuje 
takim pacjentom rehabilitację, mającą na celu walkę ze skutkami uszkodzenia 
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organizmu. W tym modelu przyjmuje się również, że podmiotem, wobec któ-
rego podejmowane są działania jest wyłącznie osoba chora, zaś społeczeństwo 
jest niezmienne. To główny czynnik obrazujący różnice pomiędzy modelem 
medycznym a społecznym niepełnosprawności. W tym pierwszym, wobec 
danej osoby podejmowane są działania o charakterze wyłącznie medycznym, 
problem ma źródło tylko w ciele danej osoby i może być rozwiązany przez 
specjalistów. Konsekwencje choroby utrudniające wbudowanie się w funk-
cjonowanie społeczeństwa dana osoba musi pokonać sama, a przynajmniej 
oczekiwać pomocy poza systemem ochrony zdrowia [Smart 2009, s. 3-11].

Model medyczny jak widać może przyczyniać się do sprowadzenia nie-
pełnosprawności do rangi wyłącznie wady czy dysfunkcji. Osoba chora bywa 
oceniana z góry, traktowana jako odchylenie od normy, co jest nie tylko 
czynnikiem mogącym wywołać u takiej osoby problem z akceptacją siebie, 
lecz także może przyczynić się do patologizacji niepełnosprawności  w ujęciu 
społecznym. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że mimo tego model ten jest 
bardzo potrzebny i wraz z modelem społecznym powinny się one uzupełniać  
w rozumieniu koncepcji niepełnosprawności. Przede wszystkim, daje on na-
dzieję na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, a czasem prowadzi 
do uzyskania przez nich powrotu do pełnej lub częściowej sprawności. Po-
nadto standaryzacja schorzeń daje pole do mierzalnego, obiektywnego po-
strzegania dysfunkcji tych osób, dzięki czemu możemy jako społeczeństwo 
podejmować próby wyrównywania szans chorych.

Model medyczny Model społeczny

• Niepełnosprawność jako odstępstwo od 
normy

• Źródło problemu – osoba 
niepełnosprawna wymagająca leczenia

• Dominujący do połowy XX wieku
• Niepełnosprawność traktowana 
przedmiotowo

• Próba zaakceptowania niepełno-
sprawności przez daną osobę  
i społeczeństwo

• Źródło trudności znajduje się poza 
osobą niepełnosprawną

• Istnieje od połowy XX wieku
• Osoba niepełnosprawna traktowana 
podmiotowo

Źródło: opracowanie własne

Okazuje się, że ograniczenie funkcjonalne może przynieść w efekcie 
niepełnosprawność społeczną. Wskazuje się, że owa niepełnosprawność jest 
wyrazem nieprawidłowej organizacji życia społecznego przejawiająca się  
w niedostrzeganiu specyficznych potrzeb osób z fizycznymi i psychicznymi 
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ograniczeniami. Ta opcja społeczna więc jest wyrazem politycznych i intelek-
tualnych argumentów u podstaw, których leży rozróżnienie pomiędzy niepeł-
nosprawnością, jako wykluczeniem społecznym, a uszkodzeniem fizycznym, 
jak i psychicznym. Takie rozróżnienie warunkuje fakt postrzegania ludzi nie-
pełnosprawnych, chorych i prowadzi do ich społecznej dyskryminacji, a cza-
sem do dyskryminacji całej rodziny.

