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OD REDAKTORÓW

22 października 2020 Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż prawo do aborcji ze względu na ciężkie upośledzenie płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Decyzja ta błyskawicznie zmotywowała Polaków do zamanifestowania
swojego sprzeciwu na ulicach miast i miasteczek. Zaczęto demonstrować pod
siedzibą Trybunału, siedzibami Prawa i Sprawiedliwości, przeprowadzano
milczące „spacery”, palono znicze pod kościołami. Z czasem strajki przybrały
na sile oraz zaczęły charakteryzować się nowymi formami protestu, takimi jak
blokady ulic. Strajkowano też za granicą. Demonstracje kobiet zaczęły łączyć
się z protestami przedsiębiorców czy studentów.
Skala społecznego zaangażowania w Strajki Kobiet skłoniła nas do przygotowania konferencji naukowej, która w sposób interdyscyplinarny ujęłaby
problematykę rozgrywających się wydarzeń. I tak oto 8 marca 2021 zorganizowałyśmy konferencję pod tytułem „Wokół Strajków Kobiet”. Symboliczna
data wydarzenia została wybrana przez nas świadomie. Tematyka konferencji
wzbudziła bardzo duże zainteresowanie. Czynny udział wzięło w niej 39 prelegentów reprezentujących aż 16 krajowych ośrodków badawczych, takich jak
Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Szczeciński czy Uniwersytet Łódzki. Obradom każdego panelu przysłuchiwała się
publiczność zadająca następnie pytania oraz biorąca udział w wielu ciekawych
dyskusjach. Ze względu na interdyscyplinarność wydarzenia problematyka
Strajków Kobiet została przedstawiona przez badaczy nauk społecznych, medioznawców, prawoznawców, językoznawców oraz adeptów filozofii. Tak szerokie ujęcie tematu pozwoliło na wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy
osobami zajmującymi się różnymi dyscyplinami naukowymi. Bogactwo intelektualne zawarte w przedstawionych referatach skłoniło nas do podjęcia decyzji o wydaniu monografii zatytułowanej „Wokół Strajków Kobiet”. Jest to
pierwsza w Polsce inicjatywa teoretycznego ujęcia wydarzeń rozgrywających
się w Polsce po ogłoszeniu wyroku TK zmieniającego brzmienie istniejącego
przez lata kompromisu aborcyjnego.
Rozdział pierwszy, zatytułowany „Polityczno – ideologiczny wymiar
strajków” zawiera trzy podrozdziały autorstwa kolejno, Katarzyny Zawadzkiej-Witt z Uniwersytetu Szczecińskiego, Szymona Kawy z Uniwersytetu
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Jagiellońskiego i Barbary Krzewińskiej z Uniwersytetu Śląskiego. Pierwsza
z autorów zwraca uwagę na umacniający się po decyzji Trybunału Konstytucyjnego podział społeczny wynikający z różnic światopoglądowych. Analizuje
stanowiska polskich ugrupowań politycznych względem tematu aborcji i dochodzi do wniosku, że ugrupowaniom prawicowym łatwiej jest osiągać zamierzone cele ponieważ charakteryzują się one konsekwencją, zbieżnością programową i jednomyślnością - czego brakuje członkom ugrupowań lewicowych.
Szymon Kawa skupia się na obserwacji i analizie różnic światopoglądowych
w odniesieniu do społeczeństwa polskiego. Zauważa, iż pogłębiająca się polaryzacja społeczeństwa jest konsekwencją dysharmonii ideologicznej. Rozdział
zamyka tekst Barbary Krzewińskiej, która porusza problematykę życia kobiet
w Sudanie, a konkretnie analizuje ich udział w protestach lat 2018 i 2019.
Rozdział drugi poświęcony jest artystycznemu wymiarowi kobiecych
strajków w Polsce. Jakub Kopaniecki reprezentujący Uniwersytet Wrocławski dostrzega wytworzenie się charakterystycznej audiosfery owych protestów.
Zwraca uwagę na istotną rolę dźwięku w tworzeniu się społeczności. Swoje
rozważania opiera na przykładzie Wrocławia, gdzie dźwięki protestu zakłóciły tradycyjny porządek miasta i pozwoliły dać upust emocjom. Magdalena
Krzemień z Uniwersytetu Jagiellońskiego w swoim tekście zatytułowanym
„Nie jestem naczyniem! Performatywne obywatelstwo uczestniczek Protestów
Kobiet” opisuje zjawisko wykorzystania artystycznych działań jako nowych
narzędzi oporu. Zauważa, że kobiece strajki przyjęły całkiem inną formę niż
te, które dotychczas można było obserwować w naszym kraju. Jako jeden
z elementów wyróżniających aktualne protesty wymienione są happeningi
społeczne. Marta Kraus z Uniwersytetu Śląskiego opisuje rolę humoru przejawianego na transparentach podczas strajków. Opiera swoją analizę na teorii Jakobsona i sprawdza, które hasła przyporządkować można konkretnym
funkcjom wyszczególnionym przez badacza.
W rozdziale trzecim znajdują się z cztery teksty poświęcone analizom
prawa, filozofii oraz filozofii prawa. Marek Piotr Kaczmarczyk reprezentujący
Uniwersytet Warszawski, bazując na artykule M. Gutowskiego i P. Kardasa,
zastanawia się nad możliwą wadliwością orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i potencjalnych konsekwencjach społeczno – prawnych owej wadliwości.
Dokonuje wnikliwej analizy podjętej przez TK decyzji wskazując elementy
przemawiające na jej niekorzyść. Katarzyna Konopka z Uniwersytetu w Białymstoku skupia się na momencie ogłoszenia wyroku Trybunału. Zauważa,
że doszło do niego w trakcie trwania pandemii koronawirusa Sars Cov2 kiedy
to mobilność ludzka była prawnie ograniczona. Zastanawia się czy, z racji
8
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drażliwości społecznej, jaką jest kwestia aborcji, czas na podjęcie tak radykalnej decyzji był właściwy. Autorka dywaguje również, czy w zaistniałej sytuacji
bardziej niemoralne było protestowanie czy naruszenie prawnego kompromisu. Rozdział zamyka tekst Joanny Janickiej z Uniwersytetu Śląskiego, która
bazując na filozofii Kołakowskiego przedstawia swoje własne doświadczenia
mamy niepełnosprawnego dziecka oraz analizuje problem ochrony życia
z perspektywy najnowszych osiągnięć nauki.
W ostatnim rozdziale monografii umieszczone zostały analizy przekazów
medialnych traktujących o fali kobiecych protestów w Polsce. Szymon Madeja z Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ujmuje komunikaty medialne
dotyczące kobiecych strajków z perspektywy koncepcji symulacji i symulakrów Jeana Baudrillarda. Z przeprowadzonych badań wnioskuje, że symulakrum strajków kobiet nie jest w obecnym momencie mocno ugruntowane
społecznie. Zofia Kurzawińska przedstawia obraz polskich strajków kobiecych
w japońskich mediach. Przeprowadzone analizy skłaniają ją do konkluzji, iż
wydarzenia w Polsce są dla Japończyków kontrowersyjne i niezrozumiałe,
lecz jednocześnie szeroko komentowane zarówno w przestrzeni medialnej,
jak i społecznej. Magdalena Oślizło z Uniwersytetu Śląskiego bada rolę memów umieszczanych na transparentach w trakcie protestów. Autorka ujmuje
transparenty jako nowy gatunek komunikacji interpersonalnej. Pochyla się
zarówno nad ich treścią, jak i stroną wizualną. Rafał Piotr Paradowski z Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza skupia się na
informacjach dotyczących strajków zamieszczanych na Twitterze. Dochodzi
do wniosku, iż treści te są swoistym fenomenem medialnym. Rozdział kończy
tekst Eweliny Dziwak z Uniwersytetu Śląskiego dotyczący nowego rodzaju
hejtu w sieci internetowej. Autorka analizuje w nim skalę, w jakiej tak zwany
beauty hejt uderzył w liderki dwóch przeciwstawnych poglądowo ugrupowań
- Marty Lempart i Kai Godek.
Konferencja „Wokół Strajków Kobiet” zorganizowana została zarówno
z potrzeby serca, jak i z naukowej ciekawości pomysłodawców oraz prelegentów. Odbyła się ona w momencie, w którym kwestia prawnych zmian
dotyczących legalności aborcji w Polsce nie była zamknięta. Nasza inicjatywa
była zatem uprawianiem swego rodzaju „socjologii na gorąco” będąc jedynym
w owym czasie tego rodzaju wydarzeniem o charakterze naukowym. Teksty
zamieszczone w niniejszej monografii są jej wymiernym efektem. Z ogromną
radością oraz satysfakcją oddajemy książkę w ręce Czytelników, mając nadzieje, iż będzie ona dla nich przede wszystkim źródłem inspiracji do prowadzenia
badań zapoczątkowanych przez autorów poniższych artykułów.
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CZĘŚĆ 1
POLITYCZNO – IDEOLOGICZNY
WYMIAR KOBIECYCH PROTESTÓW

KATARZYNA ZAWADZKA – WITT
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

STANOWISKA POLSKICH
UGRUPOWAŃ POLITYCZNYCH
WOBEC ABORCJI
POLISH POLITICAL GROUPS
AND THEIR POSITIONS TOWARDS ABORTION

STRESZCZENIE
Artykuł porusza temat stanowisk polskich ugrupowań politycznych
wobec tematyki ustawy antyaborcyjnej. Postawiono następujące pytania badawcze: Jak partie polityczne odnoszą się do tematu aborcji oraz
tzw. ustawy antyaborcyjnej? Czy postulaty ruchu kobiecego pokrywają
się z tymi artykułowanymi w programach partii politycznych? Jakie
argumenty za oraz przeciw poruszają poszczególne partie polityczne?
Celem było m.in. wykazanie ewolucji w poglądach partii politycznych, w odniesieniu do programów, ale także wskazania jak głosowali
przedstawiciele poszczególnych partii podczas głosowania za projektami takimi jak „Ratujmy kobiety” czy „Stop aborcji”. Przeanalizowano
również pod kątem zbieżności postulaty głoszone przez Strajk Kobiet
oraz te artykułowane przez ugrupowania polityczne.
SŁOWA KLUCZOWE: partie polityczne, aborcja, czarny protest,
ustawa antyaborcyjna

WSTĘP
W marcu 2016 roku do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wpłynął wniosek o rejestrację Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”. Celem
było wprowadzenie całkowitego zakazu przerywania ciąży, a prawdopodobieństwo zaostrzenia istniejącego prawa stawało się coraz bardziej realne.
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W odpowiedzi na próbę̨ ingerencji w najbardziej intymne sfery życia obywatelek i obywateli zaczęło powstawać́ wiele inicjatyw społecznych (Korolczuk
i in. 2019). Ogólnopolska mobilizacja i skala oporu okazały się̨ zaskoczeniem
dla wszystkich. W tym dla polityków, którzy poszukiwali w niej przestrzeni
do poszerzania swojego elektoratu (Korolczuk i in. 2019).
We wrześniu 2016 roku powstał polski feministyczny ruch społeczny
pod nazwą Ogólnopolski Strajk Kobiet (OSK). Został on zawiązany w proteście na odrzucenie przez Sejm RP projektu ustawy „Ratujmy kobiety” i skierowaniu do prac w komisji projektu „Stop aborcji” (Ogólnopolski Strajk Kobiet
2021). Reakcją na decyzje posłów były „czarne protesty”. Początkowo organizatorzy deklarowali, iż podczas demonstracji nie będzie miejsca na symbole
partii politycznych, jednak w konsekwencji odnotować można było obecność
przedstawicieli ugrupowań, jak chociażby Partii Razem, Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej. Głos sprzeciwu artykułowany przez uczestniczki protestów wymusił konieczność zabrania go także przez partie polityczne i ich
przedstawicieli.
USTAWA Z DNIA 7 STYCZNIA 1993 R.
O PLANOWANIU RODZINY, OCHRONIE PŁODU
LUDZKIEGO I WARUNKACH DOPUSZCZALNOŚCI
PRZERYWANIA CIĄŻY
Uchwalenie Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny,
ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
bywa rozpatrywane jako znaczący sukces Kościoła oraz konserwatywnych środowisk politycznych (Chmielewska, Druciarek, Przybysz 2017, s.7). Według
M. Chmielewskiej, M. Druciarek oraz I. Przybysz, uchwalenie przywołanej
ustawy było tylko jednym z przykładów wpływu Kościoła na prawodawstwo
w Polsce. Powodów takiego stanu rzeczy upatrywano chociażby w tym, że
wielu polityków było wówczas katolikami i odczuwało wdzięczność w stosunku do instytucji Kościoła za dokonujące się̨ przemiany polityczne. Dodatkowo nie bez znaczenia była słaba pozycja kobiet po transformacji ustrojowej
(Chmielewska, Druciarek, Przybysz 2017, s.6).
Zgodnie z zapisami ustawy z 1993 r., przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego aborcja była legalna jedynie w trzech przypadkach: gdy ciąża
stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej; w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu; gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (Ustawa
12
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z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży).
Zarówno przed, jak i po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego,
dyskurs społeczno-polityczny w Polsce nawiązywał do pojęcia tzw. kompromisu aborcyjnego. Jak wskazują autorki wskazanego wyżej raportu, kompromis aborcyjny „stał się̨ obowiązującym status quo, który przez lata politycy
bali się̨ zmienić́ ze strachu przed negatywną reakcją społeczeństwa oraz Kościoła (Chmielewska, Druciarek, Przybysz 2017, s.8). Warto przypomnieć,
iż do 2016 roku żaden rząd nie rozważał oficjalnie jakichkolwiek reform
prawnych dotyczących dostępności przerywania ciąży w Polsce (Chmielewska, Druciarek, Przybysz 2017, s.8). W lipcu 2016 roku obywatelski projekt
ustawy „Stop aborcji” przygotowany przez ultrakonserwatywną organizację
Ordo Iuris, został złożony w Sejmie. Debata dotycząca aborcji zaangażowała
nie tylko polityków i ekspertów, ale także zwykłych obywateli i hierarchów
Kościoła katolickiego (Chmielewska, Druciarek, Przybysz 2017, s.10).
STRAJK KOBIET I PUNKTY ZAPALNE
CZARNEGO PROTESTU
Pomimo obietnic rządu, iż żaden z obywatelskich projektów nie zostanie
odrzucony w pierwszym czytaniu, to jedynie projekt „Stop aborcji” został
skierowany do dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Projekt „Ratujmy Kobiety” został odrzucony w pierwszym czytaniu. Prawo
i Sprawiedliwość́ pokazało, że jest gotowe na zmianę̨ tzw. „kompromisu aborcyjnego” (Chmielewska, Druciarek, Przybysz 2017, s.10). Reakcją na decyzje
polityków były „czarne protesty”, które współorganizowała m.in. Partia Razem oraz stowarzyszenie Inicjatywa Polska, autorzy propozycji zmian liberalizujących ustawę antyaborcyjną. Wśród punktów zapalnych protestów, obok
projektu nowelizacji ustawy - „Stop aborcji” - znalazły się także propozycje
wypowiedzenia tzw. Konwencji antyprzemocowej (Konwencja Stambulska)
oraz pomysły ograniczenia dostępu do antykoncepcji.
Warto zaznaczyć, że niektóre uczestniczki „czarnego protestu” z 2016 r.
deklarowały, że protestują nie dlatego, że walczą o liberalizację prawa aborcyjnego, ale dlatego, że nie chcą jego zaostrzenia. Sprzeciw wobec projektu „Ratujmy kobiety” nie musiał tym samym oznaczać poparcia dla projektu „Stop
aborcji”. Zarówno w przypadku uczestniczek protestów, osób zaangażowanych w dyskurs społeczno – polityczny, jak i samych polityków.
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Jak wynika z raportu CBOS z 2016 r., stosunek do „czarnego protestu” był skorelowany z sympatiami politycznymi. Zainteresowanie „czarnymi
protestami” częściej wyrażali potencjalni wyborcy partii opozycyjnych (opozycji zarówno parlamentarnej, jak i pozaparlamentarnej): Sojuszu Lewicy Demokratycznej (86%), Nowoczesnej (81%), Platformy Obywatelskiej (70%)
i Kukiz’15 (63%). Osoby popierające Nowoczesną, SLD i PO zdecydowanie częściej w porównaniu z innymi wyrażały solidarność́ z protestującymi
poprzez włożenie czarnej odzieży (odpowiednio: 31%, 22%, 17%). Warto
dodać, iż osobisty udział w demonstracji odbywającej się̨ w ramach czarnego
protestu najczęściej w porównaniu z innymi deklarowali sympatycy Nowoczesnej (11%) (Komunikat z badań, nr 165/2016).
Według wspomnianego raportu, złagodzenie przepisów dotyczących
aborcji znalazło najwięcej zwolenników w elektoratach Nowoczesnej (42%)
i SLD (41%). Ten kierunek ewentualnych zmian popierany był przez co
czwartego wyborcę̨ Kukiz’15 (25%) i PO (24%) oraz przez co piątego sympatyka PSL (21%). Najbardziej podzieleni w swoich preferencjach dotyczących
prawa aborcyjnego byli wyborcy PiS, gdzie znalazła się liczniejsza niż̇ gdzie
indziej grupą zwolenników zaostrzenia przepisów (14%), a jednocześnie 20%
opowiadało się za ich liberalizacją (Komunikat z badań, nr 165/2016). Wyniki raportu potwierdzają silny kontekst polityczny deklaracji „za” lub „przeciw”
protestom. Zarówno na popieranie „czarnych protestów”, jak i sprzeciw wobec nich wpływały bowiem sympatie partyjne oraz stosunek do rządu. Warto
dodać, iż opcją cieszącą̨ się̨ największym społecznym poparciem było pozostawienie prawa aborcyjnego w niezmienionej formie. Możliwość́ nowelizacji
ustawy o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, w kierunku ograniczenia dostępu do aborcji, budziła sprzeciw zdecydowanej większości Polaków
(Komunikat z badań, nr 165/2016).
OBYWATELSKI PROJEKT USTAWY O PRAWACH KOBIET
I ŚWIADOMYM RODZICIELSTWIE
24 listopada 2017 r. na podstawie art. 118 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (oraz art. 2 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r.
o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, a także na podstawie art. 32 ust. 1 regulaminu Sejmu) został wniesiony obywatelski projekt
ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie (Obywatelski projekt
ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie 2017).
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Do reprezentowania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Ratujmy Kobiety 2017” została wskazana Barbara Nowacka. Projekt ustawy regulował
„sprawy związane z prawem do informacji, edukacji, poradnictwa i środków
umożliwiających podejmowanie decyzji w zakresie świadomego rodzicielstwa,
mając na uwadze prawa reprodukcyjne i seksualne rozumiane jako prawa człowieka” (Obywatelski projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie 2017). W art. 3 projektu mowa była o prawie do samostanowienia
w kwestiach rozrodczości oraz o warunkach umożliwiających świadome decydowanie o rodzicielstwie. Art. 5 mówił o opiece zdrowotnej w okresie ciąży,
a w tym o dostępie „do szczegółowych informacji na temat przysługujących
kobiecie w ciąży uprawnień, zasiłków i świadczeń oraz do informacji dotyczących instytucji i organizacji pomagających w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i społecznych” (Obywatelski projekt ustawy o prawach kobiet
i świadomym rodzicielstwie 2017). W art. 6 wspominano o wprowadzeniu
do programów nauczania szkolnego dla klas 0-3 przedmiotu pod nazwą przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie, a od klasy 4 przedmiotu pod nazwą wiedza o seksualności człowieka (Obywatelski projekt ustawy
o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie 2017).
W artykule 8 projektu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Ratujmy
Kobiety 2017” znalazł się zapis dotyczący prawa do przerwania ciąży do końca
12. tygodnia. Dodatkowo wskazano przypadki, kiedy kobieta miałaby prawo
do przerwania ciąży po upływie tego terminu. Pierwszy z nich mówił o takiej
możliwości, gdyby ciąża stanowiła zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety
ciężarnej. Drugi, gdyby wystąpiło prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.
Trzeci, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża jest następstwem czynu zabronionego (Obywatelski projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie 2017).
W uzasadnieniu do projektu wskazywano, iż został on opracowany na
podstawie zgłaszanych od wielu lat postulatów organizacji pozarządowych
działających na rzecz praw kobiet. Dodawano, że jakkolwiek prawa reprodukcyjne, rozumiane jako prawo do ochrony zdrowia reprodukcyjnego i samostanowienia w sprawach prokreacji, należą̨ do kanonu podstawowych praw
człowieka i choć chroni je Konstytucja RP (nakazując poszanowanie godności,
gwarantując każdemu prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego oraz decydowania o swoim życiu osobistym, prawo do ochrony zdrowia
oraz ochronę macierzyństwa i rodzicielstwa) - to jednak konstytucyjne gwarancje w sferze praw reprodukcyjnych są̨ niedostatecznie zapewnione przez
13
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ustawodawstwo (Obywatelski projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym
rodzicielstwie 2017).
Na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej w opisie obywatelskiego
projektu ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie znajdziemy
opis, że projekt dotyczy „zdaniem wnioskodawców - stworzenia nowoczesnego systemu pozwalającego na faktyczną (a nie tylko deklaratywną) realizację praw reprodukcyjnych i ochronę zdrowia reprodukcyjnego oraz reguluje
sprawy związane z prawem do informacji, edukacji, poradnictwa i środków
umożliwiających” (Sejm RP 2018a). Obywatelski projekt ustawy o prawach
kobiet i świadomym rodzicielstwie 21 listopada 2017 r. został skierowany do
opinii do organizacji samorządowych. 24 listopada 2017 r. skierowano go do
I czytania na posiedzeniu Sejmu. 10 stycznia 2018 r. odbyło się głosowanie
nad wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Wynik:
202 za, 194 przeciw, 7 wstrzymało się (Sejm RP 2018a).
Tabela 1 Obywatelski projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie –
wyniki głosowania wg klubów

Klub/
Koło

Liczba
czł.

Głosowało

Za

Przeciw

Wstrzymało
się

Nie głosowało

PiS

237

226

166

58

2

11

PO

136

107

3

104

-

29

Kukiz15

30

25

11

11

3

5

N

26

16

-

15

1

10

PSL

15

13

12

1

-

2

WiS

6

6

5

-

1

-

UED

4

4

-

4

-

-

niez.

6

6

5

1

-

-

Źródło: (sejm.gov.pl)
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OBYWATELSKI PROJEKT USTAWY O ZMIANIE
USTAWY Z DNIA 7 STYCZNIA 1993 R.
O PLANOWANIU RODZINY, OCHRONIE PŁODU
LUDZKIEGO I WARUNKACH DOPUSZCZALNOŚCI
PRZERYWANIA CIĄŻY
30 listopada 2017 r., na podstawie art. 118 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (oraz art. 2, art. 4 ust. 3 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli,
a także na podstawie art. 32 ust. 1 regulaminu Sejmu) został przedstawiony obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r.
o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Do reprezentowania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej została wskazana Kaja Godek. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej
"Zatrzymaj aborcję" na rzecz zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie
płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży złożył projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny,
ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
Projekt Komitetu „Zatrzymaj aborcję” wprowadzał następujące zmiany w ustawie z dnia 7 stycznia I993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. Nr 17
z dnia I marca I993 r., poz. 78 z późn. zm.):
1) Uchyla się art. 4a ust. 1 pkt 2.2) Art. 4a ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przerwania ciąży dokonuje lekarz w szpitalu".3) Art. 4a ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, stwierdza inny
lekarz niż dokonujący przerwania ciąży, chyba że ciąża zagraża bezpośrednio
życiu kobiety” (Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r.
o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży). W uzasadnieniu do projektu wskazywano, iż „proponowana zmiana ma na celu zapewnienie, aby konstytucyjne prawo do ochrony życia nie było różnicowane ze względu na stan zdrowia dziecka poczętego”
(Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu
rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania
ciąży). Powoływano się także na artykuł 38 Konstytucji Rzeczypospolitej, zapewniający każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Dodawano, że „na
gruncie współczesnych, obiektywnych osiągnięć nauk przyrodniczych (medycyny, biologii, a zwłaszcza genetyki) nie ma obecnie żadnych wątpliwości,
15
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iż życie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia (Projekt ustawy
o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie
płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży). Powoływano się na art. 4a ust 1 pkt 2 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży wskazując, że
nie da się go pogodzić z poszanowaniem praw i wolności każdego człowieka,
a wyrażona w art. 68, 69 i 72 Konstytucji zasada szczególnej ochrony chorych dzieci jest w praktyce pozbawiona mocy. Według Komitetu „Zatrzymaj aborcję” wprowadzenie ustawy miało spowodować, że zasady współżycia
społecznego oparte zostaną na bardziej sprawiedliwych oraz humanitarnych
podstawach, według których poczęte chore dzieci będą „leczone lub co najmniej otoczone opieką paliatywną, a nie zabijane” (Projekt ustawy o zmianie
ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży). Wspominano także
o usunięciu ryzyka odpowiedzialności Polski przed Europejskim Trybunałem
Praw Człowieka, który stwierdzał, że Konwencja z dnia 4 listopada 1950 r.
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności wymaga od państw ustanowienia jasnych regulacji dotyczących aborcji, natomiast same warunki dopuszczalności aborcji są pozostawione Stronom Konwencji do uregulowania
w ramach marginesu ich swobodnej oceny1 (Projekt ustawy o zmianie ustawy
z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży).
Warto zaznaczyć, iż obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy
z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, na stronie internetowej
Sejmu Rzeczypospolitej opisany jest jako projekt dotyczący uchylenia dopuszczalności aborcji eugenicznej. Projekt wpłynął do Sejmu 30 listopada
2017 roku. 22 listopada 2019 r. został. Skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. Po czytaniu na posiedzeniu Sejmu 16 kwietnia 2020 r. został
skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Zdrowia (Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r.
o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży).
1
Przypominano o przykładach odpowiedzialności Polski przed Europejskim
Trybunałem Praw Człowieka w związku z dostępem do aborcji. Mowa tu o wyrokach
w sprawach takich jak np. Tysiąc przeciwko Polsce z dnia 20 marca 2007 r. Powodów wspomnianej odpowiedzialności autorzy projektu Komitetu „Zatrzymaj aborcję”
upatrywali w braku jasnych regulacji powodującym niepewność co do rzeczywistej
dopuszczalności przerywania ciąży.
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W głosowaniu nad wnioskiem o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania, bez odsyłania do komisji, 68 głosujących było za, 375 przeciw,
a 7 wstrzymało się (Sejm RP 2020b).
Tabela 2 Głosowanie nr 10 na 10. posiedzeniu Sejmu dnia 16-04-2020 r. – wyniki
głosowania wg klubów

Liczba
czł.

Głosowało

Za

Przeciw

Wstrzymało
się

Nie
głosowało

PiS

235

231

52

177

2

4

KO

134

129

-

128

1

5

Lewica

49

49

-

49

-

-

PSL-Kukiz15

30

29

5

20

4

1

Konfederacja

11

11

11

-

-

-

niez.

1

1

-

1

-

-

Klub/Koło

Źródło: (www.sejm.gov.pl)

W głosowaniu nad przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy zawartego w druku nr 36, za było 187 głosujących,
przeciw 254, a 10 wstrzymało się (Sejm RP 2020a).
Tabela 3 Głosowanie nr 9 na 10. posiedzeniu Sejmu dnia 16-04-2020 r. – wyniki
głosowania wg klubów
Liczba
czł.

Głosowało

Za

Przeciw

Wstrzymało
się

Nie
głosowało

PiS

235

234

-

232

2

1

KO

134

128

126

1

1

6

Lewica

49

49

49

-

-

-

PSL-Kukiz15

30

28

11

10

7

2

Konfederacja

11

11

-

11

-

-

niez.

1

1

1

-

-

-

Klub/Koło

Źródło: (www.sejm.gov.pl)
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Należy zaznaczyć, iż zgodnie z decyzją Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 22 października 2020 roku tzw. aborcja eugeniczna została zakazana,
a postulat inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję” został zrealizowany.
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia
1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z 1995 r. Nr 66, poz. 334,
z 1996 r. Nr 139, poz. 646, z 1997 r. Nr 141, poz. 943 i Nr 157, poz. 1040,
z 1999 r. Nr 5, poz. 32 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1792) jest niezgodny z art.
38 w związku z art. 30 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej (Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r.).
Trybunał badał zgodność odnośnie do następujących kwestii:
- art. 4a ust. 1 pkt 2 oraz art. 4a ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia
7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz.
78, ze zm.) z art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że
legalizują praktyki eugeniczne w stosunku do dziecka jeszcze nieurodzonego, odmawiając mu tym samym poszanowania i ochrony godności człowieka,

ewentualnie – w razie nieuwzględnienia powyższego:
- art. 4a ust. 1 pkt 2 oraz art. 4a ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia
7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z art. 38 w związku
z art. 30 i art. 31 ust. 3 oraz z art. 38 w związku z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że legalizują praktyki eugeniczne w zakresie prawa do życia dziecka jeszcze nieurodzonego oraz
uzależniają ochronę prawa do życia dziecka jeszcze nieurodzonego od
jego stanu zdrowia, co stanowi zakazaną bezpośrednią dyskryminację

oraz:
- art. 4a ust. 1 pkt 2 oraz art. 4a ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia
7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z art. 38 w związku z
art. 31 ust. 3 oraz w związku z art. 2 i art. 42 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że legalizują przerywanie ciąży bez dostatecznego
usprawiedliwienia koniecznością ochrony innej wartości, prawa lub
wolności konstytucyjnej oraz posługują się nieokreślonymi kryteriami
tej legalizacji, naruszając w ten sposób gwarancje konstytucyjne dla
życia ludzkiego (Dz. U. Nr 17, poz. 78, ze zm.).
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W uzasadnieniu do wyroku znalazła się informacja, iż w piśmie z 14
października 2020 r. stanowisko w sprawie zajął Prokurator Generalny, wnosząc o stwierdzenie, że art. 4a ust. 1 pkt 2 oraz art. 4a ust. 2 zdanie pierwsze
są niezgodne z art. 30 i art. 38 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2
i w związku z art. 32 ust. 1 i 2 oraz z art. 42 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji.
Dodatkowo Prokurator Generalny wskazał, że „pojęcie „człowiek” na gruncie
Konstytucji ma samodzielne znaczenie, niezależne od znaczenia przyznanego
mu w ustawodawstwie zwykłym. Analiza poglądów doktryny oraz dotychczasowego orzecznictwa Trybunału nakazuje przyjąć, że człowiekowi również
w okresie przed narodzinami przysługuje godność ludzka, której poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych, przy czym za podstawowy
obowiązek należy uznać zapewnienie przez Rzeczpospolitą Polską każdemu
człowiekowi prawnej ochrony życia, również w fazie prenatalnej”2 (Dz. U. Nr
17, poz. 78, ze zm).
ZAGADNIENIE ABORCJI W PROGRAMACH
UGRUPOWAŃ POLITYCZNYCH
A POSTULATY STRAJKU KOBIET
Powyższa retoryka jest ściśle skorelowana z przekazem zawartym w programach Prawa i Sprawiedliwości. W programie z 2014 r. mówiono o tym, iż
„prawo do życia określa relacje między jednostkami a wspólnotą w taki sposób,
iż wyklucza możliwość podejmowania arbitralnych decyzji o pozbawianiu
życia innych ludzi; chroni ich także przed działaniami autodestrukcyjnymi”3
(„Zdrowie, praca, rodzina”, Program Prawa i Sprawiedliwości). W 2019 r.
z obawą podchodzono „do wszelkich prób uczynienia z człowieka pana życia
i śmierci” („Polski model państwa dobrobytu”, Program Prawa i Sprawiedliwości). Według PiS współczesny świat dysponuje prawie nieograniczonymi
możliwościami ingerowania w naturę ludzką – poprzez eutanazję, eugenikę
czy „aborcję na życzenie” („Polski model państwa dobrobytu”, Program Prawa
i Sprawiedliwości). Za granicę wolności podejmowania decyzji przyjęto ludzką godność. Artykułowano także szacunek do życia rozciągający się na całe
jego trwanie. Stanowczo deklarowano także obronę życia, przeciwstawiając się
2
Jak wskazał, „trzeba przyjąć, że przerwanie ciąży, skoro łączy się ze spowodowaniem śmierci płodu, stanowi pozbawienie życia rozwijającego się płodu, a tym
samym – pozbawienie życia człowieka”. Prawna ochrona życia nie ma charakteru absolutnego, jednakże wprowadzenie jakiegokolwiek ograniczenia w tym zakresie musi
mieścić się w granicach określonych przez art. 31 ust. 3 Konstytucji.
3

Mowa była o ochronie życia od poczęcia oraz odrzuceniu eutanazji.
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każdej formie przemocy, która mu zagraża, zarówno fizycznej, jak i ideologicznej” („Polski model państwa dobrobytu”, Program Prawa i Sprawiedliwości).
W programie Platformy Obywatelskiej RP mowa była o obronie społecznego kompromisu w sprawach takich jak aborcja i in vitro. Dodawano, że
państwo nie może narzucać obywatelom żadnego światopoglądu i ograniczać
wybory ścieżki życiowej („Polska przyszłości”, Program Platformy Obywatelskiej RP). W rozdziale „Polska demokracja” programu Koalicji Obywatelskiej
z 2019 r. wspominano o Akcie Odnowy Demokracji gwarantującym podstawowe prawa i wolności, które uznano za ówcześnie w coraz większym stopniu
ograniczane. Mowa była również o prawie do prywatności („Twoja Polska”,
Program Koalicji Obywatelskiej). W rozdziale „Prawa Polek” deklarowano
brak zgody a to, aby „kobiety były zakładniczkami czyjegokolwiek światopoglądu” („Twoja Polska”, Program Koalicji Obywatelskiej). Wspominano
także o zasadzie maksymalnej troski o kobiety, dotyczącej pełnego dostępu do
badań prenatalnych („Twoja Polska”, Program Koalicji Obywatelskiej).
Program Nowoczesnej mówił o wolności i możliwości realizacji indywidualnych marzeń, w państwie respektującym różnorodność i wolność obywateli („Nowa Polska. Teraz”). Lewica w programie z 2019 roku postulowała
wprowadzenie, uzależnionego wyłącznie od decyzji kobiety, prawa do przerywania ciąży do 12 tygodnia. Natomiast po 12 tygodniu prawo to miało
dotyczyć przypadków zagrażających życiu lub zdrowiu kobiety oraz ciężkich
wad płodu („Polska jutra. Główne postulaty Lewicy”).
Konfederacja Wolność i Niepodległość deklarowała konieczność prawnych gwarancji bezpieczeństwa życia od poczęcia. W programie Konfederacji
znalazł się zapis: „Upomnimy się o projekty mające na celu ochronę życia nienarodzonych, które zostały zignorowane przez obecnie sprawujących władzę.
Zainicjujemy kampanię informacyjną – aby każdy Polak mógł usłyszeć bicie
serca dziecka słyszalne już w 6. tygodniu życia płodowego – z jasno deklarowanym celem zapewnienia prawnej ochrony życia każdego Polaka, bez względu na wiek, stan zdrowia czy sytuację życiową” („Polska dla Ciebie. Piątka
Konfederacji”).
Wśród postulatów Strajku Kobiet znalazły się takie jak: pełnia praw
kobiet, praw człowieka, legalna aborcja, edukacja seksualna i antykoncepcja
(OKO.press 2020). Warto przypomnieć, iż w dyskursie społeczno – politycznym zaczęły pojawiać się głosy na temat możliwości założenia partii politycznej przez aktywistkę i liderkę Strajku Kobiet Martę Lempart. Jej zdaniem
to właśnie protesty kobiet skłoniły poszczególne partie do zajęcia stanowiska
w sprawie aborcji (Otfinowska 2021).
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PODSUMOWANIE
Zarówno projekt „Ratujmy kobiety”, jak i „Stop aborcji” powoływały się
na ustawę zasadniczą. W pierwszym przypadku w uzasadnieniu do projektu
wskazywano, iż ma on na celu zapewnienie zgodności ustawodawstwa zwykłego z Konstytucją RP. W przypadku „Stop aborcji” powoływano się na zapis
Konstytucji mówiący o ochronie ludzkiego życia. W uzasadnieniu do projektu doprecyzowywano, że mowa tu o każdym etapie rozwoju. Znalazły się tam
także odniesienia do zobowiązań międzynarodowych w zakresie zapewnienia
każdemu dziecku niezbywalnego prawa do życia, zagwarantowanego w Konwencji Praw Dziecka. Trybunał Konstytucyjny podtrzymał stanowisko, że życie ludzkie jest wartością w każdej fazie rozwoju i jako wartość, której źródłem
są przepisy konstytucyjne, powinno być chronione przez ustawodawcę.

Według konstytucjonalisty Michała Ziółkowskiego, wyrok Trybunału Konstytucyjnego niezależnie od wad, wywołuje skutki prawne.
Z chwilą ogłoszenia w Dzienniku Ustaw doprowadza do zmiany prawa, a samo opublikowanie wyroku TK prowadzi do zmiany ustawy.
W konsekwencji, czynem zabronionym pod groźbą kary staje się przerwanie przez lekarza ciąży w sytuacji, gdy płód ma poważne wady (Wójcik 2020).

M. Ziółkowski wspominał także o możliwościach kwestionowania
skutków wyroku przez sądami międzynarodowymi, zwłaszcza Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Dodawał, że jeżeli z powodu tego
wyroku zostanie wyrządzona krzywda kobiecie lub lekarzowi, należy pozwać Skarb Państwa, a niezawisłe sądy będą miały szansę rozstrzygnąć,
czy wyrok TK, skazujący kobiety na tortury, rodzi obowiązek zapłaty
odszkodowania przez państwo. Zdaniem M. Ziółkowskiego można
w rozszerzający sposób interpretować okoliczności, które TK pozostawił w ustawie aborcyjnej. Mowa tu o możliwości przerwania ciąży
z uwagi na zdrowie i życie kobiety4 (Wójcik 2020). W analizie konstytucjonalista wskazał, iż sędziowie i parlament nie muszą podążać tropem wyroku TK, gdyż ten nie wypowiedział się o aborcji w kontekście
wszystkich przepisów konstytucyjnych. Pominął bowiem prawa kobiet,
godność kobiet i zakaz tortur (Wójcik 2020).
Warto przypomnieć, iż partie programowo popierające wolność wyboru
dla kobiet, w głosowaniu na temat projektu „Ratujmy kobiety” wykazały brak
4
„Rozszerzająca interpretacja, wbrew intencji TK, jest konieczna z uwagi na samą
Konstytucję, która jest bezpośrednio stosowalna”.
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jednomyślności w kontekście stanowiska wobec aborcji. Partie reprezentujące
prawą stronę sceny politycznej były bliżej poparcia merytorycznego dla projektu „Stop aborcji” i propozycjom Ordo Iuris. Wykazały się konsekwencją
i zbieżnością programową z projektem „stop aborcji”. Nie pierwszy raz to
właśnie kwestie światopoglądowe różnicowały partie lewicowe i prawicowe.
BIBLIOGRAFIA
Monografia wieloautorska:
Chmielewska M., Druciarek M., Przybysz I.
2017 Raport Czarny protest w stronę nowego „kompromisu aborcyjnego”?,
Instytut Spraw Publicznych, Obserwatorium Równości Płci, Warszawa.
Internet:
Centrum Badania Opinii Społecznej
2016 „Polacy o prawach kobiet, „czarnych protestach” i prawie aborcyjnym”.
Komunikat z badań, nr 165/2016, Warszawa, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_165_16.PDF [dostęp 20.04.2021].
Sejm RP
2018a Głosowanie nr 9 na 55. posiedzeniu Sejmu dnia 10-01-2018 r.,
https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=8&nrposiedzenia=55&nrglosowania=9 [dostęp 20.04.2021].
2018b Obywatelski projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie, druk nr 2060, https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.
xsp?nr=2060 [dostęp 20.04.2021].
2020a
Głosowanie nr 9 na 10. posiedzeniu Sejmu dnia 16-04-2020 r., https://www.
sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=9&NrPosiedzenia=10&NrGlosowania=9 [dostęp 20.04.2021].
2020b
Głosowanie nr 10 na 10. posiedzeniu Sejmu dnia 16-04-2020 r., https://www.
sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=9&nrposiedzenia=10&nrglosowania=10 [dostęp 20.04.2021].

22

STANOWISKA POLSKICH UGRUPOWAŃ POLITYCZNYCH WOBEC ABORCJI

Korolczuk E., Kowalska B., Ramme J., Snochowska-Gonzales C.
2019 Bunt kobiet. Czarne Protesty i Strajki Kobiet, Europejskie Centrum Solidarności, https://www.ecs.gda.pl/title,pid,1948.html [dostęp 20.04.2021].
OKO.press
2020 Strajk Kobiet zebrał postulaty demonstrujących: „Chcemy dymisji rządu”. I dużo więcej, https://oko.press/strajk-kobiet-zebral-postulaty [dostęp
20.04.2021].
2021 Ogólnopolski Strajk Kobiet, https://oko.press/tag/ogolnopolski-strajk-kobiet/ [dostęp 20.04.2021].
Otfinowska S.
2021 M. Lempart: Sprawy w sądzie nie powstrzymają mnie przed organizacją kolejnych protestów, https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C819203%2Cmarta-lempart-sprawy-w-sadzie-nie-powstrzymaja-mnie-przed-organizacja [dostęp 20.04.2021].
Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, http://isap.sejm.gov.
pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19930170078/U/D19930078Lj.pdf.
Wójcik A.
2020 Ważne! Nieludzki wyrok TK nie wyklucza liberalizacji prawa aborcyjnego w przyszłości (Analiza), https://oko.press/wazne-nieludzki-wyrok-tk-nie-wyklucza-liberalizacji-prawa-aborcyjnego-w-przyszlosci-analiza/ [dostęp
20.04.2021].
Zatrzymaj aborcję, https://zatrzymajaborcje.pl [dostęp 20.04.2021].
Inne:
„Nowa Polska. Teraz”,
2015 Kierunki programu lipiec 2015, Warszawa.
Obywatelski projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie.
2017 Druk nr 2060. Warszawa.
„Polska dla Ciebie. Piątka Konfederacji”.
2019 Program Konfederacji Wolność i Niepodległość.
„Polska jutra. Główne postulaty Lewicy”
2019.

23

KATARZYNA ZAWADZKA – WITT

„Polska przyszłości”, Program Platformy Obywatelskiej RP
2015.
„Polski model państwa dobrobytu”
2019 Program Prawa i Sprawiedliwości, Warszawa.
Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
2019 Druk nr 36, 22 listopada 2019 r., Warszawa
„Twoja Polska”
2019 Program Koalicji Obywatelskiej, Warszawa.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. Dotyczy: Planowanie rodziny, ochrona płodu ludzkiego i warunki dopuszczalności
przerywania ciąży. Sygn. Akt K 1/20. Dz.U. z 2021 r. poz. 175 z dnia 27
stycznia 2021 r.
„Zdrowie, praca, rodzina”
2014 Program Prawa i Sprawiedliwości, Warszawa.

24

SZYMON KAWA
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

DECYZJA TRYBUNAŁU
KONSTYTUCYJNEGO
JAKO SKŁADOWA PRZEMIAN
IDEOLOGICZNYCH W POLSCE
CONSTITUTIONAL TRIBUNAL DECISION
AS A PART OF POLITICAL CHANGES
IN POLAND

STRESZCZENIE
Konflikt dotyczący zmiany prawa aborcyjnego w Polsce doprowadził
do masowych protestów w całym kraju. Decyzja Trybunału Konstytucyjnego podzieliła Polaków. Zarówno protestujący, jak i rządzący,
w znacznej mierze oparli swoją argumentację na kwestiach światopoglądowych. Mimo niejednolitego stanowiska zarówno wśród sympatyków Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, jak i przeciwników legalnej
aborcji, argumentacja obu stron konfliktu opiera się na konkretnych
wartościach. W pracy staram się przeanalizować stanowisko każdej
ze stron oraz odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje szansa stworzenia
kompromisowego rozwiązania, odpowiadającego zarówno protestującym, jak i stronie rządzącej? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, dokonałem analizy wypowiedzi obu stron sporu. Istotnym elementem
pracy jest również charakterystyka działania mediów, a co najważniejsze sprzężenia zwrotnego w social mediach. W tekście poruszyłem
również kwestię języka, z jakiego korzystają protestujący i tego, jak
władza odnosi się do specyficznej formy komunikacji stosowanej przez
demonstrantów. W dalszej części pracy przedstawiam propozycje polityczne, mające rozwiązać spór w sprawie aborcji, tłumaczę również,
jak kwestie światopoglądowe sprawiają, że żadna ze stron konfliktu nie
jest skłonna do kompromisowego rozwiązania problemu. Pozwoli to
w przyszłości na dokonanie dokładniejszej analizy postępującej polaryzacji społeczeństwa, która opiera się na dysharmonii ideologicznej.
SŁOWA KLUCZOWE: protest, strajk, feminizm, ideologia,
konserwatyzm
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WSTĘP
Decyzja Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 roku
ograniczająca prawo aborcyjne spotkała się ze sprzeciwem znacznej części
polskiego społeczeństwa. Ruch społeczny, znany jako Ogólnopolski Strajk
Kobiet, doprowadził do wybuchu protestów w całym kraju. W obliczu tego
zjawiska wiele ugrupowań politycznych ustosunkowało się do decyzji Trybunału jak i samych protestów. Zbadanie narracji prowadzonej przez konkretne
ugrupowania polityczne pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy stanowisko
samych organizacji podyktowane jest ideologią, z którą ugrupowania się utożsamiają, czy jest wynikiem marketingu politycznego prowadzonego w celu
zwiększenia wpływów tychże organizacji. Istotną kwestią, która wiążę się ze
stanowiskiem omawianych ugrupowań, jest również ich podejście do ewentualnej próby dialogu z ich politycznymi oponentami. W samej narracji, zarówno przeciwników jak i zwolenników decyzji Trybunału Konstytucyjnego,
porusza się głównie aspekty światopoglądowe. Mimo obecności w przestrzeni
publicznej argumentacji opartej na kwestiach prawnych (legalności działania
Trybunału Konstytucyjnego) oraz zdrowotnych, (wpływ aborcji na zdrowie
kobiety, ryzyko związane z korzystania z nielegalnych form aborcji, protesty
w dobie pandemii), to jednak podstawą sporu jest konflikt ideologiczny. Analiza komunikatów tworzonych przez ugrupowania polityczne pozwoli dostrzec różnice oraz podobieństwa w narracji prowadzonej przez każdą ze stron.
DWIE GŁÓWNE STRONY KONFLIKTU
Funkcjonujący dotychczas tzw. “kompromis aborcyjny” uchwalony
w 1993 roku, w dużej mierze powstrzymywał społeczną debatę w sprawie
ograniczenia, bądź liberalizacji prawa aborcyjnego w Polsce (Brzeska 2020).
Zaangażowanie w kwestie zmiany prawa aborcyjnego w Polsce pozostawały
domeną środowisk pro-life oraz feministycznych. Aż do września 2016 roku,
aborcja nie była tak intensywnie komentowana w polskich mediach. Temat
ten również nie doprowadzał do masowych protestów. Sytuacja uległa zmianie 22 września 2016 roku, w wyniku rozpatrzenia przez Sejm projektu ustawy zaostrzającego przepisy aborcyjne w Polsce. Partia Razem zorganizowała
pikietę pod Sejmem pod hasłem „czarny protest” (PAP 2016). Od września
do października, przez Polskę przetoczyła się fala protestów, które ożywiły
dyskusję dotyczącą prawa aborcyjnego. Według szacunków policji w 143 demonstracjach (m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu) wzięło
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udział łącznie 98 tysięcy manifestantów. Zdecydowana większość, bo aż 90%
protestów odbyło się w miejscowościach poniżej 50 000 mieszkańców (Wirtualna Polska 2016). W największej demonstracji w ramach “czarnego protestu”, według szacunków Ratusza, wzięło udział 30 tysięcy osób. Protesty
przyciągnęły również uwagę zagranicznych mediów, w których sytuacja była
szeroko komentowana (Newsweek 2016).
Prawo aborcyjne w Polsce, zarówno to obowiązujące przed decyzją Trybunału Konstytucyjnego, jak i po jej ogłoszeniu, jest jednym z bardziej restrykcyjnych w Europie (Wolska 2020). W dniu 3 września 2016 roku Sejm
po pierwszym czytaniu przekazał do rozpatrzenia przez komisję sejmową projekt inicjatywy obywatelskiej „Stop Aborcji”, a odrzucił projekt inicjatywy
„Ratujmy Kobiety”. W związku z takim obrotem spraw 3 października 2016
roku w wielu miastach Polski doszło do protestów przeciwników zaostrzenia
ustawy aborcyjnej. W późniejszych latach dyskusja dotycząca prawa aborcyjnego przygasła. Aktywność przeciwników jak i zwolenników legalnej aborcji
polegała głównie na tworzeniu projektów ustaw. Komitet inicjatywy ustawodawczej “Ratujmy Kobiety 2017”, mimo zebrania wymaganej prawem ilości
podpisów pod projektem ustawy, został odrzucony w pierwszym czytaniu
(Sejm RP 2018). W reakcji na działania komitetu, politycy związani z partią
Prawo i Sprawiedliwość oraz Kukiz’15, złożyli do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o orzeczenie, że przepisy ustawy z 1993 roku, zezwalające na
aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, są
niezgodne z Konstytucją RP (Chrzczonowicz 2017).
Przewaga w Sejmie Prawa i Sprawiedliwości, która za jeden z elementów
swojego programu uważa powiązanie religii katolickiej z państwem, w pozytywny sposób odnosiła się do zawężenia listy przypadków, w którym można
legalnie dokonać aborcji. Należy również zaznaczyć, że przed uzyskaniem tak
dużej przewagi w Sejmie, stanowisko partii oscylowało de facto między utrzymaniem „kompromisu aborcyjnego” (Kowalczyk 2015, s. 175-177). Prezydent Andrzej Duda będący członkiem partii rządzącej, brał również udział
w Marszach dla Życia i Rodziny organizowanych przez środowiska pro-life,
podkreślając w ten sposób stanowisko samego ugrupowania (Interia 2020).
Dominacja środowisk prawicowych w Sejmie doprowadziła do spadku liczby
zwolenników liberalizacji prawa aborcyjnego w strukturach władzy. Jednak
w trakcie tzw. Czarnych protestów, założona została organizacja “Ogólnopolski Strajk Kobiet”, która w późniejszych latach miała odegrać główną rolę
w organizacji manifestacji zwolenników liberalizacji prawa aborcyjnego.
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W dniu 22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż
przepis o dopuszczalności aborcji z powodu przesłanki embriopatologicznej
jest niezgodny z konstytucją. Protesty przeciwko decyzji zaostrzenia prawa
aborcyjnego odbywały się jeszcze przed ogłoszeniem decyzji trybunału (Banasik 2020). Jednak za początek fali protestów można uznać dzień ogłoszenia
wyroku, w którym manifestanci próbowali się dostać pod dom Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, lecz siłą zostali powstrzymani
przez policję (Onet News 2020). Partia rządząca zdaniem wielu ekspertów,
jak i znacznej części opinii publicznej, kontroluje Trybunał Konstytucyjny, co
skierowało gniew protestujących przeciwko rządowi (Polityka 2016). Użycie
gazu przez policję w trakcie protestów było szeroko komentowane w mediach,
co przyczyniło się do rozpowszechnienia informacji o proteście. Wg informacji służb porządkowych, na dzień 23 października odbyło się już 91 manifestacji (Newsweek 2020). Członkinie “Ogólnopolskiego Strajku Kobiet” zorganizowały największe protesty od 1989 roku. Przeciwko decyzji Trybunału
Konstytucyjnego zorganizowano manifestacje w kilkuset miejscowościach
w Polsce. Mimo pandemii, tzw. Marsz na Warszawę, zebrał 100 tyś. uczestników (The New York Times 2020). Analizując skalę protestów, musimy brać
pod uwagę przede wszystkim ich spontaniczny charakter. Manifestacje przebiegały bez wielomiesięcznych przygotowań, funduszy czy infrastruktury organizacyjnej, niemniej jednak czynnikiem, który mógł wpłynąć na frekwencję
na protestach, była sytuacja pandemiczna, która mogła “skutecznie” zniechęcić część społeczeństwa do brania w nich udziału. Wprowadzone przez rząd
ograniczenia mogły zniechęcić do udziału w protestach, choćby ze względu
na ryzyko nałożenia kar finansowych na uczestników zgromadzeń (Szołucha
2021). Oczywiście możliwe, że frekwencja byłaby mniejsza ze względu na dostępność lokali usługowych i część protestujących nie byłaby skłonna poświęcić czasu na udział w demonstracjach (nie jestem jednak w stanie określić,
jak wymienione czynniki realnie wpłynęły na liczebnosć manifestacji [ilość
manifestantów]).
NIE TYLKO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Mimo aktywnego wspierania protestów przez Lewicę, należy zwrócić
uwagę na stosunkowo niewielką rolę partii politycznych w organizacji protestów. Komunikaty wysyłane przez protestujących odnosiły się do szerokiej
puli wartości. Zwracano uwagę na kwestie: wolności osobistej, medycznych
aspektów aborcji, braku poszanowania wartości demokratycznych przez
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rządzących. Hasła oraz transparenty protestujących skierowane były również
przeciwko osobom oraz organizacjom, które zdaniem protestujących, przyczyniły się do decyzji Trybunału Konstytucyjnego (Polska Times 2019). Manifestanci w swoich hasłach atakowali Kaję Godek, czołową postać w polskim ruchu pro-life, Krzysztofa Bosaka, jednego z liderów partii Konfederacja
Wolność i Niepodległość, czy wreszcie arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.
Każda z tych postaci naraziła się protestującym ze względu na swój jawny
sprzeciw wobec aborcji. Kaja Godek wprost zaznaczyła, że jej dalszym celem
jest walka o zakaz aborcji również w przypadku, gdy do ciąży doszło w wyniku gwałtu (Fakt 2020). Wypowiedź Krzysztofa Bosaka: “Jeżeli jakieś dziecko
jest rzeczywiście z tak poważną wadą, że umrze w trakcie porodu czy po porodzie, no to po prostu umrze i to jest proces naturalny”, obiegła Internet
i skoncentrowała uwagę przeciwników decyzji Trybunału Konstytucyjnego zarówno na jednym z szefów Konfederacji jak i na samej partii (Wprost
2020). Z kolei arcybiskup Jędraszewski był najczęściej wspominanym przez
protestujących przedstawicielem duchowieństwa. Jego wypowiedzi atakujące
środowiska LGBT, aborcję i antykoncepcję sprawiły, że zaczął być utożsamiany ze szkodliwym wpływem Kościoła na politykę (Pitoń 2020). Każda
z wymienionych postaci związana jest ze środowiskami skrajnie konserwatywnymi. Tradycyjne wartości i ich reprezentacja w polityce, praktycznie
od rewolucji francuskiej, identyfikowana jest między innymi z dużą rolą duchowieństwa w życiu społecznym. Polski konserwatyzm, poza nielicznymi
i marginalnymi przykładami jak nacjonalistyczny ruch Zadruga, bardzo mocno powiązany jest z Kościołem Katolickim oraz wartościami chrześcijańskimi
(Terlikowski 2020). Od początku protestów organizowanych przez zwolenników legalnej aborcji, do głosu dochodziły tezy o szkodliwym wpływie Kościoła na Państwo. Utożsamienie przez Kościół Katolicki aborcji z zabójstwem,
bez wątpienia ma wpływ na opinię publiczną. Podczas manifestacji często
wznoszone były antyklerykalne hasła, co wykorzystywały zarówno media
sprzyjające protestującym, jak i te popierające ich przeciwników.
Niewątpliwie podczas protestów niebagatelną rolę odgrywają szeroko
rozumiane media. Upublicznione przez nie pojedyncze incydenty związane z
manifestacjami wpływają nie tylko na opinię publiczną, ale też aktywizują społeczeństwo. Część mediów przekazywała informacje w sposób neutralny, nie
sygnalizując poparcia dla protestujących, ale też jawnie nie potępiając działań
OSK, mimo to informacje dotyczące Strajku Kobiet polaryzowały odbiorców.
Było to widoczne zwłaszcza w mediach internetowych, umożliwiających komentowanie oraz udostępnianie informacji. Ponadprzeciętna ilość komentarzy
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powodowała wzrost wyświetleń artykułów, a co za tym idzie popularyzację
tematu (Szymaniak 2020). Czynnik światopoglądowy wpływa na potrzebę
dyskusji oraz publicznego manifestowania własnego stanowiska. Newsy opisujące sytuacje konfliktowe między przeciwnikami i zwolennikami legalnej
aborcji, często dotyczyły spraw spoza świata polityki. Viralowo rozeszła się
informacja o incydencie we wsi Ropica Polska w województwie małopolskim.
Mianowicie ksiądz z miejscowej parafii, nakazał kandydatom na bierzmowanie podpisać deklarację, w której oświadczają, że nie popierają postulatów
Strajku Kobiet. Dokument rozpoczyna się od następujących słów: "Ja, niżej podpisany kandydat do Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej, wobec
Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie oświadczam, że nie popieram tzw. strajku kobiet" (Rzeczpospolita 2021). Wskutek zaistniałej sytuacji
ruszyła lawina komentarzy pod artykułami opisującymi to wydarzenie, które
można podzielić na trzy kategorie. Pierwszą grupą są ludzie, których oburza
postawa księdza. Ta grupa internautów uważa, że poparcie Strajku Kobiet to
kwestia indywidualnych przekonań, do których również katolicy mają prawo.
Drugą grupą, którą można wyodrębnić są osoby popierające postawę księdza,
jednocześnie negatywnie odnosząc się do protestujących. W tym przypadku
możemy dostrzec, że komentujący opierają swoją opinię na podstawie nauk
Kościoła Katolickiego. Osoby z tej grupy zwracają uwagę, że chcąc należeć do
wspólnoty chrześcijańskiej popieranie aborcji utożsamianej z zabijaniem jest
niezgodne z dekalogiem. Trzecią, najbardziej charakterystyczną grupą są ludzie, którzy w pewien sposób akceptują takie działanie księdza, ale wynika to z
ich antyklerykalnego nastawienia. Ta grupa utrzymuje, że przedstawiciele Kościoła Katolickiego sami zniechęcą wiernych do tej instytucji, m.in. manifestując postawę wyżej opisaną. Duchowni w przeróżny sposób wygłaszali swoje
opinie na temat Strajku Kobiet, próżno jednak szukać informacji o poparciu
protestów przez księży, podobnie jak trudno znaleźć wśród manifestantów
pozytywne słowa na temat kleru. Swój wydźwięk w debacie publicznej miały
również napisy umieszczane przez protestujących na murach kościołów oraz
incydentalne zakłócanie mszy świętych przez przeciwników decyzji Trybunału
Konstytucyjnego (TVP Info 2020a). Postawa protestujących była jednak niejednoznaczna w stosunku do policji. Manifestujący prowokowali policję do
podejmowania interwencji, ale też zdarzały się sytuacje, w których namawiali
policjantów do przyłączenia się do protestów. W serwisie Twitter udostępniono nagranie, na którym policjantka klaszcze w dłonie razem z protestującymi.
Warto również wspomnieć, że artykuł opublikowany przez RMF24, zatytułowany: „Strajk Kobiet. Policjanci dołączyli do protestu w Krakowie” jest fake
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newsem. Nagranie przedstawiające policjantów idących wśród ludzi, nie było
oznaką poparcia dla protestu, lecz wypełnianiem obowiązków służb publicznych (Wójcik 2020). Niemniej jednak wraz z trwaniem protestów, media
donosiły o coraz bardziej brutalnym zachowaniu policji. Jednym z głośniejszych wydarzeń mających wpływ na postrzeganie sił policyjnych, było użycie
gazu przeciwko posłance Barbarze Nowackiej, która chwilę wcześniej pokazała służbom legitymację poselską. W Internecie zostało opublikowane nagranie
z tego incydentu (Siałkowski 2020). Media upubliczniły również materiał,
na którym nieumundurowany policjant używał pałki teleskopowej przeciwko
protestującym (Pietraszewski 2020). Wśród osób popierających protest pojawiło się coraz więcej głosów mówiących o tym, że brutalność policji podyktowana jest poleceniami rządzących, zaś zwolennicy zaostrzenia prawa
aborcyjnego udostępniali nagrania przedstawiające, ich zdaniem, agresywne
i niemoralne działanie protestujących, mające uzasadnić siłowe interwencje
policji (Grochal 2020). Kontrowersję wzbudziła interwencja policji wobec
14-latka, który opublikował na Facebooku post dotyczący Strajku Kobiet. Policja udała się do jego miejsca zamieszkania i poinformowała go, że jeśli pojawi
się na wydarzeniu, zostanie potraktowany jako współorganizator. Według policji interwencja była konieczna, gdyż nastolatek aktywnie wzywał do udziału
w wydarzeniu naruszającym obostrzenia pandemiczne. "Zgodnie z Ustawą
o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982r., o tym
zdarzeniu poinformowana została też dyrekcja szkoły"- poinformowała policja. O całym zajściu został powiadomiony również Sąd Rodzinny i Nieletnich.
Posłanka Lewicy Marcelina Zawisza w mediach społecznościowych zapowiedziała interwencję poselską, gdyż jej zdaniem funkcjonariusze postąpili w sposób absurdalny. Do sytuacji odniosła się Komenda Policji w Krapkowicach:
W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną i związanym z nią
zakazem gromadzenia się funkcjonariusze podjęli czynności celem
ustalenia organizatora. W ich trakcie policjanci ustalili, że jedną z osób,
które na portalu społecznościowym czynnie propagują i nawołują do
zgromadzenia, jest 14-letni chłopiec. Funkcjonariusze pojechali do
jego miejsca zamieszkania, celem przeprowadzenia rozmowy profilaktyczno-informującej z jego rodzicami. W rozmowie z matką chłopca
poinformowali o aktualnych przepisach prawa dotyczących zakazu organizacji zgromadzeń (Polsat News 2020).