Perspektywa medyczna zakłada, że podstawowym celem leczenia i reha-
bilitacji jest usunięcie uszkodzenia i przywrócenie utraconej funkcji danego 
organu. Perspektywa zaś społeczna zakłada zaakceptowanie takiego uszkodze-
nia i usunięcia niepełnosprawności.  U źródeł perspektywy społecznej leżą 
przede wszystkim zmiany oparte na gruncie obyczajowym, lecz także zmiany 
prawne odnoszące się do niepełnosprawnych i ich rodzin. Iskrą, która zapo-
czątkowała zmiany przeprowadzone w tym zakresie była II Wojna Świato-
wa. W wyniku jej przebiegu, wiele osób utraciło pełną sprawność czy to na 
gruncie fizycznym, psychicznym, czy też społecznym. Niezależnie od tego, 
czy dana osoba utraciła sprawność jako żołnierz na froncie czy też jako ofia-
ra wojny, zaczęto zwracać uwagę na sytuację prawną  i społeczną tych osób.  
W latach 60 XX wieku w Stanach Zjednoczonych zaczęły się również poja-
wiać ruchy emancypacyjne osób z niepełnosprawnościami. Byli oni odsuwani 
od społeczeństwa i życia społecznego, a często postrzegano ich jako podmioty 
bezużyteczne.  Z tych powodów ukształtował się ostatecznie społeczny model 
niepełnosprawności.

Zgodnie z tym modelem, osoby niepełnosprawne są traktowane jako 
dyskryminowana mniejszość społeczna, która sama broni swoich spraw, a jed-
nocześnie nie rezygnuje z pomocy osób sprawnych i specjalistów. Traktuje 
się niepełnosprawność nie tylko jako problem natury zdrowotnej, lecz także 
jako zjawisko ukazujące interakcje pomiędzy cechami osoby niepełnospraw-
nej, a cechami ludzi w jego środowisku – rodziny, bliskich, reszty społeczeń-
stwa. Dokumentem, który reguluje te kwestie jest raport ICF - International 
Classification of Functioning and Health [WHO 2001], w którym zawarta 
jest klasyfikacja pozwalająca na nie tylko rozdzielenie ludzi w zakresie stopnia 
zdrowotności, lecz także na ocenę ich funkcjonowania. W świetle ICF można 
wyróżnić dwie definicje niepełnosprawności: pierwsza z nich traktuje ją jako 

„ograniczenie lub brak możliwości prowadzenia aktywnego życia w sposób 
typowy dla człowieka sprawnego (disability)”. Druga zaś określa ją jako „nie-
pełnosprawność społeczną utrudniającą (handicap) realizację ról społecznych”. 
Oba pojęcia pozwalają na rozbudowanie niepełnosprawności na czynniki bio-
logiczne (medyczne), psychiczne i społeczne.
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W refleksji na temat wartości życia często zwraca się uwagę na jego jakość. 
Z tego powodu, że przymiot ten wynoszony jest na piedestał, ciężko wielu 
osobom zrozumieć sytuację osób niepełnosprawnych. Każdy człowiek potrafi 
subiektywnie ocenić jakość swojego życia – a jednak wszyscy równie ocho-
czo (niesłusznie) podejmujemy próby oceny także wartości życia innych ludzi. 
Pełnosprawna część społeczeństwa często porównuje się do osób niepełno-
sprawnych z myślami: „Gdybym miał prowadzić takie życie to prędzej szyb-
ko bym je zakończył”. To wszystko jednak jest perspektywa osoby zdrowej. 
Większość z nas w takiej sytuacji prawdopodobnie oceniłaby wartość swojego 
życia równie cennie jak osoba zdrowa, gdyż dla każdego człowieka jego życie 
jest najwyższą wartością. Profesor Tadeusz Brzeziński w swoim podręczniku 
nt. etyki lekarskiej [Brzeziński 2015, s.199-201] podaje doskonały przykład 
takiej sytuacji – opowiada on o pacjencie, który doświadczył urazu kręgosłupa 
skutkującego paraliżem dolnej partii ciała, przez co osoba ta musiała nauczyć 
się poruszać na wózku inwalidzkim. Lekarze nie dawali mu żadnych szans na 
jakąkolwiek inną formę poruszania się, jednak ten człowiek dalej próbował 
stawiać kroki z użyciem protez. Snuł plany na ułożenie sobie życia, lecz wiązał 
je z dziewczyną, która go odrzuciła i dopiero po tym zdarzeniu jego stan zdro-
wia zaczął się znacznie pogarszać, a człowiek ten ostatecznie zakończył tra-
gicznie swoje życie. Historia tej osoby prowadzi nas do wniosku, że nie samo 
kalectwo czy wyrok na poruszanie się do końca życia na wózku inwalidzkim 
stanowiło element decydujący o wartości życia, lecz dla tego pacjenta cięża-
rem nie do zniesienia był ból psychiczny. Można zatem stwierdzić, że próba 
obiektywnej oceny jakości życia ze względu na jego możliwości fizyczne często 
może okazać się nieskuteczna i stanowi ona odrębny element niż subiektywne 
dążenie do dostosowania się do społeczeństwa. Jakość życia może być zatem 
oceniania tylko przez osobę, której życie to dotyczy. 