Sprawą nastolatka zainteresowały się media oraz posłowie, którzy opisywali działania policji jako przykład politycznych represji dokonywanych jej
rękami przez partię rządzącą. Opinie internautów również i w tym przypadku
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były podzielone. Jedni wskazywali na absurd i nieadekwatność działań służb,
ciągłą inwigilację obywateli oraz represjonowanie ludzi przeciwstawiających
się partii rządzącej, zaś inni podkreślali, że organizowanie wydarzeń publicznych zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się Covid-19. Osoby akceptujące, czy
wręcz popierające działania policji wskazywały również na to, że wiek nastolatka, w żaden sposób nie usprawiedliwia jego działań, a część komentujących zwracała uwagę, że interwencja wobec nieletnich ma również charakter
dydaktyczny. Internauci również w tym przypadku wyrażali spolaryzowane
opinie, a część komentujących wskazywało na potrzebę mniej swobodnego
sposobu wychowania młodzieży: “Co 14-latek może wiedzieć o życiu? Niech
się uczy bo miał lekcję zdalne a profil na fb to trochę za wcześnie”- skomentowała jedna z internautek. Inni wręcz podziwiają postawę nastolatka: “Szacun
dla tego młodego człowieka” (Facebook 2020). Kolejny raz w dyskusji przejawia się element ról społecznych, tak jak osoby popierające protest reprezentują postawę feministyczną, tak zwolennicy zaostrzenia prawa aborcyjnego
okazują przywiązanie do konserwatywnych wartości. W komentarzach widać,
że krytycy zachowania 14-latka odnoszą się do tego, jaką rolę społeczną powinien odgrywać młody człowiek-dziecko. Z kolei sam Strajk Kobiet mocno
opiera się na wartościach feministycznych, które negatywnie odnoszą się do
sztywnych ram ról społecznych.
JĘZYK PROTESTUJĄCYCH I ICH OPONENTÓW
Sposób wyrazu oraz język używany przez protestujących również stał
się przedmiotem sporów, zarówno w mediach jak i społeczeństwie. Tak powszechne wykorzystywanie wulgaryzmów w trakcie protestów jest zjawiskiem
całkowicie nowym. Portal TVP Info, reprezentujący opcje pro-rządową, podkreślał notoryczne wykorzystywanie obrazoburczych haseł (TVP Info 2020b).
Ultrakonserwatywny tygodnik Gazeta Polska, na swoim portalu internetowym zamieścił nagranie zatytułowane “Strajk kobiet czy cywilizacyjne zezwierzęcenie, przemoc psychiczna i fizyczna? NASZA RELACJA13.12.20”, które
przedstawia protestujących w negatywnym świetle (Gazeta Polska VD 2020).
Zgoła innego zdania był Michał Danielewski, który na łamach serwisu OKO.
press, zamieścił następującą opinię:
Wolę słuchać w telewizjach informacyjnych kobiet krzyczących „wypierdalać!”, niż kolejnych miłych fanatyków w dobrze skrojonych
garniturach, którzy kulturalnym językiem, pełnym kategorii prawniczych, filozoficznych, politycznych mówią rzecz bardziej obelżywą niż
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najgorszy wulgaryzm: że kobiety w świetle prawa, religii albo politycznego status quo wolno torturować (Danielewski 2020).

Kilka serwisów internetowych zwróciło się o opinię w tej sprawie do językoznawców, którzy próbowali ustalić przyczynę tak dużej ilości wulgaryzmów
używanych podczas protestów. Doktor Małgorzata Majewska poproszona
o komentarz dla portalu Onet zwróciła uwagę przede wszystkim nie na treść
samych wulgaryzmów, ale na naruszenie stereotypu kobiecości.
Istotne jest to, że zaczęły to kobiety. Takie słowa z ust mężczyzn nikogo by nie poruszyły. W przypadku kobiet narusza to stereotyp kobiecości, który dotychczas opierał się na ciepłe, bezpieczeństwie, macierzyństwie itp. Aktualne zachowania uruchamiają archetyp, czyli zespół
wyobrażeń, związanych z amazonką, wojowniczką. Najpopularniejszą
amazonką byłą Hippolita, która przedstawia archetyp związany z działaniem, a nie relacją – ona nie zastanawia się, co inni myślą, tylko jeśli
jest wściekła, to po prostu działa. [...] Nie ma wśród kobiet "ikony”
przeklinania, przez co tym większa jest wymowa tych haseł. [...] Dlatego dla mnie najmocniejszym hasłem nie jest popularne "wyp****ć",
tylko "trzeba było nas nie wk***ć", z naciskiem, na „nas”. To pokazuje,
że "my" się już nie zatrzymamy (Pakuła 2020).

Dobór haseł, ma świadczyć o tym, : że to, co do tej pory było trzymane
w ryzach, teraz na dobre się z nich wyrwało. Innego zdania są zarówno przedstawiciele Kościoła Katolickiego jak i posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Ksiądz
Jerzy Szymik, na łamach gazety Gość Niedzielny skrytykował działanie oraz język protestujących. “Miejsce gromadzące kilkutysięczne zgromadzenia śpiewającej młodzieży, było okupowane przez kilkutysięczny tłum piszczącej wulgaryzmy młodzieży" (Szymik 2021). Poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke
w taki sposób skomentował zachowanie protestujących: “Bezwstyd i wulgarność demonstrantek i demonstrantów, prymityw i bezsens haseł pokazały,
że ten wyrok bardzo ich zabolał. I tych ludzi powinno coś bardzo zaboleć – bo
są kompletnie rozwydrzeni i pozbawieni hamulców.“ (Super Express 2020).
Profesor Adam Bednarek, zwraca uwagę na podstawowe funkcje języka - komunikacyjną i ekspresywną. Wyrażanie informacji i uczuć jest procesem, które bezpośrednio wpływają na formę komunikatu. Językoznawca podkreśla,
że tak zwana reguła grzecznościowa, która ma sprawić, że odbiorca komunikatu czuje się komfortowo, nie zawsze musi być obecna. Złość manifestantów
po części wynika z tego, że nie wierzą oni w skuteczność dialogu z rządzącymi.
Profesor Bednarek zaznacza, że protestujący są całkowicie świadomi konfliktu
między grzecznościową formą komunikowania, a potrzebą wyrażania emocji.
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Świadczą o tym hasła pokroju “uprzejmie prosimy szybciutko uciekać”, które jest odzwierciedleniem hasła “wypierdalać” (Pakuła 2020). Jednak wśród
ekspertów, zdarzały się również negatywne opinie wobec języka używanego przez protestujących. Profesor Jerzy Bralczyk wskazuje na niepotrzebne
epatowanie wulgaryzmami, które w żaden sposób nie zachęcają do dialogu,
a raczej przynoszą odwrotny skutek. Zdaniem językoznawcy skandowanie
hasła “wypierdalać” nie jest manifestacją swojego zdania na temat aborcji, co
raczej epatowaniem niechęci do partii rządzącej. W wywiadzie dla Wirtualnej
Polski, Bralczyk podkreśla, że w dobie poprawności politycznej i piętnowania takich słów jak “murzyn” czy “cygan”, pewną niekonsekwencją jest nagła
akceptacja wulgaryzmów w przestrzeni publicznej (Wirtualna Polska 2020).
Istotnym elementem protestów stały się również tworzone przez uczestników transparenty. Hasła używane przez manifestantów, poza tym, że zawierały wulgaryzmy, wyróżniały się unikatowością. Różnorodność treści
umieszczana na transparentach daleko wybiegała poza skandowane przez protestujących slogany. Wśród uczestników protestów popularnością cieszyło się
wykorzystywanie internetowych memów, nawiązań popkulturowych, tekstów
rymowanych czy gier słownych. Doktor Michał Rusinek, w następujący sposób skomentował różnorodność transparentów używanych podczas manifestacji: “To jest bunt bardzo młodych ludzi, którzy posługują się własną poetyką, np. internetu, stylizują swoje hasła na napisy na memach, odwołują się do
swojej kultury, odwołują się np. do gier komputerowych, ale też wykorzystują
poezję albo kody profesjonalne.” (Nasze Miasto Kraków 2020).
Należałoby również zwrócić uwagę na to, że kultura Internetu, w znaczny sposób wpłynęła na sposób komunikacji. Wykorzystywanie emotikonek,
memów, zapożyczeń z języka angielskiego, jest głównie domeną tak zwanych
digital native, czyli cyfrowych tubylców. Jest to określenie ludzi urodzonych
w czasach powszechnego stosowania w życiu codziennym i zawodowym Internetu, komputerów i innych urządzeń, traktującego Internet jako zwyczajny
element otaczającego go świata (Prensky 2001). Z badań wynika, że zdecydowaną większość protestujących stanowiły kobiety (79%), a średnia wieku wynosiła 33 lata. Wśród badanych dominowały te, które posiadały wykształcenie
wyższe (71%), jak i zamieszkiwały duże miasta (powyżej 500 tysięcy mieszkańców) (Rzęsa 2020). Wśród protestujących dominowali przedstawiciela
pokolenia Y. Znaczącą część manifestantów stanowiły również osoby z pokolenia Z. Można zatem stwierdzić, że wśród demonstrantów największą grupę
stanowili cyfrowi tubylcy. Doprowadziło to do powszechnego wykorzystania
języka Internetu podczas protestów. Według badania IPSOS, zleconego przez
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serwis informacyjny Oko.press, znaczną część przeciwników liberalizacji prawa aborcyjnego stanowią osoby starsze. Mimo tego, że na pytanie: “Czy kobieta powinna mieć prawo do przerwania ciąży do 12 tygodnia jej trwania?” 52%
badanych osób w wieku 60+ odpowiedziało tak, to jednak z samego badania
wyraźnie wynika, że im starsza grupa wiekowa, tym mniejsze jest poparcie
dla liberalizacji prawa aborcyjnego (Chrzczonowicz 2020). Oczywiście samo
pytanie jest ogólne i nie uwzględnia wszystkich ewentualności. jednak zwrócić
należy uwagę, że młodzi protestujący, w debacie publicznej dotyczącej aborcji,
mogą dostrzegać konflikt pokoleń. W tym przypadku może powstać pewien
skrót myślowy, że młodzi ludzie przeciwstawiają się konserwatywnym wartościom starszego pokolenia. Istotnym czynnikiem jest fakt, że temat legalnej
aborcji dotyczy bezpośrednio większości protestujących kobiet, gdyż to one
znajdują się w wieku reprodukcyjnym. Protestujący mogą zatem postrzegać
decyzję Trybunału Konstytucyjnego jako odebranie młodym ludziom prawa
wyboru przez osoby starsze, których bezpośrednio nie dotyczy temat aborcji.
Również przeciwnicy protestów w swojej argumentacji wykorzystują fakt, że
protestują głównie osoby młode. Pod artykułem, którego tematem było ukaranie przez sąd w Limanowej 17-latki, która zorganizowała jeden z protestów,
pojawiły się nieprzychylne nastolatce komentarze, odnoszące się do młodego
wieku zatrzymanej. “Niepełnoletni, niewychowany, rozpuszczony dzieciak
chcący uprawiać w przestrzeni społeczną anarchię.”, “Głupia gąska dała się
nabrać na kłamliwe hasła SK”. "By rozum był przy młodości, nigdy takiej
obfitości pereł morze, ziemia złota nie urodzi! (Kochanowski)” czy “smarkata
powinna do roboty pójść” - to tylko niektóre komentarze negatywnie odnoszące się do młodego wieku protestujących (Dziennik 2021).
Protestujący ze względu na oddolny charakter protestów, nie reprezentowali jednego stanowiska światopoglądowego. Zwolennikami protestów były
środowiska feministyczne, anarchistyczne, socjalistyczne, liberalne, ale także
ludzie nie identyfikujący się z konkretną stroną polityczną. Mimo dominacji
haseł kojarzących się z wartościami lewicowymi, to sama linia ideologiczna
protestujących nie była jednolita. Odnoszono się do bezpieczeństwa kobiet,
wolności wyboru, polityki socjalnej wobec ludzi wychowujących niepełnosprawne dzieci. Nie można założyć, że wszyscy protestujący są zwolennikami
swobodnego i darmowego dostępu do aborcji. Mimo pojawiania się na protestach haseł nawołujących do wprowadzenia aborcji do 12 tygodnia trwania
ciąży, to mylnym jest założenie, że każda osoba biorąca udział w manifestacjach popiera taki postulat. Należy zwrócić uwagę, że stanowisko przeciwników legalnej aborcji rwnież nie jest jednolite. Kaja Godek jawnie mówi o celu
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organizacji pro-life, jakim jest całkowity zakaz aborcji, jednak wśród większości polityków prawicowych, tak radykalna postawa jest stosunkowo rzadka.
Partia KORWIN, należąca do koalicji Konfederacja, po wybuchu protestów
zorganizowała wystąpienie prezentujące stanowisko partii wobec decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Czołowi przedstawiciele ugrupowania mówili o radości spowodowanej decyzją o zmianie w konstytucji. Zwracali oni uwagę na
agitację prowadzoną przez lewicowców oraz media, które wprowadzają w błąd
kobiety, namawiając je do protestów. Członkowie partii wskazują na fakt, że
decyzja Trybunału nie zakazuje całkowicie aborcji, a zabrania jej w przypadku defektów, które pozwalają żyć (Jaskółka 2020). Kwestie światopoglądowe
w przypadku partii KORWIN opierają się na dwóch fundamentach, liberalizmie oraz konserwatyzmie. Mimo tego, że cała Konfederacja popiera decyzje
w sprawie zmiany prawa aborcyjnego, to jednak argumentacja poszczególnych
członków ugrupowania znacząco się różni. W przypadku Prawa i Sprawiedliwości narracja dotycząca protestów też nie jest jednolita. Polski premier Mateusz Morawiecki, koncentrował swoje wypowiedzi na temat legalnych sytuacji,
w których kobieta może dokonać aborcji. Uwaga premiera była również skupiona na ryzyku rozprzestrzeniania się epidemii w wyniku gromadzenia się mas
ludzkich. M. Morawiecki apelował do protestujących o pozostanie w domach.
Mimo negatywnego zdania na temat zachowania manifestantów, wypowiedzi
premiera nie uderzają w poszczególne osoby, przekonania oraz organizacje.
”Szczególny apel kieruję do uczestników ostatnich protestów i opozycji. Proszę
o to, abyśmy usiedli do rozmów. Niech nasze spory nie toczą się na ulicach
i niech nie będą przyczyną kolejnych zachorowań” - zaapelował Morawiecki
(Gazeta Prawna 2020). W przemówieniu widać elementy charakterystyczne
dla marketingu politycznego. Zgoła inne wrażenie budzi przemówienie Jarosława Kaczyńskiego, udostępnione na facebookowym koncie partii rządzącej.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości zaznacza słuszność decyzji Trybunału Konstytucyjnego podkreślając, że poprzednia Konstytucja została uchwalona przez
parlament, w którym przewagę miała lewica. Następnie Jarosław Kaczyński
podkreśla, że osoby organizujące manifestacje oraz sami protestujący, sprowadzają niebezpieczeństwo powszechne. Podczas mowy wprost pada oskarżenie
protestujących o popełnianie poważnego przestępstwa. Jarosław Kaczyński
zaznacza, że Kościół reprezentuje jedyny znany w Polsce system moralny,
a odrzucenie tego założenia nazywa nihilizmem. Prezes PiS mówi o tym,
że protestujący niszczą Polskę oraz namawia zwolenników władzy do obrony
kościołów. W przemowie prezesa partii rządzącej zostaje podkreślona całkowita
legalność działań Trybunału Konstytucyjnego oraz brak możliwości znalezienia
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kompromisu. Zostaje Przemowa prezesa partii rządzącej podkreśla całkowitą legalność działania Trybunału Konstytucyjnego oraz zapewnia, że nie ma
możliwości zmiany prawa aborcyjnego w Polsce (Jaskółka 2020). Deklaracje
wygłoszone w przemowie wiceprezesa Rady Ministrów, nie pozostawią wątpliwości co do ideologicznego charakteru decyzji TK oraz wrogości wobec protestujących. Charakterystyczną cechą przemowy Jarosława Kaczyńskiego jest
brak jakiegokolwiek nawoływania do dialogu. Prezes Prawa i Sprawiedliwości,
w stanowczy sposób zaznaczył, że protesty są nielegalne, a jakiekolwiek chęci
zmiany prawa nie będą akceptowane przez rządzących. Posiedzenie Sejmu
z dnia 27 października 2020 rok, pokazuje jak wielkie emocje i konflikty generuje dyskusja na najwyższych szczeblach władzy w Polsce. Interwencja straży
marszałkowskiej, wkroczenie na mównicę posłanek jak i przerwanie wypowiedzi posłów opozycji w pewien sposób pokazuje determinację przeciwników
i zwolenników zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce (Jaskółka 2020).
CZY DIALOG JEST MOŻLIWY?
“Kompromis” nie jest słowem, które dobrze kojarzy się zwolennikom
decyzji Trybunału Konstytucyjnego jak i znacznej części protestujących.
W przypadku sympatyków Strajku Kobiet, tak zwany “kompromis aborcyjny”, kojarzy się z niedziałającym systemem, gdzie aborcja mogła być wykonana tylko przy spełnieniu określonych warunków, a nawet wtedy mogło nie
dojść do zabiegu. Zwolennicy decyzji Trybunału Konstytucyjnego, cieszyli
się ze zniesienia kompromisu i w ten sposób ocalenia życia nienarodzonych
dzieci, które mogłyby zostać zabite np. ze względu na defekt zezwalający na
aborcje. Deklaracje OSK mówiące o pełnej legalizacji aborcji do 12 tygodnia
ciąży, sięgały o wiele dalej niż ustawa aborcyjna z 1993 (Onet 2020). Również
przedstawiciele koalicji rządzącej nie wspominali publicznie o chęci powrócenia do wcześniejszego stanu prawnego. Jednymi ugrupowaniami w Sejmie,
które namawiało do dialogu w sprawie prawa aborcyjnego było Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Polska 2050. Joanna Mucha, członkini ugrupowania
Szymona Hołowni deklaruje, że jest zwolenniczką liberalizacji prawa aborcyjnego. Mimo różnych stanowisk w samym ruchu, członkowie są zgodni co
do konieczności wprowadzenia odpowiednich rozwiązań prawnych. Mucha
podaje przykład Irlandii, gdzie wspomagani przez ekspertów obywatele wypracowali pytania referendalne (Gazeta Prawna 2021). Ostatecznie w wyniku
referendum prawo zostało zmienione. Szymon Hołownia widzi jedyne rozwiązanie w referendum.
37

SZYMON KAWA

Jeżeli nie (referendum), to jak to rozstrzygnąć? Jeżeli mamy dwie strony, z których jedna mówi: nie robimy referendum, bo aborcja to prawo kobiet, a druga mówi: nie wolno głosować, bo to jest kwestia prawa
do życia - to jeżeli ja wezmę swoje poglądy i umieszczę w korpusie
nienaruszalnych praw człowieka i z jednej, i z drugiej strony, to jak
my mamy prawo w Polsce ułożyć? To unieważnia demokrację. Trzeba
w pewnym momencie to rozstrzygnąć (PAP 2021).

W ocenie lidera Polski 2050, w tej kadencji Sejmu należy przywrócić
obowiązujący od 1993 roku tzw. kompromis aborcyjny. Następnym krokiem
będzie zorganizowanie panelu obywatelskiego, który przygotuje pytania referendalne. Samo referendum - wskazywał Hołownia - miałoby zostać przeprowadzone w nowej kadencji Sejmu, po wyborach w roku 2023. Z kolei prezes
Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił na
konferencji prasowej w Sejmie, że obowiązkiem władzy jest dbanie o dobro
obywateli, a nie stwarzanie zagrożenia. “Władza, rząd nie wywiązuje się ze
swojego obowiązku i w takim momencie do gry musi wejść racjonalna opozycja. Dlatego proponuję dwa rozwiązania - rozwiązanie ratunkowe i rozwiązanie docelowe w sprawie publikacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego”
- powiedział lider PSL. Władysław Kosiniak-Kamysz proponuje natychmiastowe przywrócenie stanu prawnego sprzed decyzji Trybunału, a następnie
przeprowadzenie referendum (TVN24 2021). Największym problemem, który dostrzegają zarówno organizacje feministyczne jak i środowiska prorządowe
jest kwestia ogólnego sensu głosowania. Zdaniem dużej części zwolenników
liberalizacji prawa aborcyjnego, możliwość przerwania ciąży do 12 tygodnia
jest prawem człowieka i nie powinno podlegać referendum. Natomiast środowiska konserwatywne uważają, że referendum w sprawie zmiany prawa
aborcyjnego z założenia jest złym pomysłem, gdyż głosowanie nad życiem czy
śmiercią nienarodzonych dzieci z natury jest niemoralne. Czynnikiem, który
również wpływa na sprzeciw środowiska pro-choice wobec pomysłu referendum jest sposób formułowania pytań (Chrzczonowicz 2021). Mogłoby być
one skonstruowane w sposób nieprecyzyjny, bądź też zawierać zwroty sugerujące to, że aborcja jest równoznaczna z zabójstwem. Kolejnym aspektem,
który budzi kontrowersje jest to że osoby, których temat bezpośrednio nie
dotyczy, choćby na przykład osoby w podeszłym wieku, mężczyźni, czy kobiety po wieku reprodukcyjnym, mógłby głosować przeciwko liberalizacji prawa
aborcyjnego. Skutkowałoby to ograniczeniem wolności wyboru “zainteresowanej” grupy społecznej. Prawo i Sprawiedliwość również nie jest przychylne
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pomysłowi referendum, gdyż jego wynik mógłby doprowadzić do zmian
prawnych, które byłby niezgodne z ideologią reprezentowaną przez to ugrupowanie.
PODSUMOWANIE
Dyskusja dotycząca prawa aborcyjnego wzbudza niezmiennie wielkie
emocje. Decyzja Trybunału Konstytucyjnego doprowadziła do masowych
protestów, które mimo pandemii, zgromadziły największą ilość protestujących
w historii III Rzeczpospolitej. Spór doprowadził do silnej polaryzacji społecznej, wynikającej z różnic światopoglądowych między obywatelami, a rządzącymi. Determinacja każdej ze stron spowodowała eskalację konfliktu. Podłoże
ideologiczne samej debat sprawia, że oba obozy nie chcą godzić się na żadne
ustępstwa. Zarówno dla protestujących jak i rządu, jakikolwiek kompromis
oznaczałby porażkę. Dla Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, jak również znacznej części manifestantów, powrót do poprzedniego stanu prawnego oznaczałby
odrzucenie postulatów, o które walczyli podczas kilkumiesięcznych protestów.
Z kolei dla rządzących oraz zwolenników decyzji Trybunału Konstytucyjnego, jakakolwiek liberalizacja prawa aborcyjnego oznaczałaby zgodę na działania, które określają jako zbrodnicze. Odrzucenie możliwości debaty wynika
z przekonania każdej ze stron do swoich racji. Zarówno dla protestujących jak
i rządu normy, o które walczą stanowią elementarny fundament praw człowieka. Jakiekolwiek ustępstwa oznaczałyby wyrzeknięcie się swoich przekonań.
Prawo i Sprawiedliwość oraz Ogólnopolski Strajk Kobiet, reprezentują na tyle
odmienny światopogląd, że jakakolwiek próba dialogu jest praktycznie niemożliwa. Sam konflikt ma różne podłoża, obie strony poruszają kwestie religii,
praw w demokratycznym kraju, zdrowia i życia obywateli. Skrajnie odmienne
postrzeganie każdego z tych aspektów stanowi podwaliny konfliktu. Próbując
zrozumieć procesy, które zachodzą w Polsce nie można nie zwrócić uwagi na
przemiany ideologiczne. Zmniejszenie się zaufania wobec Kościoła Katolickiego oraz autorytetów kościelnych. Konflikt między mediami nawołującymi
do modyfikacji prawa na wzór zachodni oraz takimi, które promują postawy
nacjonalistyczne. Skrajnie różne opinie na temat polskiego rządu oraz stanu
demokracji w Polsce. To wszystko powoduje silną polaryzację społeczną oraz
zniechęca obie strony konfliktu do dialogu. Walka o konkretne wartości zaangażowała Polaków w działania polityczne bardziej niż kwestie gospodarcze
czy prawne. Sfokusowanie uwagi protestujących oraz ekspresyjne i wulgarne
wypowiadanie się na temat polskich polityków, instytucji państwowych czy
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Kościoła, ukazuje konflikt wartości reprezentowanych przez obie strony. Dalsze badania sporu o aborcję pozwolą dostrzec ewolucję oraz skalę konfliktów
światopoglądowych w Polsce.
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ROLA KOBIET PODCZAS PROTESTÓW
W SUDANIE W LATACH 2018-2019
THE ROLE OF WOMEN DURING PROTESTS
IN SUDAN IN 2018-2019 YEARS

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono znaczenie kobiet podczas protestów w Sudanie, odbywających się w latach 2018-2019. Szczególny nacisk położono na scharakteryzowanie uczestnictwa kobiet w demonstracjach
z 1964 i 1985 roku, wpływu mediów społecznościowych, funkcjonowania kobiecych organizacji w Sudanie a także polityki, jaką prowadził wobec kobiet Omar al-Baszir. Ponadto przeanalizowano zmiany
w dziedzinie praw kobiet, jakie zaszły po odsunięciu tego polityka od
władzy.
SŁOWA KLUCZOWE: Sudan, kobiety, protesty, prawa

WSTĘP
Sudan należy do państw, w których nierówność płciowa jest najdalej posunięta. Radykalne ograniczenie praw kobiet jest rezultatem rygorystycznego
stosowania zasad islamu, którego wyznawcami jest zdecydowana większość
społeczeństwa. Sytuacja ta nie przeszkodziła jednak kobietom masowo uczestniczyć w protestach, mających miejsce w latach 2018-2019. Tak duże zaangażowanie stanowiło swoisty fenomen w regionie Afryki, gdzie możliwość funkcjonowania kobiet w życiu politycznym jest niewielka. Celem artykułu jest
analiza przyczyn, przejawów i skutków wzmożonej aktywności kobiet podczas
demonstracji w Sudanie w latach 2018-2019.
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SUDAN – PAŃSTWO NIESTABILNOŚCI
Sudan jest krajem położonym w Afryce, nad morzem Czerwonym. Sąsiaduje z Czadem, Egiptem, Etiopią, Erytreą, Libią, Republiką Środkowoafrykańską i Sudanem Południowym (PWN). Państwo to ogłosiło niepodległość
1 stycznia 1956 roku (Brylonek 2019, s.68) Od początku swego istnienia Sudan cechował się niestabilnością wewnętrzną. Był on wyraźnie podzielony na
część północną, zdominowaną przez wyznawców islamu oraz część południową, animistyczno-chrześcijańską (Dudek 2013, s.134). Nowe sudańskie władze podejmowały działania, zmierzające do unicestwienia wierzeń i kultury
ludności z południa. W związku z tym Sudańczycy zamieszkujący południowe regiony kraju, rozpoczęli zbrojną walkę z reżimem (Brylonek 2019, s. 69).
Dyskryminacyjna polityka prezydenta Ibrahima Abbuda sprawiła, iż w 1964
roku w Sudanie rozpoczęły się masowe protesty. Początkowo demonstrowali
wyłącznie studenci, jednak wkrótce dołączyli do nich przedstawiciele innych
grup społecznych. 24 października w kraju ogłoszono strajk generalny. Sześć
dni później został utworzony rząd tymczasowy, a 15 listopada Abbud zrezygnował z funkcji szefa państwa (Pyo 2012). Nowym prezydentem Sudanu
został Dżafar Muhammad an-Numajri (Joffe 2009). Numajri podejmował
wysiłki, mające na celu zakończenie konfliktu między Północą i Południem.
W 1972 roku zdecydował on o przyznaniu autonomii trzem południowym
regionom państwa. W latach 1978-1984 w Sudanie na sile przybierał kryzys
gospodarczy. Dług publiczny rósł w szybkim tempie, a wartość funta sudańskiego spadła aż o 80%. Na dodatek Numajri dokonał zwrotu w swojej dotychczasowej polityce – rozwiązał rząd na Południu i wprowadził tam prawo
szariatu (Joffe 2009). W 1985 roku w Sudanie po raz kolejny miały miejsce antyrządowe manifestacje. Były one spowodowane polityką ekonomiczną władz, które zlikwidowały dopłaty paliwowe i w efekcie doprowadziły do
gwałtownego wzrostu cen wielu artykułów pierwszej potrzeby (Taylor 2016).
Wzburzenie społeczeństwa stało się bodźcem do działania dla wojskowych,
którzy dokonali przewrotu. Po obaleniu Numajriego na czele państwa stanął
Abd er-Rahman Suwar ad-Dahab (Britannica). W 1986 roku w Sudanie odbyły się demokratyczne wybory prezydenckie, w których zwycięstwo odniósł
Ahmed al-Mirghani (Los Angeles Times 2008). Trzy lata później doszło do
kolejnego wojskowego zamachu stanu. Władzę przejęła wówczas Rewolucyjna Rada Dowództwa ds. Ocalenia Narodowego, kierowana przez Omara
al-Baszira (Tisdall 2011). Nowy przywódca rozwiązał parlament, ustanowił
zakaz działania partii politycznych oraz stworzył prawodawstwo opierające
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się na szariacie (Al Jazeera 2019). W 1993 roku Baszir zlikwidował Radę
Dowództwa ds. Ocalenia Narodowego oraz ogłosił się prezydentem (Al Jazeera 2019). Umocnienie swojej pozycji politycznej zawdzięczał sojuszowi
z Hasanem al-Turabim, muzułmańskim fundamentalistą i szefem Narodowego Frontu Islamskiego. Sudański prezydent wraz ze swoim stronnikiem
islamizował państwo, przyczyniając się w ten sposób do zaostrzenia konfliktu
między Północą a Południem (Britannica). Szacuje się, iż w latach 1989-2011
w wojnie między siłami północnymi i południowymi śmierć poniosło około
2 milionów ludzi (Money.pl 2011). W okresie rządów Baszira wybuchł również konflikt w Darfurze – zachodnim regionie kraju, zamieszkałym zarówno
przez Arabów i Afrykanów (Kopiasz 2009, s. 259-264). W 2009 roku Międzynarodowy Trybunał Karny przedstawił nakaz aresztowania przywódcy Sudanu, któremu zarzucono dokonanie zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni
wojennych oraz ludobójstwa w tej prowincji (Haszczyński 2020). Oskarżenie
to nie przeszkodziło mu jednak w dalszym sprawowaniu władzy, bowiem był
wspierany przez Rosję (Warsaw Institute 2019a). Ponadto Stany Zjednoczone,
które przez wiele lat prowadziły twardą politykę wobec Chartumu, z czasem
zaczęły łagodzić swoje stanowisko. Na początku 2017 roku Barack Obama
podpisał dokument, przewidujący ograniczenie sankcji zastosowanych wobec
Sudanu (BBC News 2017). Wsparcie aktorów zewnętrznych nie pomogło
Baszirowi w pomyślnym uregulowaniu sytuacji wewnętrznej. Wciąż trwająca
wojna między Północą i Południem, zmusiła go do podjęcia rozmów z Salvą
Kiirem, będącym przywódcą regionów południowych. W 2009 roku politycy
uzgodnili, iż zostanie przeprowadzone referendum w sprawie niepodległości
Sudanu Południowego (BBC News 2009). Zostało ono przeprowadzone dwa
lata później. Blisko 99% głosujących opowiedziało się za utworzeniem suwerennego państwa (Gazeta Wyborcza 2011).
GWNWZA I PRZEBIEG PROTESTÓW
W LATACH 2018-2019
W okresie rządów Omara al-Baszira narastały problemy natury ekonomicznej. Galopująca inflacja, która w listopadzie 2018 roku wyniosła blisko
70%, zmusiła prezydenta do obniżenia subsydiów żywnościowych i paliwowych (BBC News 2019). Decyzja ta spowodowała, ze ceny chleba i benzyny
wzrosły o 300% (Warsaw Institute 2019b). Taki stan rzeczy wywołał wzburzenie społeczeństwa. 19 grudnia 2018 roku rozpoczęły się antyrządowe demonstracje (Al Jazeera 2018). Początkowo protestujący domagali się tylko poprawy
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sytuacji ekonomicznej, jednak z czasem zaczęli wzywać Omara al-Baszira do
ustąpienia z funkcji prezydenta (Warsaw Institute 2019b). 25 grudnia 2018
roku w Chartumie została zorganizowany kolejny wiec. Siły rządowe użyły
przeciwko demonstrującym gazu łzawiącego oraz oddała ostrzegawcze strzały
w powietrze (TVN 24 2018). 9 stycznia 2019 roku Omar al-Baszir oświadczył,
że nie zrezygnuje ze stanowiska szefa państwa pod wpływem masowych
manifestacji (TVN 24 2019a). Narastające protesty sprawiły, iż 27 lutego
w Sudanie został wprowadzony stan wyjątkowy. Wkrótce w aresztach znalazło
się aż 800 osób, będących przeciwnikami władz (TVN 24 2019b). Represje
nie skłoniły społeczeństwa do zakończenia protestów. 6 kwietnia 2019 roku
w Chartumie i Omdurmanie odbyły się następne manifestacje. Siły porządkowe
użyły przemocy wobec ich uczestników (TVN 24 2019c). Trzy dni później
w stolicy Sudanu miała miejsce kolejna demonstracja. Formacje bezpieczeństwa
ponownie usiłowały rozgonić protestujących (TVN 24 2019d). 11 kwietnia
2019 roku generał Awad Mohamed Ahmed ibn Auf powiadomił, że Omar
al-Baszir został aresztowany, zaś władza została przejęta przez radę wojskową.
Rada utworzona przez reprezentantów sił zbrojnych miała rządzić krajem do
2021 roku (TVN 24 2019e). Szefem nowo powstałego organu rządzącego
został generał ibn Auf. Decyzja ta nie zadowoliła sudańskiego społeczeństwa,
które kontynuowało protesty (TVN 24 2019f). 12 kwietnia jeden z przedstawicieli Tymczasowej Rady Wojskowej oznajmił, iż armia nie aspiruje do
sprawowania rządów w państwie, a jedynie chce czuwać nad negocjacjami
dotyczącymi przyszłych reform. Sudańczycy nie uwierzyli w te słowa i zażądali
od wojska oddania władzy cywilom (TVN 24 2019g). Organizowane były
kolejne demonstracje, które zmusiły generała ibn Aufa do rezygnacji z funkcji
przewodniczącego Tymczasowej Rady Wojskowej (TVN 24 2019r). Dwa dni
później utracił on również stanowisko ministra obrony. Zmiany personalne
miały na celu uspokojenie nastrojów społecznych (TVN 24 2019h). 15 kwietnia 2019 roku oddziały sił zbrojnych bezskutecznie usiłowały zdławić manifestację, zorganizowaną pod kwaterą główną wojska (TVN 24 2019i). Przełom
nastąpił dopiero w lipcu 2019 roku, kiedy to Tymczasowa Rada Wojskowa
i ugrupowania opozycyjne podpisały umowę dotyczącą podziału władzy. Dokument przewidywał utworzenie nowego ciała politycznego – Rady Niepodległości, którego działalnością na przemian kierować będzie armia oraz siły
opozycji. Organ ten miał istnieć maksymalnie trzy lata, a po upływie tego
okresy miały mieć miejsce demokratyczne wybory (TVN 24 2019j). Porozumienie to nie ustabilizowało jednak sytuacji w kraju. 29 lipca w miejscowości
Al-Ubajid odbył się następny protest, w czasie którego śmierć poniosło 5 osób.
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Wydarzenie to spowodowało, że Sudańczycy po raz kolejny wyszli na ulice
Chartumu (TVN 24 2019k). 21 sierpnia 2019 roku cywilny polityk, Abdalla Hamdok został powołany na stanowisko szefa rządu (TVN 24 2019l).
5 września Hamdok podał do publicznej wiadomości skład nowego gabinetu.
Na czele resortu dyplomacji pierwszy raz w historii Sudanu stanęła kobieta,
Asmaa Abdalla (TVN 24 2019m). Pod koniec listopada tymczasowe władze
Sudanu uchwaliły ustawę o demokratyzacji państwa. Na jej mocy zniesiono
dotychczasowe prawodawstwo i zlikwidowano Kongres Narodowy – partię
do której należał Omar al-Baszir (TVN 24 2019n). Reformy polityczne spotkały się z pozytywną reakcją w środowisku międzynarodowym. 5 grudnia
2019 roku Stany Zjednoczone ponownie nawiązały stosunki dyplomatyczne
z Sudanem (TVN 24 2019o). Równolegle ze zmianami ustrojowymi, toczył
się proces sądowy Omara al-Baszira, któremu zarzucono korupcję oraz nielegalne posiadanie obcej waluty. 14 grudnia obalonego szefa państwa skazano
na dwa lata pozbawienia wolności (TVN 24 2019p). Szesnaście dni później
skazano na karę śmierci 27 członków sudańskich służb specjalnych, którzy
dokonali zabójstwa Ahmeda al-Khaira, biorącego udział w protestach przeciwko Baszirowi (TVN 24 2019s). 11 lutego 2020 roku rząd Abdalli Hamdoka zawarł z partyzantami z Darfuru porozumienie, przewidujące przekazanie
Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu wszystkich funkcjonariuszy byłego reżimu, którym postawił on zarzuty. Postanowienie to objęło również
Omara al-Baszira (TVN 24 2020a). W lipcu 2020 roku rozpoczął się kolejny
proces sądowy dotyczący nielegalnego przejęcia władzy przez Baszira w 1989
roku (Stefanicki 2020).
SYTUACJA KOBIET W OKRESIE RZĄDÓW
OMARA AL-BASZIRA
Podczas protestów, mających na celu obalenie władz w Sudanie znaczącą rolę odegrały kobiety. Jest to niezwykle interesujące, biorąc pod uwagę
fakt, iż blisko 91% sudańskiej ludności wyznaje islam (Pew Research Center
2020). Ponadto w okresie rządów Baszira prawo było oparte na szariacie, co
znacznie ograniczało uczestnictwo kobiet w życiu publicznym. Sudan pozostaje jednym z niewielu państw, które nie ratyfikowały Konwencji w sprawie
likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z 1979 roku (United Nations
Treaty Collection). Według statystyk Funduszu Narodów Zjednoczonych na
rzecz Dzieci z 2018 roku, 49% dziewcząt nie ma możliwości zdobycia wykształcenia podstawowego. Począwszy od 2017 roku 3 miliony małoletnich
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Sudańczyków nie uczęszcza do szkoły, a połowę z nich stanowią dziewczynki.
Regulacje prawne dotyczące kształcenia, nie przewidują stosowania jakichkolwiek mechanizmów, chroniących dziewczęta i kobiety przed ograniczaniem
ich prawa do nauki. Nauczyciele dysponują ogromną swobodą w kwestii
przyjmowania do szkół poszczególnych osób. Część z nich, nie wyraża zgody na kształcenie dziewcząt, wdrażając w życie swoje przekonania religijne.
Wszystkie te czynniki powodują, iż między chłopcami i dziewczynami istnieją poważne różnice w umiejętności czytania oraz pisania (The Borgen Project 2018). Kobiety w Sudanie cierpią również z powodu niewystarczającego
dostępu do opieki zdrowotnej. Żeńska populacja Południowego Kordofanu
oraz gór Nuba doświadcza dużych trudności w pozyskiwaniu środków antykoncepcyjnych. Badania przeprowadzone przez organizację Human Rights
Watch pokazały, że znaczna część Sudanek nie zna metod zapobiegania ciąży
oraz ochrony przed chorobami przenoszonymi drogą płciową. Dlatego też
w Sudanie wciąż wzrasta liczba zachorowań na kiłę i rzeżączkę (The Borgen
Project 2018). Sytuację w zakresie ochrony zdrowia kobiet dobrze obrazuje
także wskaźnik śmiertelności matek. W 2015 roku wyniósł on 311 kobiet na
100 000 żywych urodzeń (The Borgen Project 2018). Dane te są niepokojące,
zważając na fakt, że w Sudanie chłopcy i dziewczęta mogą zawierać związki
małżeńskie już w wieku 10 lat. Oznacza to, że do współżycia i rodzenia dzieci
często zmuszone są dziewczęta, które nie osiągnęły pełnej dojrzałości fizycznej
oraz psychicznej (Migiro 2013). Położenie małoletnich żon i matek doskonale obrazuje przypadek Hassiny Soulyman z Południowego Kordofanu, która
urodziła swoje pierwsze dziecko mając czternaście lat. Ze względu na ogromne utrudnienia w dostępie do pomocy medycznej dziecko przyszło na świat
martwe. Niemożność zastosowania antykoncepcji sprawiła, iż w późniejszym
czasie Hassina zaszła w ciążę jeszcze dwukrotnie (Human Rights Watch 2017).
Najbardziej radykalnym przejawem uprzedmiotowienia kobiet w Sudanie jest rytualne okaleczanie ich narządów płciowych. W 1946 roku praktyka ta została zdelegalizowana przez władze kolonialne. Zakaz ten został
jednak zniesiony w okresie rządów Dżafara Muhammada an-Numajriego
(Tonnessen, El-Nagar, Bamkar 2017). Badanie Multiple Indicator Cluster Survey, przeprowadzone w 2014 roku ujawniło, że blisko 87% kobiet
w wieku od 15 do 49 lat zostało obrzezanych (UNICEF 2014). Dziewczynki
najczęściej poddawane są temu zabiegowi między 6 a 12 rokiem życia (Herieka, Dhar 2018). Szacuje się, iż okaleczanych jest 71.5% kobiet żyjących na
wsiach oraz 28.5% zamieszkujących miasta. Obrzezanie zwykle dokonywane
jest bez podawania środków znieczulających i antybiotyków (Elduma 2018).
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Konieczność wykonania tego okrutnego zabiegu najczęściej motywowana jest
nakazami religijnymi, tradycją, potrzebą zachowania czystości a także zwiększeniem szans na wyjście za mąż. Co więcej, proceder ten jest rozpowszechniony wśród wszystkich grup religijnych, funkcjonujących w Sudanie. Negatywne konsekwencje obrzezania obejmują niebezpieczne dla życia infekcje
i krwotoki, schorzenia układu rozrodczego oraz zaburzenia seksualne (Herieka, Dhar 2003). Ogromnym problemem dla Sudanek pozostaje również
wykorzystywanie seksualne. Sprawcy tego rodzaju przemocy w większości nie
są karani. Ponadto kobiety są surowo karane za próby obrony przed napastowaniem. W 2018 roku świat obiegła informacja o orzeczeniu kary śmierci dla
Noury Hussein, która zabiła swojego męża, ponieważ ten usiłował ją zgwałcić
(Rzeczpospolita 2018). Wyrok został później zamieniony na 5 lat więzienia
(Amnesty International 2018). Kobiety bywają też zatrzymywane i skazywane na karę chłosty za nieodpowiedni ubiór (Dabanga 2013). Podstawą dla
takiego postępowania jest artykuł 152 sudańskiego kodeksu karnego, który
zabrania nieprzyzwoitych strojów. Dodatkowo przepis ten stanowi doskonały
instrument dyskryminacji chrześcijan, bowiem najczęściej to wyznawczynie
tej religii są karane za niewłaściwe odzienie (Gazeta Wyborcza 2015). Sytuację w tej kwestii dobrze oddaje sprawa Lubny Hussein, której w 2009 roku
postawiono zarzut noszenia spodni. Ostatecznie została ona skazana na karę
grzywny (Świętoń 2009). Należy jednak podkreślić, że mimo tych licznych
ograniczeń, kobiety pełniły pewne funkcje w polityce. W 2015 roku zdobyły
one 27.7% mandatów w izbie niższej oraz 26.8% w izbie wyższej parlamentu.
W rankingu krajów, dotyczącym udziału kobiet we władzy ustawodawczej,
wynik ten dał Sudanowi 58 miejsce na 192 sklasyfikowane państwa (Classif.htm 2019). Deputowane stanowiły dla sudańskich kobiet przykład, że
mogą one z powodzeniem uczestniczyć w procesie decyzyjnym, zachodzącym
w państwie. Inicjatywa polityczna Sudanek przejawiała się też tworzeniem
organizacji, działających na rzecz rozszerzenia ich praw. W 1952 roku została powołana do życia Sudańska Unia Kobiet. W 1970 roku zrzeszenie to
zorganizowało konferencję na temat analfabetyzmu wśród kobiet oraz metod jego eliminacji. W wydarzeniu tym wzięły udział kobiece stowarzyszenia
z innych państw afrykańskich. Sudańska Unia Kobiet została zlikwidowana
w 1989 roku, po dojściu do władzy Omara al-Baszira (Osman 2014 s. 47-51).
Kontynuowała jednak swoją działalność, tworząc oddziały za granicą (Moralheroes 2013). Kolejna organizacja kobieca, powstała w Sudanie w 2009 roku
nosi nazwę Nie dla ucisku kobiet. Jej utworzenie było reakcją na narastające represje, stosowane wobec żeńskiej części społeczeństwa przez formacje
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porządkowe. Wśród zadań stowarzyszenia znalazły się: odnotowywanie przypadków łamania praw kobiet, działania informacyjne oraz pomoc prawna dla
poszkodowanych kobiet (Peace Insight 2010). Jedna z jego członkiń, Ihsan
Fagiri w październiku 2019 roku skrytykowała brak kobiet w komisji śledczej,
zajmującej się przypadkami przemocy wobec osób niegdyś demonstrujących
przeciwko rządom Baszira (Dabanga 2019). Elementem, mającym wpływ na
wzrost aspiracji Sudanek był również rozwój mediów społecznościowych. Komunikacja internetowa zwiększyła intensywność ich kontaktów społecznych
oraz umożliwiła zarobkowanie poprzez handel (Steel 2019). Ponadto obywatelki Sudanu miały świadomość ogromnej roli, jaką kobiety odegrały podczas protestów z 1964 i 1985 roku. Wówczas brały one udział w organizacji
demonstracji oraz czuwały nad bezpieczeństwem ich uczestników (Deutsch
Welle 2019).
ROLA KOBIET PODCZAS DEMONSTRACJI
Z LAT 2018-2019 I PROCESU TRANSFORMACJI
POLITYCZNEJ
Wszystkie wyżej scharakteryzowane czynniki spowodowały, iż w grudniu
2018 roku Sudanki podjęły intensywne działania na rzecz obalenia Omara
al-Baszira. Wykorzystały one moment ogromnego rozczarowania rządami
dyktatora, aby walczyć o swoje prawa. 8 kwietnia 2019 roku na Twitterze
została zamieszczona fotografia z manifestacji w Chartumie. Widniała na niej
kobieta przemawiająca do manifestantów (Koprowicz 2019). Po kilku dniach
okazało się, że osobą tą jest Alaa Salah – mieszkająca w Chartumie studentka architektury. Podczas jednego z wywiadów zadeklarowała, iż bierze udział
w demonstracjach przeciwko Baszirowi o lepszą przyszłość swojego kraju
(TVN 24, 2019u). W czasie protestów była przyodziana w dżelabę, tradycyjną szatę noszoną przez kobiety w Sudanie (TVN 24 2019u).Dżelabę wkładały
także kobiety, uczestniczące w protestach z roku 1964 i 1985. W związku
z tym strój ten stał się symbolem sprzeciwu wobec opresyjnej władzy (Koprowicz 2019). Na skutek antyrządowej działalności, Alaa Salah otrzymywała groźby, że zostanie zamordowana. Sytuacja ta nie skłoniła jej jednak do
zaniechania udziału w demonstracjach. Aktywistka konsekwentnie zwracała
uwagę na dużą rolę kobiet w manifestacjach oraz procesie budowy ustroju
demokratycznego (TVN 24 2019u). Zaangażowanie Salah spowodowało, iż
stała się ona jedną z kluczowych postaci sudańskiej rewolucji. Jako reprezentantka MANSAM (Working Group on Women, Peace and Security 2019),
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koalicji 18 organizacji opozycyjnych, sygnowała Deklarację Wolności i Zmiany
z 1 kwietnia 2019 roku. W dokumencie tym żądano natychmiastowego ustąpienia Omara al-Baszira oraz utworzenia przejściowego rządu technicznego.
Gabinet ten miał podjąć wysiłki, mające na celu zakończenie wewnętrznych
konfliktów w Sudanie, poprawę sytuacji ekonomicznej, utworzenie systemu
niezawisłych sądów i likwidację dyskryminacji kobiet (Sudanese Professionals
Association 2019). Oprócz Salah w protestach uczestniczyło wiele innych kobiet. Jedną z działaczek była mieszkająca w Port Sudan, Khalda Saber. Nie
tylko brała ona udział w manifestacjach, ale także zachęcała innych do przychodzenia na wiece. Saber niejednokrotnie wyrażała przekonanie, iż sytuacja
w państwie nie może być już gorsza, a jedyne co pozostało Sudańczykom to
walka o zmiany. W wyniku tej aktywności Khalda Saber została uprowadzona
przez służby bezpieczeństwa. Aktywistka przebywała w areszcie czterdzieści
dni. Narastające poczucie zagrożenia sprawiło, że już po upadku Baszira wraz
ze swoimi dziećmi wyemigrowała do Egiptu. Saber otrzymywała bowiem informacje, że jej córki mogą zostać zaatakowane. Historia ta w pełni pokazuje,
na jakie niebezpieczeństwa narażone były protestujące kobiety (Magdy 2019).
Kobiety odegrały również znaczącą rolę podczas demonstracji przeciwko rządom wojskowych. Zajmowały się między innymi przygotowywaniem jedzenia
dla manifestantów. Jedna z kobiecych grup, gotujących dla demonstrantów
poinformowała, iż od początku protestów pod kwaterą główną sił zbrojnych,
wydawała przynajmniej dwa tysiące posiłków na dobę (Al Jazeera 2019b).
Niektóre działaczki pomagały natomiast kobietom, które miały trudności
w dotarciu na miejsce protestów (Al Jazeera 2019b).Szacuje się, iż 70% osób
manifestujących w Sudanie stanowiły kobiety (Young 2020).
Wejście Sudanu na drogę transformacji politycznej nie oznaczało jednak
definitywnego końca dyskryminacji kobiet. Podczas tworzenia pierwszego
demokratycznego rządu, premier Abdalla Hamdok wyraził obiekcje, dotyczące zaproponowanego przez Siły na rzecz Wolności i Zmian składu gabinetu. Stwierdził on wówczas, iż zbyt mała liczba stanowisk ministerialnych
została zaoferowana kobietom. Okoliczności te spowodowały przedłużenie
procedury powoływania rządu (Sudan Tribune 2019). Alaa Salah, występując
na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych,
wyraziła pogląd, iż kobiety zostały pozbawione większego wpływu na proces
zmian ustrojowych, choć to one w dużej mierze doprowadziły do obalenia
Baszira (United Nations 2019). Ostatecznie w gabinecie Abdalli Hamdoka
kobiety objęły resorty: spraw zagranicznych, młodzieży i sportu, szkolnictwa
wyższego oraz pracy i rozwoju społecznego (Sudan Tribune, 2019b).W ten
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sposób udział kobiet w rządzie wyniósł około 22%. Nowe władze Sudanu
podjęły kroki, mające na celu poprawę sytuacji kobiet. W listopadzie 2019
roku zniosły one przepisy ograniczające Sudankom możliwość podróżowania, zarobkowania, edukacji, tworzenia organizacji oraz decydowania o swoim
ubiorze (Burke, Mohammed Salih 2019). Sudańskim kobietom nie podobało
się jednak powolne tempo zmian i pomijanie części ważnych problemów, jak
na przykład wykorzystywanie seksualne (The Arab Weekly 2020). Dlatego
też 8 marca 2020 roku, w Międzynarodowy Dzień Kobiet, Sudanki zorganizowały protest przed siedzibą ministerstwa sprawiedliwości (Ertan 2020).
Cztery miesiące później w kodeksie karnym Sudanu został umieszczony zakaz
obrzezania kobiet Osobom dokonującym takiego zabiegu grozi kara do trzech
lat pozbawienia wolności i grzywna (TVN 24, 2020b).
PODSUMOWANIE
Przemiany polityczne, zainspirowane po odsunięciu od władzy Omara
al-Baszira nie zaspokoiły w pełni aspiracji kobiet w Sudanie. 8 kwietnia 2021
roku w stolicy kraju miała miejsce kolejna demonstracja, podczas której Sudanki domagały się zakończenia dyskryminacji ze względu na płeć (Dabanga
2021). Podniesiony został wówczas postulat skutecznego karania sprawców
przemocy seksualnej (Osman 2021). Przeprowadzanie reform utrudnia niestabilność wewnętrzna Sudanu, w którym wciąż dochodzi do antyrządowych
manifestacji. Pod koniec stycznia 2021 roku po raz kolejny rozpoczęły się
protesty, spowodowane narastającym kryzysem ekonomicznym (The Daily
Star Lebanon 2021). Wystąpienia te doprowadziły do upadku pierwszego gabinetu Abdalli Hamdoka (Arab News 2021). Należy również zwrócić uwagę,
iż w Sudanie wciąż silne jest przywiązanie do zasad wynikających z islamu.
Wzrost świadomości politycznej, jaki w ciągu kilkudziesięciu lat dokonał się
wśród sudańskich kobiet sprawia, że w perspektywie długofalowej istnieją
duże szanse na znaczącą poprawę ich sytuacji.
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CZĘŚĆ 2
ARTYSTYCZNY WYMIAR
STRAJKÓW KOBIET