Niepełnosprawność w ujęciu prawnym - 
prawo polskie i międzynarodowe

Niepełnosprawność powoduje, że dotknięci nią ludzie nie mogą w pełni 
brać udziału  w życiu społecznym, tak jak pełnosprawna część społeczeństwa, 
co zdecydowanie stanowi wyzwanie dla najbliższych tej osoby. Sprawność  
fizyczna, umysłowa oraz sensoryczna osób niepełnosprawnych ulega pogor-
szeniu, zatem ich szanse w pełnym uczestnictwie w społeczeństwie są na 
starcie obniżone w porównaniu ze zdrowymi osobami. Prowadzi to bardzo 
często do dyskryminacji ludzi niepełnosprawnych, a także ich różnicowania 
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i wykluczenia z niektórych dziedzin życia. To wszystko sprawia, że władze 
publiczne mają obowiązek dostosowywania środowiska dla osób dotkniętych 
różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Na pierwszy rzut oka mogłoby się 
wydawać, że takie podejście uprzywilejowuje takie osoby, jednakże warto 
podkreślić, iż tak naprawdę przeciwdziała ich dyskryminacji, stanowiąc wy-
raz poszanowania wartości i godności człowieka. Z podobną sytuacją mamy 
do czynienia w zakresie praw socjalnych względem osób niepełnosprawnych. 
Chodzi tam o wprowadzenie mechanizmów wyrównujących szanse takich 
osób i pomoc rodzinie. Zatem, w gestii państwa leży zapewnienie odpowiedniej  
redystrybucji dóbr i tym samym umożliwienie realizacji praw socjalnych przez 
osoby niepełnosprawne. W Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 
483) z tego powodu obecne są regulacje, w których poruszono kwestie praw 
osób niepełnosprawnych i sprzężonych z nimi obowiązków władz publicz-
nych. Przede wszystkim Konstytucja RP zobowiązuje władze do zapewnienia 
osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku szczególnej ochro-
ny zdrowia, co zostało ujęte w art. 68 ust. 3 Konstytucji RP. Ponadto, war-
tości i zasady zawarte w Konstytucji zostały wprowadzone i doprecyzowane 
w aktach ustawodawczych. Są one wyrazem poszukiwania mechanizmów za-
bezpieczających podstawowe prawa każdego człowieka. Uwzględnione zostały 
między innymi: 

• zasada poszanowania godności (art. 35 Konstytucji RP);
• zasada równego traktowania (art. 32 ust. 1 Konstytucji RP);
• zasada niedyskryminacji (art. 32 ust. 2 Konstytucji RP).

Odnosi się to również do ochrony praw osób niepełnosprawnych, które 
wymagają szczególnej opieki i troski w zakresie dóbr i usług umożliwiających 
pełne uczestnictwo w życiu społecznym (ust. 2 art. 32 Konstytucji RP) oraz 
dostępu do leczenia i opieki medycznej, rehabilitacji oraz świadczeń zdrowot-
nych uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, w tym zaopatrze-
nie w sprzęt rehabilitacyjny i środki ortopedyczne. Warto również nadmienić, 
że Konstytucja RP wszystkim obywatelom prawo do zabezpieczenia społecz-
nego w razie niezdolności do pracy, zaś osobom niepełnosprawnym przysłu-
guje pomoc ze strony władz publicznych w zakresie zabezpieczenia egzystencji, 
przysposobienia do pracy i komunikacji społecznej. Zostało to uregulowane 
w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz.U. 2004 nr 64  
poz. 593).