JAKUB KOPANIECKI
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

TRZY ĆWIERĆNUTY I PAUZA.
SPOŁECZNOŚCI AKUSTYCZNE
PROTESTÓW NA PRZYKŁADZIE
STRAJKÓW KOBIET WE WROCŁAWIU
THREE QUARTER NOTES AND A REST. ACOUSTIC
COMMUNITIES OF PROTESTS ON THE EXAMPLE
OF WOMEN STRIKES IN WROCŁAW

STRESZCZENIE
Celem artykułu jest wykazanie, że jednym z kluczowych czynników
wpływających na poczucie solidarności pomiędzy uczestnikami oraz
synergię protestów jest dźwięk. Szczególna uwaga zostaje poświęcona
zagadnieniu społeczności akustycznych oraz relacji audiosfery protestów z tożsamością foniczną miasta. Przykładem doskonale obrazującym te procesy są strajki kobiet, które odbywały się w Polsce jesienią
2020 roku, między innymi we Wrocławiu. Opierając się na podobnym
przykładzie protestów studenckich w 2012 roku w Quebecu, autor
przygląda się fenomenowi najpopularniejszego sloganu strajków kobiet. Jest wulgarny, silnie nacechowany emocjonalnie, a dzięki prostocie swojego rytmu (podanego w tytule) łatwy do wykonania przez
kogokolwiek i na czymkolwiek. Dźwięk w ten sposób pośredniczy
w budowaniu więzi między uczestnikami oraz niejako podnosi morale
tłumu. I chociaż można go traktować w kategoriach hałasu i przemocy
akustycznej, świadczy on jednocześnie o społecznej aktywności mieszkańców miasta.
SŁOWA KLUCZOWE: protest, miasto, audiosfera, społeczność akustyczna, tożsamość
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WSTĘP
Dźwięki protestów "definiują świat, w którym obecnie żyjemy”, stwierdził latem 2017 roku artysta dźwiękowy Stuart Fowkes, pomysłodawca i koordynator projektu „Cities and Memory” (CBC Radio 2017). Wrocław jako
stolica Dolnego Śląska i jedno z największych miast Polski, obfituje w wydarzenia odbywające się w przestrzeni publicznej, także protesty. W ciągu ostatnich trzech dziesięcioleci trudno jednak znaleźć przykład równie wielkiego
zrywu mieszkańców, jak odbywające się pod koniec października 2020 roku
strajki kobiet. Przez Wrocław tylko w dniu 28 października 2020 przeszło
około 100 tysięcy osób (Zimna, Jakubczak 2020) – tyle samo, ile przez Polskę
podczas „Czarnego poniedziałku”, 3 października 2016 roku (Augustyniak
2017, s. 16). Obejmujące cały kraj i włączające rozmaite grupy społeczne, nie
tylko kobiety, protesty zdążyły wytworzyć własną, charakterystyczną audiosferę, której to należy poświęcić uwagę nie mniejszą od aspektów wizualnych manifestacji. W tym artkule prześledzę audialny wymiar protestów, rolę dźwięku
w tworzeniu społeczności i miejsce takich wydarzeń w fonicznym krajobrazie
współczesnego miasta. Następnie przedstawię te mechanizmy w działaniu na
przykładzie strajków kobiet we Wrocławiu. Szczególną uwagę poświęcę społecznościom akustycznym, aby wyjaśnić, że dźwięk nie tylko towarzyszy protestom, ale ma kluczowe znaczenie dla ich prawidłowego przebiegu i wzmocnienia poczucia solidarności pomiędzy uczestnikami.
CZYM JEST PROTEST?
Należy wyraźnie podkreślić, że protesty zarówno w 2016, jak i w 2020
roku były zrywem, a nie cyklicznie organizowanymi przemarszami takimi jak
np. Marsz Równości czy Marsz Niepodległości. Strajki kobiet były wynikiem
spontanicznego działania liderów, jak i zwykłych osób, rozwijały się zgodnie
z nową logiką działania ruchów społecznych, które dzięki wykorzystaniu
nowoczesnej komunikacji i mediów społecznościowych stają się zdecentralizowane i zsieciowane. Poczucie wspólnot otrzymuje się dzięki wymianie
spersonalizowanych, emocjonalnych treści, a nie dzięki budowaniu klasycznej struktury organizacji i spójnej kolektywnej tożsamości. Co więcej pojęcie
„zrywu” oddaje zadaniowy charakter działań aniżeli regularną „walkę” o prawa
kobiet i zmianę całego systemu praw reprodukcyjnych w Polsce – był to protest przeciw przymusowi, wyraz niezgody wobec zmian w prawie (Korolczuk,
Kowalska, Nawojski, Ramme, Snochowska-Gonzalez 2019, s. 19-20)
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Zwięzłą i trafną definicję słowa „protest” zawiera Oxford English Dictionary, wedle którego protest to publiczna, formalna i uroczysta deklaracja
sprzeciwu; jest demonstracją, pojawieniem się w przestrzeni publicznej (Stevenson 2010) Uczestnicy protestu, jak stwierdza Dariusz Kosiński:
przeciwstawiają się radykalnie dominującemu dyskursowi […]. Zazwyczaj określa się je pojęciami związanymi z aktem wkroczenia
w przedstawienie: manifestacje, demonstracje, wystąpienia – wszystkie
te terminy odwołują się do tego samego ruchu wyjścia z półmroku
i wniesienia w pole widzenia tego, czego wcześniej w nim nie było
(Kosiński 2010).

Co jednak ważne, działania takie mają charakter wyłącznie inicjujący,
gdyż poruszają duże grupy ludzkie, otrzymujące szansę na przejęcie społecznej
sceny, aby stworzyć własną inscenizację, opartą na nieobecnych bądź niewystarczająco wyraźnych dotąd siłach. To narzędzie wywierania presji, zależne
od czasu, miejsca i sposobu nagłaśniania (Kosiński 2010). Protest dotyczy
nie tylko poszukiwania uznania, ale stara się zakłócić istniejący porządek polityczny, przekroczyć lub porzucić jego ideologiczne pułapki i stworzyć nowe
możliwości. Jest on możliwy, ponieważ obywatele demokratycznych państw
posiadają niezbywalne prawa do zgromadzeń, zrzeszania się i przemawiania.
Estetyka protestu ponadto zrywa konwencje uprawiania polityki, jest formą
komunikacji, która tworzy nowy sposób angażowania się i uczestniczenia oraz
ma potencjalną moc w podnoszeniu świadomości, sprzyjaniu solidarności
i mobilizacji (McGarry, Erhart, Eslen-Ziya, Jenzen, Korkut 2020, s. 24). Polityka nie jest tworzona wyłącznie przez wypowiadane roszczenia lub żądania protestujących, ale przez ich działania, dlatego estetyka protestu ujawnia,
jak stwierdziła Judith Butler, „złożoną grę performansu, obrazów, akustyki
i wszystkich zaangażowanych technologii” (Butler 2015, s. 20)1. Performatywność urzeczywistnia siłę jednostek i grup zjednoczonych we wspólnym
przesłaniu, ale niekoniecznie niesie ze sobą określone żądanie. Wyraża przede
wszystkim solidarność pomiędzy uczestnikami i zwraca uwagę na wyciszone
dotychczas głosy pretendujące do sfery demokratycznej, zwracające uwagę na
ich zbiorowe istnienie i kwestionujące istniejące formy legitymizacji politycznej. Dlatego głos polityczny jest formą sprawczości, która przekazuje idee solidarności, będące fundamentami ruchów protestacyjnych, umożliwiającymi
Dostępny jest polski przekład autorstwa Joanny Bednarek (J. Butler, Zapiski o performatywnej teorii zgromadzeń, Warszawa 2016), w niniejszym tekście zdecydowałem się jednak
na skorzystanie z tekstu oryginalnego.
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jednostkom i grupom łączenie się i przenikanie. Protest jako taki jest zatem
performatywnym aktem publicznego komunikowania, który ma na celu zakwestionowanie istniejących stosunków władzy i „reguł gry”, dyktowanych
przez osoby sprawujące władzę (Hayward, Komarova 2020, s. 63).
Przestrzeń fizyczna, w której odbywa się protest, czyli obszar zarezerwowany standardowo dla spektaklu władzy, może działać jako narzędzie
widoczności. Nadaje ona kształt zgromadzonym, pozwalając, aby pewne rodzaje działań społecznych „miały miejsce” w określonych lokalizacjach i jako
takie ma zasadniczy wpływ na sposób, w jaki działają relacje władzy. „Plac
publiczny działa jak teatr, w którym odbywa się przedstawienie indywidualnej
i zbiorowej tożsamości protestujących” (McGarry, Erhart, Eslen-Ziya, Jenzen,
Korkut 2020, s. 23).
Występowanie protestów miejskich zwraca uwagę na problem miejskiego
obywatelstwa. „Miejskie obywatelstwo jest […] niekończącym się procesem:
negocjowania tożsamości i poszerzania (ograniczania) praw poprzez działania
polityczne” (Kowalewski 2016a, s. 54). Idea obywatelstwa miejskiego widoczna jest od lat 80. XX wieku, wraz ze wzrostem znaczenia miast i związanymi
z nim migracjami ludności oraz powszechną globalizacją, dotykającą wszelkie
aspekty życia człowieka. Odchodzi się od skali narodowej, czego rezultatem
jest przejście do skali lokalnej, miejskiej, ale i również do skali globalnej, ponadnarodowej. Obywatelstwo można zatem definiować nie tylko względem
istniejących norm prawnych, ale także według społecznych oczekiwań wobec
obywatela, jego tożsamości i praktyk. Ludzie bowiem bywają obywatelami
raczej sytuacyjnie, poprzez swoje praktyki w określonych momentach i miejscach, niż są nimi w sposób nieprzerwany (Kowalewski 2016b, s. 28-30). Nie
można już mówić o tradycyjnych społecznościach, kategoriach takich jak dom,
rodzina czy nawet naród. Interakcje są teraz krótsze, ale bardzo intensywne
a miasto powinno gwarantować możliwości zawiązywania relacji, budowania
tożsamości i samorealizacji.
AUDIOSFERA I TOŻSAMOŚĆ MIASTA
Z postrzeganej jako struktura kulturowych powiązań przestrzeni sztucznego środowiska życia, którą jest miasto, wyłaniają się przestrzenie znaczące,
„wyspy odświętności” rozrzucone na morzu codziennego życia. Przestrzenie
kulturowe, gdyż o nich mowa, są nagromadzeniem instytucji, przede wszystkim jednak skupiają symboliczne praktyki miejskich społeczności, są określone funkcjonalnie i stanowią przedmiot interakcji między wartościami
70

TRZY ĆWIERĆNUTY I PAUZA. ...

materialnymi, estetycznymi i symbolicznymi a społecznością (Rewers 2014,
s. 26-27). Przestrzenie kulturowe są zapisem nie tylko zamożności mieszkańców, ale także ich kulturowej i społecznej tożsamości, a za najbardziej atrakcyjne uważa się przestrzenie będące wytworem długiego rozwoju społecznego.
Za najważniejszą przestrzeń miasta uchodzi śródmieście, które tworzy ramy
życia społecznego, odczuwamy w nim indywidualny charakter miasta, jego
skalę i rytm życia (Pazder 2008, s. 22). Niezależnie od ujęcia (sound studies,
popular music studies, kulturowe studia miejskie, klasa kreatywna i in.), jest
uważane ono za najbardziej znaczące i świadczące o unikatowości miasta;
jest również najbardziej aktywne fonicznie. Umożliwia realizowanie czasu
wolnego, co odgrywa znaczącą rolę w kontekście teorii klasy kreatywnej2.
Tożsamość miasta, warto podkreślić, jest odwzorowaniem procesów, które
w nim zachodzą. Określić ją można jako „niepowtarzalny nastrój, atmosferę,
charakter miejsca” (Lewicka 2012, s. 61). Na całościową atmosferę składa
się również klimat foniczny miejsca, jego brzmieniowa swoistość i stabilność.
Wrocławski rynek przykładowo uznawany jest za przestrzeń najbardziej reprezentatywną i znaczącą, między innymi z powodu dużego skupienia zdarzeń
muzycznych i prawie całodobową aktywność foniczną, znaną i rozpoznawalną
(Losiak 2008, s. 261).
Przestrzeń cechuje się dźwiękowością, co oznacza, że dźwięk może ją
organizować, pozwala nam ją rozpoznawać i pamiętać. Dźwiękowość trwa
w czasie, ale też nie jest pod pełną kontrolą i nie można jej całkowicie zaplanować (Fischer-Lichte 2008, s. 175, 201). Podstawa pejzażu dźwiękowego
jest niewątpliwie zdarzeniowa, oznacza pewną nieprzewidywalność, dynamiczność, co koresponduje z dynamicznym charakterem miasta i życia w nim
(Tańczuk 2015, s. 19). Problemem w relacji człowieka i miasta może być
jednak hałas, który tworzy pejzaże lo-fi, czyli o niskim współczynniku komunikatu do szumu. Najpotężniejsze siły natury są jednak głośne, a przynajmniej
to, co postrzegamy jako najpotężniejsze siły natury, jest głośne. Dźwięk przez
wieki był symbolem siły – weźmy za przykład dzwony chrześcijańskich kościołów, huk armat czy syreny wozów policyjnych. Bowiem zrobić duży hałas
to przytłumić inne dźwięki. Ma to na celu uczynienie ich niesłyszalnymi, bez
znaczenia, ale zwrócenie też uwagi na znaczenia tych, którzy głośne dźwięki

W dużym uproszczeniu, miasta otwarte, tolerancyjne, oferujące szeroki wachlarz
możliwości rozwoju osobistego i spędzania wolnego czasu, są najbardziej atrakcyjne dla mieszkańców oraz inwestorów i odnoszą największe sukcesy ekonomiczne. Za jedno z najbardziej
kreatywnych miast w Polsce uchodzi Wrocław, zaraz obok Warszawy, Poznania czy Katowic
(Zob. Florida 2010, Wojnar 2016).
2
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emitują. Jak można to odnieść do protestów odbywających się w przestrzeni
publicznej miasta, która, zgodnie z polską ustawą, powinna być dostępna dla
wszystkich użytkowników, a także ułatwiać wielostronną komunikację i interakcje między różnymi jednostkami i grupami3? W niej przecież toczy się
autentyczne życie społeczności miejskiej, kształtuje wizerunek miasta i jego
tożsamość. Do pytania tego powrócę w dalszej części tekstu.
W relacji człowieka i środowiska chodzi nie tylko o kwestie słuchowej
percepcji dźwięków, ale także ich kulturowo uwarunkowanej recepcji - nadawania znaczeń, rozumienia ich przekazu, związku z przeszłością, budowania
poprzez dźwięki więzi z ludźmi. W duchu teorii aktora-sieci, rozwijanej przez
Bruno Latoura, dźwięki można potraktować jako aktywnych nie-ludzkich
aktorów, które są pełnoprawnymi elementami zbiorowości, zawiązującymi
relacje między ludźmi i rożnymi pozaludzkimi czynnikami, takimi jak rzeczy,
rośliny, zwierzęta i, oczywiście, przestrzenie (Losiak i Tańczuk 2015, s. 193).
Ludzie, dzieląc przestrzeń swojego zamieszkania, współtworzą społeczność
akustyczną, którą Raymond Murray Schafer określił jako społeczność ludzką
zamieszkującą pewną przestrzeń i skoncentrowaną wokół dźwięku w tej przestrzeni dominującego. Dźwięk ten określa charakter społeczności, jej potrzeb
i preferencji, a także reguluje jej działalność. Informacja akustyczna odgrywa
pozytywną rolę w życiu społeczności, a jej członków łączy wielokrotnie sentyment dźwiękowy – przyjemne skojarzenia dźwiękowe w wyniku działania
określonych stereotypów lub wspomnień (Bernat 2015, s. 45-57). „Każda
społeczność ma dźwięki, do których przywykła, i powinny być one obiektem
szczególnej uwagi, a jeśli to konieczne – nawet opieki. Niepowtarzalny obiekt
dźwiękowy ma prawo tworzyć historię na równi z symfoniami Beethovena”
(Schafer 1982, s. 310).
DŹWIĘKOWOŚĆ PROTESTU
Chociaż stwierdzenie takie uchodzić może za banał, jak zauważa Agata
Stanisz, to każdy protest odbywający się w przestrzeni publicznej ma znaczący
wymiar dźwiękowy, który zawsze pozostaje polityczny (Stanisz 2018, s. 90).
„Rzucamy słowa zamiast kamieni. To nie jest pokojowa demonstracja, to teatr
symbolicznych działań wojennych. Naszą amunicją jest dźwięk. Jak głośno
Zgodnie z definicją zawartą w polskiej ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, opublikowaną w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020 poz. 293). O przestrzeniach publicznych szerzej pisała
Małgorzata Rogowska (Zob. M. Rogowska 2016)
3
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musimy krzyczeć, by nas wysłuchali? Jak dużo szumu musimy narobić, żeby
wymusić reakcję z ich strony?” (Marciniak 2016, s. 124)
Szum, a zwłaszcza hałas jest pojęciem niewątpliwie niejednoznacznym,
stanowi jednak jedną z kluczowych kategorii w badaniach nad dźwiękowym
wymiarem protestów. Kojarzony jest powszechnie z publiczną socjalnością,
zabawami, manifestacjami, a jego zadaniem jest wprowadzenie niepokoju
i podważenie norm życia codziennego. Jest głosem podporządkowanych
i marginalizowanych tożsamości i stanowi narzędzie, za pomocą którego
obywatele mogą wyrażać swe racje polityczne i upominać się o swoje prawa.
I chociaż dźwięki protestów potraktować można jako pola bitwy emanujące
przemocą akustyczną, to wiążą się także ze wspólnotowością i solidarnością
możliwymi do osiągnięcia poprzez dźwięk. Przełamuje on izolację i wykluczenie społeczne, bywa skutecznym narzędziem sprawczości grup mniejszościowych. Dźwięki ponadto wywołują poczucie inkluzji lub ekskluzji, wprowadzają więc podział na nas i innych. Hałas generowany przez gwizdy, krzyki,
klaksony, fajerwerki, śpiew i skandowanie są ponadto konieczne do podtrzymania synergii i spójności publicznych protestów (Stanisz 2018, s. 95-100).
Robienie hałasu nie jest zatem przypadkowe.
Głos rozumiany jako jednocześnie polityczny i performatywny nie odnosi się wyłącznie do mówienia. Skuteczna tutaj będzie metafora słyszalności/
niesłyszalności jako fizycznego, dźwiękowego wytłumiania części poglądów
politycznych w społecznym dyskursie. Grupy dominujące są w uprzywilejowanej sytuacji, w której „słyszalność” ich zapatrywań staje się kategorią
związaną z fizyczną dominacją w przestrzeni publicznej w danym momencie
historycznym (Jeziński 2018, s. 205-207). W kolektywnych działaniach, takich jak demonstracje i protesty, pojęcie głosu spoczywa nie w pojedynczym
głosie mówiącego, ale w masowym i zbiorowym, dzięki czemu przekaz zyskuje na słyszalności. Mieć głos to nie tylko podtrzymywać i wysuwać polityczne
postulaty, to także klucz do zrozumienia tożsamości, władzy, konfliktu, społecznej pozycji oraz sprawczości. Głos jest sposobem aktorów społecznych na
performowanie ich tożsamości oraz użycie własnej sprawczości (Stanisz 2018,
s. 103).
Marek Jeziński stwierdził, że „używając języka nauk o polityce, muzyka popularna staje się kanałem artykulacji społeczno-politycznych poglądów
grup ludzkich, manifestacją ich postaw i przejawem aktywności społecznej
na polu polityki” (Jeziński 2018, s. 206-207). Uważam jednak, że w ten
sam sposób można mówić ogólnie o wszelkich fenomenach dźwiękowych.
Akt wykrzykiwania haseł zdecydowanie wzmacnia identyfikację z grupą i jej
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wartościami oraz ułatwia artykulację postaw i poglądów w przestrzeni publicznej. Demokrację przecież zazwyczaj utożsamia się z nagłaśnianiem, dawaniem
i posiadaniem głosu, zwykle jednak tego dyskursywnego, a rzadziej innych
dźwiękowych form politycznej wypowiedzi, charakterystycznych dla manifestacji, takich jak okrzyki, kolektywne śpiewanie, hałas czy aktywna cisza
(Stanisz 2018, 104-105).
Według Krzysztofa Marciniaka:
Nie chodzi o to, żeby zgromadzenie przerodziło się w happening, chodzi o budowanie wzajemnej więzi. Kolektywnie produkowane, zdecentralizowane brzmienie zachęca do wzięcia udziału w manifestacji,
działa wkluczająco. Mocą tak zaprojektowanej demonstracji jest demokratycznie i solidarnie zbudowana warstwa dźwiękowa, która decyduje o akustycznej tożsamości protestu, stanowiąc przy tym wyraz
osobowości i zaangażowania jego uczestników (…). Polityczna siła
dźwięku nie polega na jego fizycznym natężeniu, ale na mocy przypisywanych mu kulturowych znaczeń. Ta sama reguła występuje w muzyce (Marciniak 2016, s. 126-127).