Szczególne miejsce w polskim ustawodawstwie dotyczącym praw osób 
niepełnosprawnych stanowią przepisy określające prawo do życia tych osób  
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w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych. Jest to także z pewnością 
duża pomoc dla rodzin tych osób, ponieważ dzięki temu mogą oni być wspie-
rani w opiekowaniu się najbliższymi przez elementy środowiska projektowa-
nego z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.  Te najważniejsze 
traktują przede wszystkim o:

• dostępie niepełnosprawnych i chorych do wszechstronnej rehabilitacji;
• dostępie do szkolnictwa na wszystkich jego poziomach;
• prawie do pomocy psychologicznej oraz pedagogicznej;
• prawie do pracy;
• dostępie do urzędów, punktów wyborczych i obiektów swobody 

publicznej;
• swobodzie przemieszczania się, korzystania ze środków transportu;
• dostępie do informacji.

Zapewnienie wsparcia w rozwoju jest szczególnym rodzajem wsparcia 
rodzin, ponieważ skierowane jest bezpośrednio na osoby niepełnosprawne  
i obejmuje następujące działania: 

• wyrównywanie szans edukacyjnych;
• pomoc w organizacji czasu wolnego, organizowaniu wypoczynku;
• działania wspierające rozwój społeczny.

Analizując szczegółowo przepisy prawne obowiązujące w Polsce, można 
dojść jednak do wniosku, iż regulacje oparte są głównie na modelu medycz-
nym. Eksperci rekomendują wprowadzenie zmian w kwestii definiowania 
i orzekania o niepełnosprawności na rzecz modelu społecznego [Kurowski 
2012]. Nowelizacje należy przede wszystkim przeprowadzić w zakresie obo-
wiązującej definicji niepełnosprawności, gdyż jest ich wiele (co przedstawiłem 
powyżej), a bardzo często obowiązujące akty prawne nie definiują tego po-
jęcia, ani nie odsyłają do innych aktów zawierających takie definicje. Warto 
zaznaczyć, że ok. 20% osób niepełnosprawnych nie posiada odpowiedniego 
orzeczenia prawnego, zatem interpretując niektóre przepisy ciężko ocenić, czy 
odnoszą się one do osób niepełnosprawnych w sensie prawnym czy też bio-
logicznym. W gestii ustawodawcy leży precyzyjne uregulowanie m.in. tych 
kwestii.

Jeżeli chodzi o prawo międzynarodowe jako jeden z najważniejszych 
dokumentów wymienia się Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełno-
sprawnych (Dz.U. 2012 poz. 1169). Jej celem jest promowanie, ochrona 
oraz umożliwienie wszystkim osobom niepełnosprawnym nieograniczonego 



147

WYZWANIA DLA RODZINY W OBLICZU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI...

korzystania ze wszystkich fundamentalnych swobód i praw człowieka oraz 
promowanie poszanowania dla ich godności osobistej. Państwa Strony zobo-
wiązują się w niej do zapewnienia pełnej realizacji wszystkich praw człowieka 
i fundamentalnych swobód wszystkim osobom niepełnosprawnym bez jakiej-
kolwiek formy dyskryminacji, poprzez odniesienie do pełni praw gospodar-
czych, społecznych i kulturalnych. Każde z Państw Stron ma podjąć kroki, 
wykorzystując wszelkie dostępne mu środki w celu osiągnięcia pełnej realizacji 
tych praw. Najważniejszą zmianą KPON jest uznanie przez Państwa Stro-
ny, że osoby niepełnosprawne mają zdolność prawną, na zasadzie równości 
z innymi osobami we wszystkich aspektach życia. Jednakże, Rzeczpospolita 
Polska oświadczyła, iż art. 12 tejże konwencji jest interpretowany w sposób 
zezwalający na stosowanie ubezwłasnowolnienia  w sytuacji, gdy wskutek 
choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego rodzaju zaburzeń 
psychicznych osoba nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem. Dodat-
kowo w niniejszym dokumencie Państwa Strony uznają prawo osób niepełno-
sprawnych do edukacji, poprzez włączenie systemu kształcenia, pozwalającego 
na integrację osób niepełnosprawnych na wszystkich poziomach edukacji.