„Zwykli” uczestnicy protestów, wychodzący na ulice, nie mają możliwości konkurować wolumenem brzmienia z dźwiękami władzy, dosłownie
i w przenośni, gdyż władza ma niemal natychmiastowy dostęp do środków
masowego komunikowania, a politycy w domyśle reprezentują głos wielu. Ponadto głosy określane jako nacjonalistyczne i konserwatywne uchodzą za dużo
silniejsze niż ludzi choćby broniących konstytucji, wolnych mediów czy praw
reprodukcyjnych. Jest to głos wysoce zsynchronizowany, stanowiący szczególny przejaw władzy (Marciniak 2016, s. 123; Stanisz 2018, s. 105). Dlatego
pejzaż dźwiękowy zgromadzeń publicznych trzeba odpowiednio zaprojektować, zorientować go medialnie, aby umożliwić efektywną cyrkulację. Z tradycyjnego punktu widzenia kluczowe jest nagłośnienie, które pozwoli wszystkim usłyszeć przemówienia i komunikaty organizatora, zwykle jednak, po
pierwsze, ich treść jest przewidywalna, po drugie, pokonawszy dużą odległość
dźwięk i tak ulegnie zniekształceniu i stłumieniu, a po trzecie, wielu osób po
prostu takie przemówienia zupełnie nie interesują (Marciniak 2016, s. 125).
Konieczny jest dźwiękowy symbol, pewien akt, który można będzie łatwo powtórzyć, powielić i transmitować, a w rezultacie uczynić go słyszalnym dużo
wyraźniej od odgłosów władzy, niezależnie od siły gardeł czy megafonów.
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SPOŁECZNOŚĆ AKUSTYCZNA STRAJKÓW KOBIET
WE WROCŁAWIU
Ciekawym przykładem dźwiękowości protestów, który będzie bardzo
przydatny przy omówieniu strajków kobiet we Wrocławiu, jest dźwiękowy
symbol demonstracji studenckich w 2012 roku w prowincji Quebec w Kanadzie, którym stały się „koncerty garnków i patelek”. Pisał o nich między
innymi Maksymilian Kapelański, który w tym czasie przebywał w Montrealu (Kapelański 2015). Ów fenomen dźwiękowy wywodzi się pierwotnie ze
średniowiecznej Europy i znany był pod nazwą charivari. Stanowił on wyraz
moralnego werdyktu społeczności oraz karnawałowej zabawy o charakterze
zarówno wybryku, jak i kontestacji, wytworzenia swoistego świata na opak.
Gdy Kapelański po raz pierwszy usłyszał uderzanie w garnki i patelnie,
przyznał, że doznanie to okazało się irytujące, gdyż odgłosy wydawane przez
niewielką grupę protestujących tworzyły zdezorganizowaną, kakofoniczną całość, odbieraną jako kolejna warstwa miejskiego hałasu, zaraz obok klaksonów,
karetek itp. Mimo pierwotnie negatywnej oceny tych wydarzeń dźwiękowych,
gdy autor wracał pewnego dnia ulicą do domu i ponownie usłyszał uderzanie
w garnki, ogarnęło go przyjemne uczucie emocjonalnego rozpoznania tego
fenomenu dźwiękowego. Podczas „koncertów garnków i patelek” odniósł
wrażenie potwierdzenia własnego miejsca w pewnej społeczności, wewnątrz
zgranej, zorganizowanej grupy ludzkiej. Kapelański odniósł owo uczucie do
zdefiniowanego wcześniej pojęcia sentymentu dźwiękowego. Udało mu się
sprecyzować różnicę między nimi polegającą na tym, że Schaferowskie pojęcie
oznacza sentyment do czegoś minionego (lub mijającego), natomiast to, co
czuł autor było doznaniem sentymentu dźwiękowego w czasie teraźniejszym
i w pełni rozwiniętej formie bytowej. Innego dnia zauważył, iż „koncerty
garnków”, które spotęgowały się w miarę wzrostu liczby uczestników, stały
się bardzo bogate, rytmicznie i do pewnego stopnia już ustrukturyzowane.
Zasługę przyznać można prostocie symbolu dźwiękowego tych protestów –
wystarczyło wziąć dowolny garnek oraz/lub patelnię i zacząć w nie uderzać.
Brzmienie takich uderzeń również jest unikatowe, wyróżniające się na tle
względnie stabilnych, rozpoznawalnych odgłosów miasta, towarzyszących
jego mieszkańcom na co dzień.
Rozważania Kapelańskiego wydają się pytać o rolę pozytywnego, niemalże duchowego skojarzenia dźwiękowego, właściwego szerokiemu ruchowi
społecznemu, wywierającemu nacisk bez użycia przemocy, a zarazem niemożliwego do odrzucenia przez władzę. Przyłączając się za jego pośrednictwem do
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pozytywnej atmosfery pochodów można było odczuć bezwiedną komunikację
uczestników, na wskroś przeżyć emitowany dźwięk.
„Przysłuchując się” strajkom kobiet we Wrocławiu w dniach 26 oraz
28 października 2020 roku moją uwagę przykuło zjawisko bardzo podobne,
acz jednocześnie odmienne, gdyż dźwiękowa oraz integracyjna siła protestów
kryła się w jego prostym haśle przewodnim, a nie specyficznym instrumentarium. Hasłem tym było „Jebać PiS” (odniesienie do rządzącej partii „Prawo
i Sprawiedliwość”), nieobecne podczas czarnych protestów w 2016 roku, stanowiące więc fenomen zupełnie nowy. Podobnie jak w Kanadzie, kluczem do
rozpowszechnienia się tego dźwiękowego symbolu była jego prostota, tutaj
wynikająca z treści słownej hasła. Składa się ono bowiem z trzech równo skandowanych sylab, po których następuje pauza, w związku z czym jego rytm
można zapisać w metrum parzystym za pomocą tytułowych trzech ćwierćnut
i pauzy. Sama treść hasła jest ponadto bardzo inkluzywna – stanowi wyraz
gniewu, może skorzystać z niego przedstawiciel dowolnej grupy społecznej,
chcący przeciwstawić się władzy. Sam język jest wywrotowy, rozbrajający
adresatów i trudny do polemizowania, o czym zdążyli wypowiedzieć się już
językoznawcy (Pakuła 2020), ale uważam, że to rytm w większym stopniu
umożliwił rozpowszechnienie hasła na ogromną skalę, a w rezultacie prosto
i skutecznie ustrukturyzował audiosferę protestów.
Rytm ten bowiem można wykonać na praktycznie czymkolwiek, co
brzmi. Dlatego też, analogicznie do Kapelańskiego, powiedzieć można
o „koncertach na głosy i środki lokomocji”, ponieważ rytm wydobywany był
równie powszechnie przez pojazdy, zwłaszcza w postaci uderzeń w klaksony, ale także poprzez warkot silników motocykli, dzwonki tramwajów czy
dzwonki rowerowe. Wielu uczestników uderzało w instrumenty perkusyjne,
trzymane transparenty, a także własne ciała, emitując wyrazisty, jednostajny
puls. Prostota tego hasła i jego rytmu umożliwiały natychmiastowe włączanie się w praktykę dźwiękową i wielokrotnie można było zauważyć sytuacje,
w których za jedną osobą rozpoczynającą skandowanie bądź wystukiwanie
rytmu podążały błyskawicznie setki kolejnych. Wolumen brzmienia wpływał
korzystnie na poczucie solidarności między uczestnikami, szczególnie na węższych ulicach, ograniczonych wysokimi kamienicami, które odbijały dźwięk
i rezonowały, w rezultacie ogłuszając. Zachęcało to uczestników do jeszcze intensywniejszego emitowania dźwięków, wzmagało synergię, bądź ujmując to
potocznie, „nakręcało” ludzi. Jak zaznacza jednak Jim Aulich, „żaden artykuł
naukowy czy praca filozoficzna nie są w stanie do końca uchwycić zbiorowości
tłumu: adrenaliny, brutalności, strachu, odwagi i solidarności” (Aulich 2020,
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s. 271). Nie możemy dotrzeć do głębi uczuć i przenikających uczestników
emocji, da się jednak wywnioskować, że, analogicznie do „koncertów garnków i patelek”, uczestnicy głęboko przeżywali emitowane dźwięki i czuli się
częścią pewnej wspólnoty.
Skuteczność tegoż rytmu przejawiała się również w jego szerokim praktykowaniu poza samymi marszami, co wskazuje na występowanie sentymentu
dźwiękowego. Wielokrotnie w ciągu dnia, ale zwłaszcza wieczorami i nocą,
kiedy miejski szum jest dużo bardziej cichy, dosłyszeć można było spontaniczne wykonywanie sloganu przez grupy przechodniów, bądź pojazdy. Natychmiastowo wywoływało to reminiscencję przeżytych wydarzeń, dźwięk ten
kojarzył się korzystnie i przywoływał poczucie jedności z tłumem, uczestnictwa w wyjątkowej inicjatywie. Wielu przypadkowych przechodniów entuzjastycznie reagowało na ten komunikat, włączając się w praktykę dźwiękową
bądź po prostu machając lub wiwatując. Po raz kolejny zwraca to uwagę ku
społecznościom akustycznym, które niewątpliwie zawiązywały się podczas
strajków kobiet we Wrocławiu, zwłaszcza wokół sloganu „Jebać PiS” – prostego słownie, prostego rytmicznie, łatwego do powtórzenia i efektywnego oraz
efektownego w praktyce. Nie wymagał on dodatkowego nagłaśniania, mógł
być wykonany przez każdego z protestujących, znakomicie wpływał na synergię i rzec można, „morale” uczestników, zwłaszcza przy wzroście wolumenu
brzmienia. Realizuje tym samym przytoczone wcześniej postulaty Krzysztofa
Marciniaka i jest czymś więcej niż tylko „dźwiękową amunicją”. Daje ujście
negatywnym emocjom, zarówno pod względem zastosowanego języka, jak
i wolumenu brzmienia, stanowiąc estetycznie polaryzujący, wyrazisty, dźwiękowy dowód więzi istniejącej między każdą z dziesiątek tysięcy protestujących
osób.
Nie można jednak ukryć, że tak jak dla członków społeczności akustycznej strajków dźwięki o dużym wolumenie były atrakcyjne, stanowiły foniczną
reprezentację ich siły i solidarności, dla osób niewłączających się w marsze
były one w najlepszym przypadku neutralne, zazwyczaj jednak odbierane
mogły być bardzo negatywnie jako akustyczna przemoc. Powrócę zatem do
zadanego wcześniej pytania – jak mają się tak głośne protesty do fonicznej
tożsamości wypełnianych przez nie miejskich przestrzeni? Co z prawem do ciszy mieszkańców, którzy mimowolnie uczestniczyli w tej dźwiękowej wojnie?
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PROTEST A TOŻSAMOŚĆ FONICZNA MIASTA
Zgiełk wypełniający nowoczesne miasta, na który składają się również
tego typu wydarzenia, nie powinien być traktowany jako forma nieprzyjemnego hałasu, a raczej jako rodzaj komunikatu fonicznego, świadczącym o swoistości wielkomiejskiej audiosfery (Gradowski 2004, s. 58-61). Wydarzenie
takie świadczy o społecznej aktywności mieszkańców i jest nie tyle spodziewane, ile wręcz oczekiwane w dużym, polskim mieście. Stanowi zdrowy przejaw
miejskiego obywatelstwa, jak i przysługujących ludziom praw wynikających
z demokratycznego ustroju. Chociaż protesty w dniach 26 i 28 października
2020 we Wrocławiu „rozlewały się” po całym mieście, ich największa koncentracja przypadała na ścisłe centrum – Rynek i jego najbliższe okolice. W tę
ustabilizowaną fonicznie przestrzeń wprowadzono dźwięki nowe, obce, które
zagłuszyły dobrze znaną audiosferę, burząc niejako narzucony porządek władzy. Na tym „uświęconym” obszarze znalazły się odgłosy będące wyrazem
siły, wielokrotnie wulgarne, ale dzięki temu wyrażające emocje emitującej je
społeczności, zespalające ją i pozwalające na utrzymanie więzi jeszcze na długo
po zakończeniu protestów.
Nawet gdyby nie było rażącej niesprawiedliwości, którą można by wykrzyczeć, nadal istniałaby potrzeba zakłócenia porządku, wyzwanie dla pełnego szacunku milczenia. „Wykrzyczmy z całych sił nasze postulaty, ale
wykorzystajmy również dźwięk do kreowania wspólnoty, budowania więzi
z miastem i jego mieszkańcami oraz między samymi uczestnikami demonstracji” (Marciniak 2016, s. 125). Stabilne społeczeństwo pozwoli na pewną ilość hałasu dla własnego zdrowia psychicznego i stabilności, aby uniknąć
popadania w skrajności – od traktowania każdego szmeru jako niepotrzebne
zakłócenie, po uważanie każdego hałasu za akt rewolucyjny. Hałas może być
przyczynkiem do rewolty, ale ma również działanie zachowawcze. I tak jak
potrafi uwydatnić problemy związane z własnością wspólną i prywatną, może
również przypominać nam o uzupełniających się wartościach różnorodności
i wspólnych podstaw. Zdrowa polityka wymaga obu, gdyż bez różnorodności
nie ma satysfakcji ze znalezienia wspólnej płaszczyzny.
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2015 Pejzaż dźwiękowy miejsca zamieszkania w doświadczeniu wrocławian,
„Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, nr 15, s. 191-203.
Pazder D.
2008 Rola przestrzeni kulturowych w kreacji współczesnego śródmieścia, „Czasopismo techniczne”, nr 4/2008, s. 21-26.
Rogowska M.
2016 Przestrzeń publiczna w mieście – zagadnienia wybrane, „Studia Komitetu
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju”, nr 170, s. 158-164.
Schafer R. M.
1982 Muzyka środowiska, „Res Facta”, nr 9, s. 288-315.
Stanisz A.
2018 Antropologia dźwięku wobec protestów społecznych i politycznych, „Prace
Etnograficzne”, t. 46, s. 89-115.
Tańczuk R.
2015 „Pejzaż dźwiękowy” jako kategoria badan nad doświadczeniem miasta,
„Audiosfera. Koncepcje – Badania – Praktyki”, nr 1/2015, s. 10-19.
Inne:
Augustyniak M.
2017 Czarny Protest – antropologiczna analiza zrywu społecznego polskich
kobiet, Warszawa [praca magisterska].
Stevenson A. (red.)
2010 Oxford Dictionary of English [e-book].
Internet:
CBC Radio
2017 https://www.cbc.ca/radio/spark/365-turning-the-economy-upside-dow
n-emoji-url-shorteners-surrogate-robot-students-and-more-1.4309290/map
ping-the-sounds-of-protest-1.4309468, [dostęp 22.02.2021].

81

JAKUB KOPANIECKI

Pakuła D.
2020 https://kobieta.onet.pl/jezykoznawcy-o-wulgaryzmach-na-protestach
-rzadzacy-zostali-w-pewien-sposob-rozbrojeni/zstgj0r, [dostęp 25.01.2021].
Zimna K., Jakubczak J.
2020 https://wroclaw.naszemiasto.pl/we-wroclawiu-protestowac-moglo-na
wet-100-tys-osob-doszlo-do/ar/c1-7970921, [dostęp 18.02.2021].

82

MAGDALENA KRZEMIEŃ
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

NIE JESTEM NACZYNIEM!
PERFORMATYWNE OBYWATELSTWO
UCZESTNICZEK PROTESTÓW KOBIET
I AM NOT A VESSEL! PERFORMATIVE CITIZENSHIP
OF WOMEN PARTICIPING IN WOMEN’S STRIKES

STRESZCZENIE
Celem badania była jakościowa eksploracja obywatelskich działań artystycznych w poszukiwaniu w nich procesu podmiotowej realizacji
obywatelstwa. Przy pomocy obserwacji online i semiologicznej analizy
materiałów wizualnych zebrałam odpowiednią ilość materiału empirycznego, aby móc z pozytywnym skutkiem osiągnąć zamierzony cel
badania. Analizują artystyczne formy partycypacji obywatelskiej, udało mi się ustalić, że ich włączenie w repertuar oporu umożliwia podmiotowe zaangażowanie osób wykluczanych oraz marginalizowanych.
Co więcej, ze względu na różnorodność w zakresie wyboru formy, przy
ich pomocy możliwe jest poruszanie wielu problemów oraz podejmowanie licznych obszarów wymagających kontestacji. Zwrócenie uwagi
na artystyczne formy zaangażowania skłania badaczy i badaczki do refleksji nad klasycznymi teoriami obywatelstwa i obywatelskości oraz
ponownego modelowania ram tego, co i w jaki sposób może stanowić
metodę jego realizacji.
SŁOWA KLUCZOWE: obywatelstwo performatywne, obywatelskie
działania artystyczne, happening społeczny, podmiotowość obywatelska, Protesty Kobiet
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WSTĘP
Działania artystyczne będące efektem współdziałania obywateli, obywatelek oraz elementów materialnych stanowią integralną część mobilizacji
społecznych (por. Wong 2019). Wówczas to rolę artystów odgrywają „zwykli” ludzie, a materiałem, z którego powstają produkty ich zaangażowania są
przedmioty codziennego użytku, przestrzeń podejmowanego działania oraz
oni sami (por. Bruguera 2008). Spojrzenie na mobilizacje społeczne pojawiające się w ostatnich latach na ulicach wielu polskich miast i małych miejscowości uwydatnia istotne przemiany zachodzące w rozumieniu tego, co może
stanowić repertuar obywatelskiego oporu. Rozszerzenie sposobów partycypacji o ich nowe formy otwiera drogi do uczestnictwa w życiu politycznym grupom do tej pory wykluczanym lub marginalizowanym. Co więcej, włączenie
działań artystycznych jako rzeczywistych form zaangażowania obywatelskiego stało się, jak pisał Santosh Kumar Samal, „[…] potężnym wyrazem głosu
i tożsamości danej społeczności, zwłaszcza gdy ta tożsamość była tłumiona
przez lata ucisku” (Samal 2015). Wraz z pojawianiem się kolejnych obywatelskich perfomansów czy happeningów społecznych ukierunkowanych na
zmianę, na scenie zmagań o prawo do posiadania praw pojawiają się nowi
aktorzy – przedmioty materialne oraz przestrzeń podejmowanego działania.
To przy ich pomocy konstruowane są wszelkie artystyczne formy zaangażowania obywatelskiego. W związku z tym, powyższe elementy stają się integralnymi częściami obywatelskiego oporu. Jest to o tyle istotne, że jak pisała
Judith Butler, aby móc realizować politykę ulicy, „potrzebne są niezbędne do
tego narzędzia – materialna i wizualna oprawa, która przyciąga wzrok, skupia
uwagę” (Ślosarski 2021, s. 9, por. Butler 2016) oraz pozwala przebić się przez
opresyjną rzeczywistość obywatelskiemu głosowi oporu.
W ramach piętrzącej się fali kobiecych protestów od ponad połowy dekady możemy obserwować rosnący poziom mobilizacji społecznych.. Ich analiza
prowadzi do refleksji nad nowymi formami zaangażowania obywatelskiego,
materiałami, za pomocą których są one konstruowane oraz nad potencjałem
zmianotwórczym jaki w sobie niosą. Ponadto, to dostrzeżenie nowych form
partycypacji obywatelskiej eksponuje wykluczający charakter klasycznych
koncepcji. Włączenie w repertuar oporu artystycznych działań obywatelskich
zwraca wzrok badaczy i badaczek społecznych na zamknięte ramy tradycyjnych sposobów konceptualizacji obywatelstwa oraz na konieczność otwarcia sterylnych modeli na codzienne doświadczenia oraz emocje obywateli
i obywatelek. Analiza poszczególnych form zaangażowania pojawiających się
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w ramach artystycznych działań obywatelskich pozwala na wyodrębnienie nowych narzędzi oporu.
Protesty Kobiet stanowią żywe źródło obfitujące w artystyczne narzędzia
umożliwiające zaangażowanie obywatelskie. Rozpoczęły się one w 2016 roku,
kiedy doszło do bezprecedensowej mobilizacji w walce o prawa reprodukcyjne.
Wówczas miała miejsce kolejna już w ostatniej dekadzie próba ograniczenia
ustawy z 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zainicjowana przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”. Celem ich działania było całkowite ograniczenie legalnego dostępu do aborcji w kraju oraz jej penalizacja (por. Projekt
Stop Aborcji 2016). Kontrpropozycję postulującą dążenie do całkowitej liberalizacji aborcji wystosował wówczas Komitet Inicjatywy Ustawodawczej
„Ratujmy Kobiety” (por. „Ratujmy Kobiety 2017”). Podczas procedowania
obu projektów w sejmie, ten drugi został odrzucony w pierwszym czytaniu,
natomiast pierwszy – przekazany do dalszych prac sejmowych. Wywołało to
silne reakcje ze strony społeczeństwa obywatelskiego. Na fali wznoszących się
konserwatywnych nastrojów zaczęły powstawać liczne inicjatywy i grupy kobiece odpowiadające za organizację pojawiających się wówczas akcji protestacyjnych czy demonstracji obywatelskich. Działania aparatu władzy dążące do
ograniczenia dostęp do legalnej i bezpiecznej aborcji w kraju doprowadziły do
kulminacji niezgody i jej eskalacji 3 października 2016 roku. Wówczas miał
miejsce Czarny poniedziałek. Na ulicach polskich miast i mniejszych miejscowości pojawiły się tłumy, a lokalnie zaczęły powstawać pierwsze kobiece
obywatelskie działania artystyczne. Ostatnie z prób ograniczenia dostępu do
aborcji miały miejsce w Polsce w kwietniu 2020 roku. W trakcie trwającej na
całym świecie pandemii SARS-CoV-19, przedstawiciele władzy państwowej
ponownie podjęli działania zmierzające do całkowitej delegalizacji przerywania ciąży. Pomimo licznych ograniczeń – między innymi związanych ze swobodą zrzeszania się będących konsekwencją wprowadzonego w kraju stanu
epidemiologicznego – ulice wielu polskich miast ponownie pokryły się barwami kobiecego oporu. Tym razem jednak zryw obywatelski przybrał inną formę – w jego ramach pojawiały się między innymi protesty kolejkowe, blokady
samochodowe czy miało miejsce balkonowe walenie w gary. Jednakże, pomimo żywego zaangażowania obywateli i obywatelek w obronę swoich praw,
22 października 2020 roku, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, ostatecznie doszło do prawnego ograniczenia dostępu do aborcji w Polsce. W orzeczeniu wydanym przez organ sądowy, przesłanka umożliwiająca przerywanie ciąży w wyniku wad embrio-patologicznych płodu została uznana za niezgodną
85

MAGDALENA KRZEMIEŃ

z konstytucją. Wywołało to największy w nowoczesnej historii zryw obywatelski. W ramach licznych mobilizacji miała miejsce kolejna intensyfikacja
zastosowania alternatywnych form protestu. W przestrzeniach lokalnych zaczęły powstawać inicjatywy, w ramach których osoby protestujące wspólnotowo tworzyły obywatelskie działania artystyczne. Co więcej, dzięki włączeniu
w repertuar oporu nowych sposobów partycypacji, w działania zaangażowały
się osoby, które do tej pory nie odnajdywały się w klasycznych metodach
ulicznego protestu.
W tym kontekście socjologiczna refleksja nad artystycznymi sposobami
zaangażowania obywatelskiego wydaje się zasadna. Praca ta stanowi próbę
analitycznego spojrzenia na nowe formy partycypacji – na to w jaki sposób
przebiegają, jak wykorzystują zarówno przestrzeń materialną, jak i niematerialną oraz w jaki sposób sprzyja to budowaniu podmiotowości obywatelskiej
osób działających. Z kolei spojrzenie na lokalne procesy partycypacji obywatelskiej umożliwiają wyeksponowanie złożoności problemów, z którymi
zmagają się kobiety w Polsce. Jest to możliwe dzięki temu, że obywatelskie
działania artystyczne powstające w konkretnych przestrzeniach zorientowane
są dookoła podwójnej osi problematycznej. Centralnym punktem pierwszej
z nich jest orzeczenie TK, natomiast druga dotyka kwestii refleksyjnie rozpoznanych w procesie kształtowania lokalnego działania. Podejmując tak formowane aktywności obywatele i obywatelki uwypuklają opresyjny fragment
rzeczywistości, piętnują go, a przez to stawiają mu opór.
Na początku pracy wprowadzam teorie traktujące o performatywnym
obywatelstwie oraz zwracam uwagę na rozważania z zakresu obywatelskich
działań artystycznych. Służą one rozszerzeniu analizy praktyk obywatelskich
podejmowanych przez uczestniczki Protestów Kobiet. Przy ich pomocy
ugruntowuje teoretycznie wyodrębnione w trakcie analizy formy happeningów społecznych oraz procesy towarzyszące ich powstawaniu. W drugim
podrozdziale o charakterze metodologicznym omawiam proces analityczny,
w trakcie którego uzyskałam dane stanowiące podstawę do dalszych badań.
Zasadniczy materiał empiryczny składa się z danych uzyskanych w procesie semiologicznej analizy fotografii zebranych w trakcie trwania obserwacji
online. W ostatnim – trzecim – rozdziale przedstawiam wyniki przeprowadzonego przeze mnie badania. Przy pomocy danych uzyskanych w wyniku
analizy omawiam istotność włączenia obywatelskich działań artystycznych
w repertuar oporu. Stanowią one dla mnie składową zintegrowaną z kluczowym
w mojej pracy procesem budowania podmiotowości obywatelskiej.
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USYTUOWANIE TEORETYCZNE BADANIA
Źródła ubiegłorocznych protestów należy upatrywać przede wszystkim
w konsekwentnych, trwających niemalże od pół dekady opresyjnych działaniach władzy wymierzonych w prawa reprodukcyjne – przede wszystkim prawo do legalnej i bezpiecznej aborcji. Zaistnienie nowych form zaangażowania
obywatelskiego doprowadziło do negocjowania dotychczasowego rozumienia
obywatelstwa. Poprzez włączenie swoich doświadczeń oraz emocji w kształtowanie praktyk obywatelskich, obywatelki zdestabilizowały sztywne ramy tego
co obywatelskie. W procesie wspólnotowo podejmowanych dyskusji osoby
zaangażowane rozpoznawały ważne dla siebie problemy społeczne, a przez to
zyskiwały możliwość podmiotowego i świadomego kształtowania idei swojego oporu. Następnie podejmowały próbę materializacji pomysłu , a w końcu
do publicznego wyeksponowania własnej niezgody. Potraktowanie obywatelskich działań artystycznych jako działań kontestacyjnych „rozsadziło nie tylko
ramy sztuki, ale także, a może przede wszystkim, ramy społeczne” (Krakowska
2020, s. 9).
WSPÓŁCZESNE REFLEKSJE NAD OBYWATELSTWEM
Klasyczne spojrzenie na obywatelstwo wskazuje na prawną relacją jednostki z państwem. Xymena Bukowska wyróżnia trzy jej aspekty. Pierwszy z
nich zakłada przynależność do grup rządzących i rządzonych (Bukowska 2008,
s. 8). Oznacza to, że kiedy jesteśmy członkami danej zbiorowości, mamy prawo do decydowania o jej kształcie, podejmowanych przez nią działaniach, a
jednocześnie wpisane jest w nią podporządkowanie zasadom nakreślonym
przez grupę. Wynika z tego drugi aspekt - „prawo do rządzenia i obowiązek
poddania się normom i regułom ustanowionym przez ową władzę”. (Bukowska 2008, s. 9). Przynależność do grupy, którą kształtujemy, oznacza naszą
zdolność do współrządzenia nią (Bukowska 2008, s. 9). Trzeci aspekt obywatelstwa stanowi więc partycypacja. Pozwala to spojrzeć na obywatelstwo
jako na członkostwo. Jak pisze Beata członkostwo. Jak pisze Beata Kowalska,
pojawia się „abstrakcyjny obywatel” jako „osoba wyrwana z sieci dotychczasowych zależności – rodzinnych czy klanowych” (Kowalska 2014, s. 183), które
w obliczu relacji jednostki z państwem tracą pierwotne znaczenie. Jest to więc
wytrącenie jednostki ze stanu lokalnego. Przywiązanie do własnej lokalności,
która przejawia się w wymienionych przez Kowalską relacjach, zostaje zastąpione przywiązaniem do abstrakcyjnej wspólnoty państwowej.
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Jak zauważają Kowalska i Nawojsk przejawia się w tym fałszywy uniwersalizm (Kowalska, Nawojski 2019, s. 67). Krytycy i krytyczki klasycznych
teorii traktujących o obywatelstwie i obywatelskości zwracają uwagę na ich
wykluczających charakter. Wynika to z faktu, że w procesie ich konstruowania nie zostało uwzględnione zróżnicowanie społeczeństwa, m.in. ze względu
na płeć, pochodzenie etniczne czy rasę. Pierwsze debaty na temat tego, czy
obywatelstwo jest czymś więcej aniżeli statusem powiązanym z konkretnymi
prawami oraz obowiązkami rozpoczęły kobiety. Biorąc pod uwagę swoje doświadczenie wykluczenia oraz marginalizacji, zainicjowały one czuły na różnorodność oraz odmienność proces konceptualizacji obywatelstwa. Jednocześnie
dając początek debatom na temat ekskluzywnego charakteru klasycznie rozumianego obywatelstwa. Na potrzeby jego redefinicji feministki przeprowadziły „analizę społecznych, kulturowych, ekonomicznych czy politycznych barier
w dostępie kobiet do sfery publicznej, która nasunęła pytanie o sposoby włączenia ich w praktyki obywatelskie” (Kowalska 2014, s. 185). Refleksja nad
wykluczeniem obywatelek z istotnych procesów decyzyjnych zachodzących w
przestrzeni publicznej uwypukliła konieczność zwiększenia ich niezależności
ekonomicznej – niezbędnej do uzyskania samodzielności oraz autonomii. W
związku z powyższym, kierunek rozważań nad obywatelstwem został wytyczony na poszukiwanie nowych form partycypacji, które będą umożliwiały podmiotowe zaangażowanie kobiet w ich praktykowanie. Zdaniem Kowalskiej,
„miało to [również - M.K.] sprzyjać większej partycypacji w podejmowaniu
decyzji dotyczących […] sposobu funkcjonowania społeczeństw, w których
żyją” (Kowalska 2014, s. 185).
Oznacza to więc, że wzrost zainteresowania sposobami konceptualizacji
obywatelstwa oraz jego znaczenia pojawiający się w ramach rozwijającej się
od lat 80. ubiegłego wieku myśli feministycznej, stanowi istotny punkt w
historii zmagań o możliwość jego redefinicji (por. Lister 1997, 2007). Mającym miejsce w kolejnych latach próbom rekonceptualizacji obywatelstwa
sprzyjało między innymi włączenie do rozważań nad nim doświadczeń grup
wykluczanych oraz zwrócenie uwagi na alternatywne sposoby jego urzeczywistniania (Gunsilius 2019, s. 274), pobudzało następne debaty nad jego
kształtem. Wypływająca ze źródła feministycznych rozważań teoria traktująca
o obywatelstwie będącym efektem doświadczeń oraz indywidualnych perspektyw w zaproponowanej przez siebie teorii przedstawia między innymi Engin
Isin. Proponuje on performatywne spojrzenie na obywatelstwo, przenosząc
punkt ciężkości w jego postrzeganiu ze statycznej kategorii na „pojęcie chwilowe” (Predelli i in. 2017, s. 190), kształtowane oraz przeżywane w procesie
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wysuwania przez grupy wykluczane i marginalizowane konkretnych roszczeń
do posiadania nieposiadanych praw (Isin i Ruppert 2017, s. 846). Rozwijając
zaproponowaną przez siebie teorię, Isin rozróżnia pięć przenikających się ze
sobą aspektów charakterystycznych dla obywatelstwa performatywnego (Isin
2017, s. 501).
Proces wchodzenia na drogę realizacji obywatelstwa rozpoczyna się od
próby zdefiniowania tego, kto może, a kto nie może występować jako podmiot oporu. W zmaganiach dążących do sprecyzowania podmiotów kontestacyjnych działań, uczestniczą zarówno obywatele, czyli osoby bezpośrednio
zaangażowane, jak i nie-obywatele, jako aktorzy relacyjni. Obywatele oraz
nie-obywatele biorący udział w działaniu pochodzą z różnych grup społecznych wysuwających odmienne roszczenia. Konsekwencją tego staje się dywersyfikacja przedmiotów oraz sposobów podejmowanego oporu, a także ma
miejsce kontekstualizacja i usytuacyjnienie jego powstania (Predelli i in. 2017,
s. 191). Następnie, za sprawą realizowania, domagania się oraz negocjowania
praw i obowiązków, osoby zaangażowane urzeczywistniają swoje obywatelstwo – nadają mu konkretny kształt wynikający z podejmowanych obszarów
kontestacji oraz sposobów jej wyrażania. W związku z performatywnym pojawieniem się w przestrzeni, podmioty mają możliwość podejmowania świadomych działania, za pomocą których efektem redefiniują opresyjną rzeczywistość (Butler 1997). W swoich rozważaniach Judith Butler zwraca również
uwagę na istotność dostrzegania materialnego wymiaru obywatelstwa. Oznacza to, że aby obywatelstwo mogło urzeczywistniać problemy społeczne, musi
być budowane w procesie współistnienia ciał (Hildebrandt i Peters 2017, s.
5) wytwarzających „pomiędzy sobą” przestrzeń dla zaistnienia oporu (Butler
1997, s. 66).
Co z tego wynika? Podejmując próby refleksji nad wykluczającym charakterem klasycznych teorii obywatelstwa, badacze i badaczki rozpoczęli proces jego przekształcania oraz redefiniowania. Za sprawą włączanie doświadczeń
grup marginalizowanych w proces nowego modelowania obywatelstwa, miało
miejsce rozszerzenie kategorii tego, co obywatelskie. To z kolei zrodziło przekonanie, że obywatelstwo nie jest statyczną kategorią, a czymś, co jest przez
obywateli i obywatelki przeżywane oraz doświadczane. Naturalną konsekwencją redefinicji pojęcia obywatelskości było rozszerzenie ram mieszczących
sposoby jej realizacji. Przestały one stanowić abstrakcyjne formy niedające
poczucia sprawczości oraz widzialności, a w zamian jako formę realizacji obywatelstwa zaczęto postrzegać działania powstające w konkretnym kontekście
oraz będące produktem określonej kontestacji. W ramach tak zarysowanych
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przemian zachodzących w konceptualizacji obywatelstwa oraz jego znaczenia,
stało się ono efektem „niepowtarzalnego aktu sprzeciwu” – dostosowanego do
sytuacji oporu oraz będącego pochodną konkretnych emocji i doświadczeń.
W związku z tym, podejmowane następnym razem, staje się już produktem
nowego oporu będącego konsekwencją nowej kontestacji. Oznacza to, że pojawianie się osób w przestrzeni lokalnej oraz odpowiedniej wykorzystanie w
niej swoich ciał (por. Ślosarski 2021) stanowi roszczenie do „małej” zmiany społecznej wynikającej z sytuacyjnego oraz kontekstualnie rozpoznanego
problemu. Konsolidacja „małych” przekształceń składa się na „dużą” zmianę
społeczną. Przykładowo, lokalnie rozpoznany problem społeczny, jakim jest
ignorowanie głosów kobiet w ich własnych sprawach stanowi wspólnotowe
dążenie do „małej” zmiany. Podejmowane jest ono w ramach ogólnopolskich
mobilizacji kobiet stanowiących odpowiedź na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego - czyli dążenie do „dużej” zmiany.
Co więcej, performatywne spojrzenie na proces podejmowania oraz
kształtowania obywatelstwa wymaga paralelnego zastanowienia się nad nowymi oraz powszechnie dostępnymi sposobami zaangażowania obywatelskiego.
W jednym ze swoich artykułów Isin trafnie zauważa, że refleksja nad nowymi sposobami konceptualizacji obywatelstwa powoduje zwrot ku działaniom
obywatelskim podejmowanym w sposób kreatywny oraz innowacyjny (Isin
2017, s. 51). Jedną z dróg otwierających alternatywne przestrzenie do poszukiwania nowych sposobów zaangażowania obywatelskiego wskazują Paula
Hildebrandt i Sybylla Peters. Zdaniem autorek, zaangażowanie działań z pogranicza różnych dziedzin sztuki w znaczy sposób przyczynia się bieżących
negocjacji obywatelstwa (Hildebrandt, Peters 2017, s. 7) oraz konsekwentnego przebudowywania go pod wpływem różnorodnych doświadczeń oraz
perspektyw. Działania artystyczne stają się wrażliwym medium dla obywatelskich komunikatów. W związku z powyższym, performatywne spojrzenie
na obywatelstwo umożliwia badaczowi lub badaczce wyjście poza ograniczenia wynikające z konwencjonalnego definiowana obywatelskości, a przez to
skoncentrowanie swojej uwagi na tym, w jaki sposób i przy pomocy jakich
narzędzi, obywatele i obywatelki wysuwają swoje roszczenia jako prawa (Ziehl
2017, s. 161).
OBYWATELSKIE DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE
Działania podejmowane przez osoby wypowiadające swoje posłuszeństwo kontroli i zastraszaniu stosowanym przez władzę, tworzą asamblaże – a
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więc hybrydowe sposoby partycypacji, które są splotem lub złożeniem różnych narzędzi, technik oraz sposobów materializacji i urzeczywistniania obywatelstwa. W gęstym świecie kontestacji, jednym ze sposobów jej artykulacji
w odniesieniu do konkretnego problemu społecznego, są obywatelskie działania artystyczne. Możliwość umiejscawiania ich w rozmaitych kontekstach
polityczno-społecznych pozwala na lokalne rozpoznanie opresyjnej rzeczywistości społecznej, a następnie wyrażenia na nią niezgody. Włączenie działań
artystycznych w nieposłuszny repertuar oporu umożliwia jego budowanie
przy pomocy samodzielnie oraz dobrowolnie podejmowanych praktyk obywatelskich. W literaturze przedmiotu obywatelskie działania artystyczne –
czyli określenie którym będę posługiwała się w swojej pracy – w „fachowy”
sposób określane są mianem sztuki społecznej. W artykule Czy street art jest
sztuką społeczną? Kulturotwórczy i obywatelski sens sztuki ulicznej w perspektywie koncepcji społecznych enklaw Katarzyna Niziołek wypełnia jej ramy treścią,
rozróżniając cztery konstytuujące ją elementy.
Na początku Autorka podkreśla, że „cele i efekty takiego działania wyrażane są w kategoriach pozaartystycznych – pożytku publicznego i/lub zmiany
społecznej” (Niziołek 2015, s. 50). Sztuka społeczna oddaje w ręce obywateli
i obywatelek alternatywne formy komunikacji o swoich sprawach, obawach
oraz roszczeniach. Wykorzystanie artystycznych sposobów materializacji obywatelskich postulatów staje się skuteczne, gdy werbalne sposoby poszukiwania
porozumienia z władzą pozostają niewystarczające albo kanały te zostają przez
rządzących zamknięte. Oznacza to, że narzędzia jakie oferuje sztuka społeczna dają możliwość sprawczego performowania swojego obywatelstw. Dzięki
temu obywatele i obywatelki mogą zabierać głos w ważnych dla siebie sprawach, artykułować niezgodę, a także wysuwać swoje roszczenia do widzialności w istotnych procesach decyzyjnych.
Po drugie, „uczestnicy działania są określeni w sposób otwarty i inkluzywny, jako grupy lub zbiorowości, zgodnie z założeniem, że każdy może być
artystą […]” (Niziołek 2015, s. 50). Oznacza to tyle, że wszystkie osoby zaangażowane mają możliwość zabrania głosu poprzez stworzenie obywatelskiego działania artystycznego. Z założeniem, że każdy może być artystą wiąże
się również trzecia cecha sztuki społecznej. Jak nakreśla w tekście Niziołek,
umożliwia ona budowanie każdemu obywatelowi i każdej obywatelce zarówno kolektywnych, jak i indywidualnych form partycypacji obywatelskiej w
„aktywny, kreatywny, podmiotowy, sprawczy i wspólnotowy” (Niziołek 2015,
s. 50). Z podobnego do zaproponowanego przez polską socjolożkę założenia wychodzi Joseph Beuys. Zakładając, że „każdy jest artystą” (por. Chayka
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2010), Beuys postuluje otwartość formy na uczłowieczone modelowanie oraz
powszechny do tego dostęp. W związku z tym, performatywne poszukiwanie
nowych form przekazywania obywatelskich postulatów znajduje swoje miejsce w artystycznych działaniach obywatelskich. W ich ramach osoby zaangażowanie budują nowe sposoby partycypacji oraz konstruują alternatywne
narzędzia do artykulacji swoich poglądów.
W związku z tym, „działanie [realizowane za pomocą form artystycznych - M.K.] ma charakter obywatelski” (Niziołek 2015, s. 50). W efekcie
końcowym powyższego procesu wyeksponowany zostaje produkt wspólnotowej kontestacji, którym jest zmaterializowane roszczenie do podmiotowego
obywatelstwa w postaci symbolicznego przedmiotu, instalacji czy asamblażu
umieszczonego w materialnych strukturach przestrzeni publicznej. W konsekwencji, „performatywny akt twórczy” (efekt końcowy happeningu społecznego) (por. Butler 1997) staje się obrazem – sprawczości, samodzielności oraz
podmiotowości obywatelskiej.
Jednakże pisanie o obywatelskich działaniach artystycznych jako o całości to poruszanie się w bezkresnej przestrzeni niesprecyzowanych możliwości.
Dlatego też w niniejszej pracy skupiam moją uwagę na jednej – w moim
uznaniu – z najciekawszych form powstających w ich ramach – to jest happeningu (społecznym). Przymiotnik „społeczny” został przeze mnie zastosowany
w celu napełnienia sterylnych struktur treścią będącą składową ludzkich doświadczeń, emocji oraz przeżyć. Pierwszy oficjalny happening powstał w latach 60. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Wówczas to Allan Kaprow zaprezentował światu pracę zatytułowaną „18 happeningów w 6 częściach”. Jak
tłumaczył później, wybór nazwy dla zaprezentowanej przez siebie formy motywowany był chęcią ukazania światu czegoś spontanicznego, nieuchwytnego
(por. Beaven 2020). Co więcej, artysta dążył do przełamania oraz upłynnienia
granicy między życiem a odseparowaną od społeczeństwa sztuką (por. Skiba
2013). W związku z tym, jak pisał Tadeusz Pawłowski, „happening obiecywał
pełną wolność działań artystycznych” (Pawłowski 1982, s. 11) umożliwiającą
stanie się artystą każdej osobie.
Ze względu na fakt, że zarówno Kaprow, jak i inni prekursorzy nowej
formy swoimi działaniami chcieli doprowadzić do zakwestionowania granicy
pomiędzy twórcą a odbiorcą, w następnych latach możliwe stało się coraz bardziej śmiałe przenikanie się tych do tej pory opozycyjnych ról. Dzięki temu alternatywne formy artystyczne stawały się coraz bardziej uczłowieczone, przez
co coraz częściej poruszały nie tylko abstrakcyjne problemy z zakresu uniwersum sztuki. Dzierżąc potencjał do podejmowania problemów zwykłych ludzi,
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happening społeczny coraz częściej włączany był do repertuaru obywatelskiego oporu. Nie oznacza to jednak, że dotychczasowe narzędzia artykulacji niezgody straciły znaczenie i zostały społecznie porzucone. Jednak to niekonwencjonalne sposoby partycypacji są ważniejsze z punktu widzenia mojego
badania mobilizacji społecznych oraz protestów ulicznych kobiet. Wynika to
z faktu, że pozwalają one na zaangażowanie osobom, dla których dotychczasowe metody oporu z jakichś powodów nie były odpowiednie. Wykorzystanie obywatelskich działań artystycznych pozwala na zaangażowanie w opór
większej ilości osób oraz ze względu na otwartość i elastyczność formy – daje
narzędzia do poruszania problemów niemożliwych do urzeczywistnienia w
ramach, między innymi, ulicznych przemarszów.
Oznacza to tyle, że wykorzystanie alternatywnych form zaangażowania
obywatelskiego pozwala dywersyfikować działania – zarówno w wymiarze
sposobów jego podejmowania, jak i osi problematycznych, dookoła których
są one konstruowane. Urzeczywistnienie podejmowanych praktyk jako efektu końcowego happeningu społecznego jednocześnie materializuje opresyjne
elementy rzeczywistości podejmowane w działaniu. Pozwala to na jednocześnie napiętnowanie poruszanego problemu społecznego, a przez to wyrażenie
wobec niego swojego oporu. Nie oznacza to jednak, że dotychczas stosowane
narzędzia kontestacji zostają porzucone przez obywateli i obywatelki. Przy pomocy obywatelskich działań artystycznych ich zakres jest jedynie rozszerzany,
a same mobilizacje uliczne i protesty społeczne są urozmaicane pod względem
dostępnego repertuaru oraz przez to ich odbioru wizualnego.
METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH
W realizowanym badaniu, w pierwszej kolejności skupiłam się na tym,
co widzialne – a wiec na eksploracji oraz gromadzeniu niezbędnego materiału wizualnego – fotografii przedstawiających rozmaite formy artystycznych
działań obywatelskich. Do zrealizowania tego etapu badań niezbędna była
przeprowadzona przeze mnie obserwacja online. Wybór tej techniki motywowany był faktem, że jak zauważają Frankfort-Nachmias i Nachmias, „nauki
społeczne wyrastają z obserwacji” (Frankfort-Nachmias, Nachmias 2001, s.
223). W literaturze przedmiotu definiowana jest ona jako mniej lub bardziej
ustrukturyzowany, zróżnicowany sposób zbierania informacji o danym zjawisku (werbalnych i niewerbalnych), które następnie zostaną skategoryzowane oraz poddane analizie (Frankfort-Nachmias, Nachmias 2001, s. 224).
Analogicznie do tego, w swojej pracy wykorzystywaną w badaniu obserwację
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online rozumiem jako „taką próbę adaptacji technik obserwacji, która może
pozwolić na uchwycenie i analizę działań ludzkich mających miejsce w konkretnej przestrzeni czy też miejscu w Internecie” (Miller 2012, s. 78).
Obserwację online przeprowadziłam w serwisie Facebook oraz lokalnych
stronach informacyjnych, a etap gromadzenia materiału trwał od 25.10.2020
do 08.03.2021 roku. W tym czasie udało mi się uzyskać materiał empiryczny w postaci 323 zdjęć przedstawiających obywatelskie działania artystyczne.
Fotografie zostały zebrane na grupach/stronach/blogach na Facebooku związanych z lokalnymi inicjatywami kobiecymi oraz na stronach internetowych,
na których publikowane były fotoreportaże z wydarzeń protestacyjnych.
Aby uzyskać wyselekcjonowaną bazę danych zastosowałam „sito treściowe”, przez które przepuściłam 323 zdjęcia zebrane w procesie obserwacji internetowej w w/w miejscach. W tym celu wyodrębniłam następujące kryteria
odróżniające happeningi społeczne od innych artystycznych działań obywatelskich. Były to kolejno:
• Działanie ukierunkowane jest na zmianę społeczną;
• Działanie odbywa się w miejscu publicznym;
• Działanie angażuje postać samego artysty, ale również przestrzeń materialną oraz przedmioty materialne;
• Działanie jest spontaniczne;
• Działanie angażuje zwykłych ludzi niezwiązanych ze środowiskami
artystycznymi;
• Działanie ma charakter symboliczny – jest formą artystyczną.
Ostatecznie zbudowałam korpus fotograficzny w postaci 71 zdjęć prezentujących różne formy happeningu społecznego bądź przedstawiające jedno
działanie, ale z kilku perspektyw oddających maksymalnie całościowo jego
efekt końcowy. Główną intencją tego etapu był uważny wgląd w to, co dostrzegalne, czyli uchwycone na poszczególnych fotografiach konkretne artystyczne
działania obywatelskie. Owe dane dostarczyły mi podstawowych informacji
na temat form podejmowanych happeningów społecznych, częstotliwości ich
powstawania oraz w konsekwencji, ich zróżnicowania. Zastosowane przy tym
etapie kodowanie pozwoliło mi również systematycznie mapować happeningi
społeczne oraz wstępnie interpretować ich treść.
W celu przeprowadzenia kompleksowej analizy treści fotografii przedstawiających happeningi społeczne rozpoczęłam drugi etap procesu badawczego.
Sprowadzał się on do tego, co niematerialne, czyli stanowił wynik semiologicznej analizy danych wizualnych przeprowadzonej w ramach korpusu fotograficznego uzyskanego w poprzednim etapie badania. Na tym poziomie
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nasycenie teoretyczne zacieśniało się do uwzględnienia pojedynczych perspektyw działań znajdujących się na poszczególnych fotografiach. Przy ich pomocy miała miejsce próba wysublimowania z treści happeningów społecznych
zachodzących w niej procesów towarzyszących realizacji obywatelstwa oraz
sposobów budowania podmiotowości obywatelskiej przez osoby zaangażowane w działania.
Schemat 1. Dwustopniowa analiza semiologiczna w ujęciu Rolanda Barthes.

Źródło: (Roland Barthes 2000)

Przy pomocy dwustopniowej analizy danych otrzymałam pełen opis treści tworzącej analizowane przeze mnie fotografie, co pozwoliło mi wyodrębnić
poszczególne formy, jakie przyjmuje happening społeczny. Sposobność do
tego zaistniała dzięki rozłożeniu obrazu na poszczególne elementy składające się na całościowe działanie artystyczne oraz przypisaniu im konkretnych
symbolicznych znaczeń. Dzięki temu możliwa stała się analiza rozszerzona
o różne konteksty oraz wiedzę własną. Przy jej pomocy stworzyłam historię, która miała miejsce na fotografiach. To z kolei umożliwiło mi określenie
form happeningów społecznych niosących tę opowieść oraz tego, co się na nie
składa i jak przebiegają. Co więcej, przeprowadzenie dwustopniowej analizy
otworzyło mi przestrzeń, w której mogłam rozpocząć budowanie mitu, czyli
końcowego produktu barthesowskiej analizy danych wizualnych.
Mit stanowi kategorię w ramach, której ma miejsce interpretacja wcześniej rozpoznanej oraz analizowanej sytuacji na konkretnej fotografii. Dla
właściwego przebiegu procesu interpretacji kluczowa jest wiedza uzyskana
w poprzednich etapach analizy. W czasie ich trwania powierzchownie
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rozpoznane sytuacje zostały umieszczone w konkretnych kontekstach – sytuacyjnym oraz przestrzennym. Jest to o tyle ważne, że bez znajomości kontekstu
powstawania działania uchwyconego na fotografii, niemożliwe byłoby rozpoczęcie procesu ich interpretacji. Interpretacja opierająca się na wiedzy powstałej w wyniku zastosowania kontekstów działania do jego analiza otwiera drogę do rozszerzonej próby rozszyfrowywania treści happeningów społecznych.
Kolejny poziom interpretacji ma miejsce przy zastosowaniu wprowadzonych
w rozdziale pierwszym teorii z zakresu obywatelskich działań obywatelskich
oraz performatywnego obywatelstwa. Oznacza to, że rozpoznanie happeningu społecznego, określenie składających się na niego elementów, a następnie
umieszczenie go w konkretnym kontekście sytuacyjnym oraz przestrzennym,
w procesie rozszerzonej interpretacji zostało przeze mnie zestawione z wyżej
wspomnianymi teoriami. Poszukiwanie elementów obywatelskości oraz podmiotowości obywatelskiej w happeningach społecznych przedstawionych na
fotografiach nie byłoby możliwe bez wiedzy będącej produktem dwóch pierwszych etapów analizy. To na niej oparłam interpretację treści happeningów
społecznych, a następnie bazując na niej i przy zastosowaniu wyżej wspomnianych teorii, rozszerzałam zakres możliwości interpretacji tego, co zawiera się
w działaniach uchwyconych na konkretnych fotografiach.
KIERUNEK: PODMIOTOWOŚĆ OBYWATELSKA!
ARTYSTYCZNE OBYWATELSTWO UCZETSNICZEK
PROTESTÓW KOBIET W 2020 I 2021 ROKU
Podmiotowość kobiet zaangażowanych w Protesty Kobiet budowana
przy pomocy obywatelskich działaniach artystycznych wypływa ze wspólnotowo wytworzonej idei tkwiącej u źródeł podejmowanej praktyki. W wyniku
refleksyjnego spojrzenia na opresyjne obszary rzeczywistości, osoby zaangażowane uzyskują możliwości świadomego decydowania o powodach oporu
oraz metodach jego realizacji. Posługując się wybranymi sposobami materializacji swojej niezgody, obywatele i obywatelki realizują idee tkwiące u źródeł
ich decyzji o oporze. Co więcej, wybierając konkretne sposoby kolektywnego
podejmowania kontestacji, urzeczywistniają oni jej przyczyny. Idea realizowanego oporu materializuje się w postaci poszczególnych elementów (naczyń
treściowych) składających się na efekt końcowy happeningu społecznego. Budowanie podmiotowości obywatelskiej to plastyczny proces, podczas którego zachodzą relacje pomiędzy różnymi aktorami, rozmaitymi przestrzeniami
zmagań oraz skalą, w której są one podejmowane. Co więcej, otwarta forma
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obywatelskich działań artystycznych pozwala na włączenie w ich budowanie każdego obywatela i każdej obywatelki. Jak pisałam wcześniej, Isin podejmując refleksję nad obywatelstwem, zwraca uwagę na nowe formy jego
urzeczywistniania. Ich kształt, zdaniem autora, zależy od przyjętego sposobu
materializacji. Skupiając swoją uwagę na działaniach artystycznych udało mi
się dostrzec obywatelski potencjał tkwiący w do tej pory niedostrzeganych
praktykach. Jedną z nich jest happening społeczny. Ze względu na swoją formalną otwartość, zależność wyłącznie od idei twórcy oraz plastyczność, stał się
niezwykle płodnym narzędziem w rękach kobiet walczących.
Proces budowania podmiotowości obywatelskiej przy pomocy happeningu społecznego można przedstawić w czterech etapach. Przede wszystkim
jest to refleksyjne rozpoznanie sytuacji społecznej i określenie jej jako
opresyjnej. Obywatele i obywatelki zaangażowani w Protesty Kobiet rozpoznali orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jako głuche oraz obojętne na
obywatelskie głosy. W związku z tym, zrodziła się wśród nich idea. Stała się
ona pochodną kontekstualnego oraz lokalnego rozpoznania głównego problemu społecznego – czyli opresyjnej polityki antyaborcyjnej forsowanej przez
obóz rządzący. Jak już wspomniałam, powód kontestacji nie był jednolity.
Dywersyfikował on w zależności od miejsca oporu oraz sposobu jego realizacji. Przykładowo, Czarne pranie rozwieszane było bezpośrednio po 22 października, to osoby zaangażowane zwracały również uwagę na brak dostępu
kobiet do przestrzeni publicznej, brak możliwości zabierania głosu w ważnych
procesach decyzyjnych czy arbitralne przypisanie im określonych funkcji.
Zróżnicowanie powodów oporu było widoczne również w ramach otwierania
Kliniki aborcyjnej. Osoby zaangażowane zademonstrowały swoją niezgodę na
pozbawianie ich prawo legalnej oraz bezpiecznej aborcji, a także – poprzez
przejęcie fragmentu przestrzeni miejskiej – sygnalizowały swoje roszczenie do
bycia jej częścią.
Następnie ma miejsce wybór formy działania pozwalającej na zaangażowanie każdej osobie. W swojej pracy jako taką traktuję happening
społeczny. Stanowi on świadomy oraz dobrowolny sposób zaangażowania
pozwalający między innymi na zmianotwórcze modelowanie rzeczywistości
społecznej. Wybór przez obywatelki i obywateli takiej a nie innej formy materializacji swojej niezgody jest pochodną założenia tkwiącego we wspólnotowo
skonstruowanej idei oporu. Zawiera się ona w chęci uczynienie z opresyjnego
elementu rzeczywistości czegoś transparentnego. Jego uwypuklenie prowadzi
do urzeczywistnienia problemu społecznego. Posługując się Hologramami
osoby protestujące artykułują w przestrzeni publicznej swoje roszczenie do
97