Zakończenie

Przedstawione spojrzenie na niepełnosprawność i chorobę w rodzinie 
wskazuje na przynależność człowieka z ułomnościami do świata natury. Trak-
tuje człowieka jako naturalną  jedność. Uznaje, że anomalie chorobowe są 
wynikiem zaburzeń naturalnych. Zakłada również konieczność poszukiwa-
nia środków terapeutycznych owych anomalii w obrębie natury,  a także po-
moc rodzinie, w której znalazła się taka osoba chora. Niepełnosprawność jest 
nie tylko zagadnieniem medycznym, a także zjawiskiem społecznym, które 
można rozumieć poprzez wiele różnych definicji, lecz żadna tak naprawdę 
nie wyczerpuje ostatecznie prawidłowego znaczenia tego pojęcia. Może być 
ono rozpatrywane na dwóch płaszczyznach – w oparciu o model medyczny 
jak i społeczny, powinny się one uzupełniać w rozumieniu zjawiska jakim 
jest niepełnosprawność. Warto zwrócić uwagę na podmiotowość i godność 
osób dotkniętych tym problemem. Niepełnosprawność niewątpliwie stano-
wi znaczne wyzwanie dla rodziny i pełnosprawnej części społeczeństwa, nie 
tylko w znaczeniu bezpośredniej pomocy tym osobom w ujęciu humanitar-
nym, lecz także jako problem podlegający dyskusji i regulacji w znaczeniu 
przede wszystkim medycznym, społecznym i prawnym. Jak widać, pomimo 
znacznej ilości dokumentów traktujących o niepełnosprawności, w polskim  
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i międzynarodowym prawie nie ma jednoznacznie obowiązującej definicji do-
tyczącej tego pojęcia, co stanowi pole do zaburzeń interpretacji przepisów. 
Może to prowadzić nie tylko do zaburzeń w orzecznictwie o niepełnospraw-
ności, lecz także problemów z jasnym uregulowaniem prawa mającego na celu 
wyrównywanie szans tych osób.
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CHALLENGES FOR THE FAMILY  
AGAINST DISABILITY AND ILLNESS

Summary: Disability is not only a health disorder, but also a social and legal 
one. It poses many challenges for the sick person and their relatives. People 
with disabilities should be treated with dignity. Due to the fact that it can 
affect every human being, we should all try to take into account the social di-
mension of disability when introducing changes in our environment in order 
to facilitate their access to various sectors of social life and to give them equal 
possibillities compared to people without disabilites.

Key words: disbability, family, social model, medical model, human rights
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naukowe wiąże ze strukturą organizacyjną Policji.

Arkadiusz Moskwa – student kierunku lekarskiego Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego, absolwent IX Liceum Ogólnokształcącego z Od-
działami Dwujęzycznymi w Rzeszowie, absolwent II stopnia Zespołu Szkół 
Muzycznych nr 2 im. W.  Kilara w Rzeszowie w klasie skrzypiec. Jego zainte-
resowania to głównie muzyka, pływanie oraz tematyka głowy i szyi człowieka. 
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Karolina Ożóg – studentka prawa na Wydziale Prawa i Administra-
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pracy doktorskiej dotyczącej kryzysu wychowania religijnego w rodzinie oraz 
sposobów jego przezwyciężania. 
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