MAGDALENA KRZEMIEŃ

posiadania słyszalnego głosu. Działając w ramach Protestów Kobiet (hologramy błyskawic), protestujący zademonstrowali swoją niezgodę na działania
władzy wymierzone w prawo kobiet do przerywania ciąży. W tym samym
czasie zaznaczyli oni swoje stanowisko niezgody na przedmiotowe traktowanie oraz chęć stania się częścią przestrzeni publicznej, w której rozgrywają się
istotne dla ich życia procesy decyzyjne.
Działanie ukierunkowane na zmianę społeczną stanowi trzeci etap
w dążeniu do podmiotowości obywatelskiej. Pojawiając się w przestrzeni publicznej, osoby zaangażowane usytuowały w niej swoje urzeczywistnione doświadczenia oraz emocje przy pomocy których zainicjowały dążenia do zmiany. Miało ono miejsce na dwóch poziomach. Na pierwszym z nich kształtował
ją główny powód kontestacji. Osoby zaangażowane podejmujowały praktyki
materializujące ich sprzeciw wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz konsekwencji, jakie niesie ono dla zdrowia i bezpieczeństwa kobiet.
Z kolei na drugim poziomie – kontekstualnym oraz sytuacyjnym – dążenie do
odzyskania odebranych kobietom praw reprodukcyjnych rozgałęziało się na
lokalne powody dla działań kontestacyjnych.
Tak konstruowane działania podejmowane przez kobiety zainicjowały proces kształtowania ich podmiotowości obywatelskiej. Oznacza
to, że w endemicznych przestrzeniach starły się idee obywatelstwa lokalnej
oraz ponadlokalnego. Podejmowana były, mówiąc Butler, ucieleśnione formy poddawania w wątpliwość pewnych nowych, jak również zakorzenionych
wymiarów dominujących ujęć tego, co polityczne. Obywatelskie działania
artystyczne stały się podmiotową formą zaprzeczenia obecnemu kształtowi
rzeczywistości społecznej. Co więcej, za ich pomocą osoby zaangażowane wysunęły swoje roszczenia do zmiany istniejących struktur materialnych i niematerialnych oraz możliwość ich ponownego modelowania. Otwarta forma działania czuła na doświadczenia oraz odczucia pozwoliła również zredefiniować
dotychczasowe formy realizacji obywatelskiego. W związku z tym, posługując się happeningiem społecznym jako sposobem partycypacji obywatelskiej,
obywatele i obywatelki w procesie jego trwania budują swoją podmiotowość
obywatelską. W konsekwencji, happeningi społeczne stały się naczyniami wypełnionymi podmiotowo budowaną treścią stanowczych komunikatów obywatelskiego oporu
W wyniku kolektywnego oraz podmiotowego budowania obywatelskich
działań artystycznych pojawia się nowy obraz wspólnotowego „my”. Nie
jest to już abstrakcyjny konstrukt rozpatrywany w kategoriach członkostwa
w państwowej wspólnocie. W zamian uwidacznia się wspólnota budowana
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w wyniku powstawania podmiotowego oraz dobrowolnego zaangażowania
obywatelskiego. Do tej pory nacjonalistyczne „my” staje się „my” wynikającym z doświadczeń oraz emocji. W wyniku redefinicji tego, co obywatelskie,
nowe podmiotowe „my” stanowi upodmiotowiony obywatelski produkt. Co
więcej, przemiany w rozumieniu pojęcia obywatelstwa oraz form jego realizacji uwypuklają fałszywy uniwersalizm kształtowany w klasycznych koncepcjach. Poprzez spojrzenie na obywatelstwo jako na proces pojawiania się
w przestrzeni publicznej, a następnie doświadczania go oraz kształtowania,
przynależność obywatelska przestaje być jedynie abstrakcyjnym członkostwem
we wspólnocie państwowej. W zamian, obszarami współistnienia obywateli
i obywatelek stają się zapewniające widoczność oraz poczucie sprawczości
działania, przestrzenie lokalne. Oznacza to tyle, że spojrzenie na obywatelstwo
w isinowski sposób otwiera przestrzeń do redefinicji dotychczasowych teorii
traktujących o obywatelstwie. Wykorzystanie alternatywnych form zaangażowania pozwala na tworzenie bardziej otwartych oraz włączających w zakres
sprawczości grupy marginalizowane koncepcji.
ZAKOŃCZENIE: PODMIOTOWOŚĆ Z BŁYSKAWICY
W 2016 roku, z dnia na dzień, doszło do ogólnopolskiego zrywu obywatelskiego, w ramach którego kobiety wspólnotowo wypowiedziały posłuszeństwo opresyjnym działaniom wymierzonym w ich prawa. Rozpoczęły wówczas lawinę wydarzeń, która swój początek miała na ulicach wielu polskich
miast i mniejszych miejscowości. W 2020 roku kobiety ponownie musiały
wyjść na ulice. Tym razem jednak tradycyjne metody protestowania zostały ograniczone. W związku protestujący wykorzystywali niekonwencjonalne
sposoby demonstracji dużo częściej niż dotychczas. Konsekwencją rozszerzenia repertuaru oporu i włączenia do niego nowych rodzajów praktyk stała się
konieczność ponownej refleksji nad tym, czym jest obywatelstwo oraz w jaki
sposób można je realizować. Rozważania te zostały skierowane na poszukiwania nowych form partycypacji umożliwiających podmiotowe zaangażowanie
kobiet.
Zaangażowanie nowych form partycypacji pozwala również na ponowne
modelowanie zakresu pojęcia tego, co obywatelskie oraz redefinicję tego, co
może stanowić jego realizację. Co więcej, aktywności powstającej w ramach
obywatelskich działań artystycznych urealniają ideę happeningu społecznego,
w myśl której relacja twórca – odbiorca zostaje rozmyta. Każdy może podejmować działanie oraz każdy może do niego dołożyć swoją ideę. Możliwość
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rozciągnięcia procesu tworzenia artystycznych działań obywatelskich wskazuje na otwartość partycypacyjną formy, która umożliwia włączenie w działanie licznych pojedynczych aktów nieposłuszeństwa obywatelskiego. Istotną
kwestią jest to, że wspólnotowe budowanie przestrzeni otwartej dla zmiany
społecznej nierozerwalnie skorelowane jest z jej przekształcaniem w wymiarze materialnym. Podczas wspólnego konstruowania obywatelskiego działania
artystycznego, „pomiędzy” osobami zaangażowanymi powstaje przestrzeń dla
zmiany społecznej. Performatywne, tj. sprawcze podejmowanie działań umożliwia obywatelom i obywatelkom artykulację postulatów, zabieranie głosu we
własnych sprawach oraz przez to – otwiera przestrzeń do zaprzeczenia przekonaniu o przyporządkowaniu kobiet do sfery prywatnej. Przestrzeń publiczna
skrojona pod mężczyzn zostaje nasycona nową, kobiecą treścią. Oznacza to,
że obywatelskie działania artystyczne stały się przestrzenią do wybrzmienia
tego, co do tej pory było nieme. Kobiety, posługując się materialnymi naczyniami treściowymi, przelały w nie nasyconą osobistymi przeżyciami treść.
Ta z kolei, wybrzmiewając w przestrzeni publicznej, otworzyła drzwi do konieczność nowego podjęcia tego, czym jest obywatelskość, jak można w jej
ramach kształtować działania oraz jakie kształty mogą one przyjmować.
Istotną i otwartą kwestią wymagającą dalszej refleksji socjologicznej są
między innymi hybrydowe podmiotowości obywatelskie. Będące produktem
kontekstualnych oraz lokalnych idei wypływających z refleksyjnego podejmowania kondycji praw kobiet w Polsce, stają się wypadkową doświadczeń,
lokalnych perspektyw oraz towarzyszących powstawaniu oporu emocji. Podmiotowość obywatelska nie jest redukowana jedynie do przynależności do
wspólnoty państwowej. Jej ramy w wyniku ukontekstualnienia i ulokalnienia działania zostają odkształcone. Otwiera to możliwości do ich ponownego
modelowania oraz generuje konieczność głębszego zastanowienia się nad tym,
w jaki sposób powstają.
Dostrzeżenie nowych sposobów umożliwiających budowanie podmiotowości obywatelskiej pozwala na włączenie do szerokiej debaty publicznej
uciszanych głosów. Zwraca to uwagę badaczy i badaczek społecznych na różnorodność oraz odmienność problemów, z którymi na co dzień zmagają się
kobiety. Ich wielość uwypukla się w procesach artystycznych kontestacji, które koncentrują się dookoła zróżnicowanych osi problematycznych. Określając
happening społeczny naczyniem, chciałam zwrócić uwagę na jego otwarty
charakter nieposiadający niemalże żadnych ram ograniczających. Jest to o tyle
ważne, że w kontekście dynamicznych zmian zachodzących w społeczeństwie
oraz pojawiających się przez to nowych obszarów kontestacji, prawdziwie
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włączająca forma partycypacji obywatelskiej stanowi niezwykle cenne narzędzie. Przy jego pomocy kształtowanie oporu staje się otwartą przestrzenią
potencjału wynikającego z połączenia niezgody, doświadczeń i emocji. To
wszystko składa się na masę, z której jako badacze i badaczki powinniśmy
wyłuskać cenne elementy pozwalające na nowe modelowanie obywatelstwa.
W moim przekonaniu są to otwartość formy na różnorodność problemów
społecznych, jej plastyczność oraz potencjał zmianotwórczy jaki niosą ze sobą
obywatelskie działania artystyczne. Do tej pory wspólnie wytworzyły one
przestrzeń oporu rozlewającą się po Polsce czerwono-czarną falą zmiany.
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ROLA HUMORU W REALIZACJI
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STRAJKU KOBIET
THE ROLE OF HUMOR IN THE IMPLEMENTATION
OF THE BASIC COMMUNICATION FUNCTION
OF BANNERS WHICH ARE PRESENTED
ON THE WOMAN’S STRIKE

STRESZCZENIE
Autorka w swojej pracy analizuje hasła zawarte na transparentach pod
kątem pełnionych funkcji komunikacyjnych. Wykazuje, że napisy te
można przyporządkować do każdej z wymienionych przez Jakobsona
funkcji, lecz potraktowane jako elementy całościowego aktu komunikacyjnego realizują przede wszystkim funkcję fatyczną. Niebagatelną
rolę odgrywa tutaj komizm, który stanowi siłę ambiwalentną: spaja
społeczność protestujących i buduje wśród nich energię emocjonalną,
jednocześnie jednak przejawia potencjał agresywny, skierowany w kierunku jednostek wyłączonych ze wspólnoty śmiechu.
SŁOWA KLUCZOWE: Strajk Kobiet, funkcje komunikacji, komizm, humor, funkcja fatyczna
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Wydany 22 października 2020 roku wyrok Trybunału Konstytucyjnego,
orzekający niezgodność zapisu w „Ustawie o planowaniu rodziny, ochronie
płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży” z Konstytucją, wywołał natychmiastowe fale sprzeciwów w całym kraju, przekształcające
się niezwłocznie w ogólnopolski Strajk Kobiet. Medialne relacje przedstawiające obraz protestu eksponują przede wszystkim mozaikę fotografii transparentów i setek zamieszczonych na nich haseł. Pojawiły się osobne artykuły
w prasie dotyczące wyłącznie demonstrowanych napisów, a nawet profile
na portalach społecznościowych zajmujące się jedynie tą kwestią. Teksty prezentowane wizualnie czy skandowane podczas strajków niewiele mają wspólnego z postulatami wysuwanymi przez protestujących, poza najogólniejszym
wyrażeniem niezadowolenia z zaistniałej sytuacji czy sprzeciwu wobec działań partii rządzącej. Celem mojej pracy jest więc określenie głównej funkcji
komunikacyjnej pełnionej przez transparenty i zamieszczone na nich hasła.
Chciałabym także rozważyć, jakie znaczenie dla jej realizacji ma wykorzystanie kategorii komizmu, i przedstawić różne efekty związane ze stosowaniem
humoru w przywołanym kontekście.
Hasła, jakie poddaję obserwacji, zaczerpnęłam z instagramowego profilu
transparenty_z_protestow. Zdecydowałam się na jedno źródło ze względu na
wielość zamieszczonych tam przykładów. Ponadto uznałam profil zajmujący
się wyłącznie transparentami jako miarodajny dla przytoczenia różnorodnych
haseł, ale też dla ukazania tych najbardziej rozpowszechnionych. Uważam, że
przypadkowe selekcjonowanie transparentów z relacji prywatnych czy losowo
dobranych stron internetowych nie wskazywałoby na hasła popularne, ale na
te odpowiadające gustom autora tekstu. Cytowane napisy zapisuję wersalikami – nie zamieszczam fotografii transparentów, ponieważ skupiam się nade
wszystko na analizie językowej, nie zaś - na formie wizualnej przytaczanych
haseł. Interpunkcję przytaczam zgodnie z wersją oryginalną, w większości
przypadków nie sygnalizuję graficznego rozmieszczenia tekstu na transparencie – wyjątek stanowią struktury rymowane, gdzie podział taki jest istotny ze
względu na uwypuklenie rymu i rytmu tekstu.
Aby zachować przejrzystość wywodu, opieram się na klasycznym modelu Jakobsonowskim, zawartym w Poetyce w świetle językoznawstwa (Jakobson
1960), umożliwiającym wyraźne wskazywanie funkcji pełnionych przez wybrane hasła. To pozwala mi również na ustalenie funkcji prymarnej, będącej nadrzędną wobec pozostałych w przypadku nie tylko odrębnych, jednostkowych
transparentów, ale również przy rozpatrywaniu haseł jako przejawu specyficznego rodzaju komunikacji protestujących. Schemat Jakobsona daje również
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możliwość wyraźnego zaznaczenia intencji nadawcy i zbadania związanych
z tym implikacji. Warto zaznaczyć, że różnorodność eksponowanych haseł
prowadzi do odnalezienia wśród nich konkretyzacji każdej z zaprezentowanych przez rosyjskiego strukturalistę funkcji komunikatu językowego. Świadczy to o silnej potrzebie oryginalności, a także szerokiej wyobraźni i kreatywności twórców, tym bardziej więc zwraca uwagę na potrzebę odszukania
najważniejszej roli tej postaci komunikowania, trudno założyć bowiem, aby
intencje poszczególnych autorów haseł różniły się od siebie tak diametralnie.
Aby ukazać bogactwo realizacji wszystkich wymienionych przez Jakobsona
funkcji, chciałabym w tym miejscu przeanalizować przykłady haseł nakierowanych na każdy z elementów przytoczonego modelu komunikacji, omawiając przy okazji najczęściej występujące w nich konstrukcje gramatyczne oraz
często używane struktury językowe.
Wyrazem funkcji emotywnej, mającej na celu wyartykułowanie emocji
i przeżyć podmiotu komunikującego, są między innymi – bardzo zauważalne i szeroko komentowane w mediach – wulgaryzmy, służące podkreśleniu
dramatycznej sytuacji i okazaniu najwyższego stopnia wzburzenia; zwykle są
to krótkie slogany, niejednokrotnie korzystające z popularnych potocznych
sformułowań, jak na przykład: TO JEST KURWA DRAMAT. Podkreśleniem emocjonalności wystąpień są oczywiście wykrzyknienia: JARKU SKUP
SIĘ NA KOCIE! KOBIETY TO NIE TWOJA LIGA!!! Wartość ekspresywną mają oczywiście również leksemy bezpośrednio nazywające stany emocjonalne, widniejące na transparentach w pełnym przekroju ich stosowności
i siły ekspresji – pojawiają się więc frazy neutralne: DO STU PIORUNÓW!
JESTEM ZANIEPOKOJONA (w prezentowanym przykładzie kontrastywne
połączenie zwrotu nienacechowanego z wyrażeniem „do stu piorunów” wywołuje również zamierzony efekt komiczny – o humorze będę mówiła jednak
w dalszej części mojej pracy). Można zauważyć także określenia pospolite: JESTEŚMY PIEROŃSKO WPIENIONE, i wreszcie wyrażenia emocjonalne
o znacznym nacechowaniu wulgarnym: JESTEŚMY WKURWIONE.
Funkcja konatywna, stanowiąca próbę wywarcia nacisku i zawierająca
potencjał impresywny, najczęściej jest konstruowana poprzez zwroty w trybie rozkazującym, ale także napotykane częstokroć formy gróźb. Rozkaźniki kierowane są do dwóch rodzajów adresatów – z jednej strony do grupy,
przeciwko której zwraca się protest, jak na przykład w haśle: UMYKAJCIE
CHYŻO. W trybie rozkazującym występują wtedy zwykle leksemy związane
z ucieczką czy oddaleniem się. Z drugiej strony impresywy odnoszą się również do samych protestujących, ale i szerzej – do całego społeczeństwa. Jako
109

MARTA KRAUS

przykład może posłużyć transparent: OBALMY TEN RZĄD I CHODŹMY
SIĘ KOCHAĆ, nawiązujący do licznych podobnych sloganów pojawiających
się w przestrzeni, głównie internetowej, jako wartość przedstawiających pokój
i miłość (np. „rzuć wszystko i chodź się całować” i inne, w podobnym tonie).
Odbiorca jest więc traktowany wielotorowo, czy nawet wieloetapowo – od
bezpośredniego adresata wypowiedzi zasygnalizowanego w tekście, aż po przekaz masowy, zakładany przez nadawców, świadomych medialnego charakteru
protestów. Warto w tym miejscu wspomnieć o modelu komunikacji Hymesa, który wprowadza znaczące zmiany w schemacie Jakobsonowskim, między
innymi poprzez zamianę kategorii nadawcy i odbiorcy na obszerniej rozumianą kategorię uczestników (Kita 1998, s. 81) – to pozwala nam rozszerzyć
komunikację na wszystkie podmioty uczestniczące w akcie komunikowania,
niezależnie od ich zaangażowania. Hasła na transparentach ewidentnie świadczą o „piętrowej” strukturze odbiorczej, gdzie nad odbiorcą czytelnie określonym bezpośrednim zwrotem adresatywnym nadbudowani są ludzie fizycznie
znajdujący się w przestrzeni protestu, a na najdalszej kondygnacji sytuuje
się zbiorowość obserwatorów pośrednich, szerokie grono, które uczestniczy
w komunikacji biernie poprzez odbiór medialny.
Funkcja poetycka, intencjonalnie związana ze zwróceniem uwagi na
sposoby ukształtowania języka, realizowana jest między innymi przez szeroko pojmowane środki stylistyczne. Najbardziej zauważalne to rymy i rytm,
sprawiające, że napisy zapadają w pamięć, są powtarzane, stanowią również
dobry materiał do wspólnego skandowania przez protestujących ze względu
na równomierną liczbę sylab i łatwo wyczuwalne akcenty i pauzy. W tym
charakterze sprawdzają się hasła krótkie, najlepiej dwuwersowe: MOJA PUSIA / NIE JARUSIA czy MYŚLĘ, CZUJĘ / DECYDUJĘ. Pojawiają się jednak również dłuższe „utwory”, czterowersowe, nawiązujące intertekstualnie
do rozpoznawalnych tekstów kultury (literatura, film, przysłowia, muzyka), gatunków mowy czy utartych klisz komunikacyjnych, a więc na przykład bazujące na strukturze rzucania zaklęcia: HOKUS POKUS / CZARY
MARY / TEN RZĄD GORSZY / NIŻ KOMARY. Wyłaniają się również
hasła modyfikujące schematy chociażby popularnych rymowanek wpisywanych do pamiętników, gdzie po zachowanej w niezmienionej formie części
inicjalnej (wskazującej na proweniencję gatunkową przywołanej struktury), widoczne jest przekształcenie zgodne z kontekstem sytuacyjnym Strajku Kobiet: NA GÓRZE RÓŻE / NA DOLE MATERACE / ODDAJCIE
MI PRAWA / NIELUDZKIE PAJACE. Można napotkać również nawiązania do dzieł literatury pięknej, a więc klasyki polskiej i światowej, w twórczy
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sposób wprowadzające zawarte w nich idee poprzez ukazanie kontrastu pomiędzy wartościami projektowanymi przez literaturę a współczesną rzeczywistością polityczno-społeczną: SŁOWACKI MÓWIŁ O KAGANKU OŚWIATY
A NIE KAGAŃCU NA NASZE MAMY I SIOSTRY.
Odnosząca się do kontekstu funkcja poznawcza, kładąca nacisk na przekazywanie informacji, skupia się na dwóch rodzajach powiadomień: dotyczących wiedzy o autorze tekstu, a także odnoszących się do bieżących wydarzeń.
Hasła należące do pierwszej grupy wielokrotnie przyjmują kształt osobistych
wyznań, wśród których ukazują się wynurzenia bardzo prywatne (powiedzielibyśmy: „dane wrażliwe”) dotyczące przekonań religijnych czy poglądów
politycznych. Takie osobiste szczegóły uwidaczniają się jako przeciwwaga do
stereotypowego wizerunku protestujących i są wyrazem wyznawanych wartości, które w ocenie uczestników demonstracji należy ponownie poddać ocenie
i wskazać najważniejsze: JESTEM KATOLIKIEM, CHCĘ DOBREJ NAUKI
NIE DOBREJ USTAWY. W innej postaci nabierają charakteru konfesyjnego, stanowiąc przejaw żalu ze względu na błędne – zdaniem autorów haseł –
decyzje polityczne podjęte w przeszłości: PRZEPRASZAM KOBIETY GŁOSOWAŁEM NA BOSAKA. JAK MNIE KTÓRAŚ JESZCZE ZECHCE TO
BĘDZIE MOGŁA MNIE ZDRADZAĆ. Jak w podanym przykładzie, formy
te nieraz w zakończeniu mają propozycję kary czy pokuty, można więc przypisać im również charakter żartobliwie potraktowanej ekspiacji.
Druga grupa haseł o funkcji informacyjnej to faktyczne odzwierciedlenie postulatów Strajku Kobiet: ŻADNA SKRAJNOŚĆ NIE JEST DOBRA.
Zwykle są to hasła o wysokim stopniu ogólności, przyjmujące postać sloganów.
Napotkać można również teksty zbudowane na zasadzie wyzyskania podobieństwa brzmieniowego, wykorzystujące gry słów, jak na przykład: CHCEMY ZDROWIA NIE ZDROWASIEK – zdecydowane podkreślenie konieczności ukierunkowania działań na wzmocnienie służby zdrowia i postawienie
jej ponad próbą narzucania określonych wartości religijnych społeczeństwu.
Omawiając powyższe funkcje, przede wszystkim poetycką i poznawczą,
nie sposób nie odnieść się do podejścia interakcjonistycznego Kerbrat-Orecchioni, które modyfikuje podstawowy schemat komunikacji, wprowadzając,
zarówno po stronie nadawcy jak i odbiorcy, pewne składniki dodatkowe –
w tym przypadku warto podkreślić uwypuklone w tym modelu kompetencje
ideologiczne i kulturowe (Kita 1998, s. 77-79). Większość przywoływanych
powyżej haseł nie zostanie należycie odczytana bez znajomości kultury, aktualnej sytuacji i umiejscowienia nawiązań z transparentów na szeroko rozumianym tle dążeń społecznych i postaw ideologicznych.
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Funkcja metajęzykowa, uwypuklająca cechy i komponenty samego języka,
stanowi charakterystykę pewnych wyrażeń, bądź określa ich znaczenie. Zauważalne są przede wszystkim quasi-definicje, stanowiące kontrastowe zderzenie
podobnych słów, mające na celu ukazanie hipokryzji strony przeciwnej: SŁOWO WYPIERDALAĆ JEST WULGARYZMEM ALE ZAPIERDALAĆ ZA
MISKĘ RYŻU TO WYRAZ TROSKI O NARÓD. Przeciwstawienie dwóch
przywołanych tu znaczeń ukazuje przepaść pomiędzy wolą protestujących
i ich poczuciem krzywdy (artykułowanej w potępianych przez władzę słowach
niecenzuralnych) a stosunkiem polityków do pracy i zarobków społeczeństwa.
Hasło to stanowi przejaw gorzkiej ironii wprowadzającej humor poprzez zupełnie różne zdefiniowanie słów należących do jednej rodziny wyrazów.
Na końcu wreszcie przyciągnięcie uwagi odbiorcy i nawiązanie z nim
kontaktu poprzez zastosowanie funkcji fatycznej – najłatwiej rozpoznawalnej
poprzez bezpośrednie zwroty adresatywne, do których sięgała również funkcja impresywna. Tutaj jednak nie mamy do czynienia z formą rozkaźnikową
czy groźbą, z kolei często występują inwektywy pod adresem przywoływanej postaci, zdarza się również ironiczna krytyka postawy polityków: JARKU,
NARESZCIE ZAPRZĄTASZ MYŚLI WSZYSTKICH KOBIET. BRAWO,
KURWA, BRAWO, ale także proste oznaki braku sympatii: JARKU, LUBIĘ
KACZKI OPRÓCZ CIEBIE. Do tej kategorii należeć również będą wyrażenia o dużym stopniu ogólności, a także oznajmienia czy pytania zupełnie
niezwiązane z tematyką Strajku Kobiet: NIE WIEM, CZY TO DOBRY
MOMENT, ALE CZY WCIĄŻ MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE NA OCZKO WODNE? Oczywiście, w określonym kontekście nie
sposób podejść do powyższego pytania dosłownie, ma ono wartość jedynie
prześmiewczą, ale przede wszystkim służy pozyskiwaniu zainteresowania
i wzbudzaniu sympatii obserwatorów, umieszczając ich we wspólnocie rozumiejącej absurdalność otaczającej rzeczywistości.
Powyższe rozgraniczenia dotyczą transparentów czytanych jako wystąpienia pojedyncze, indywidualne. Należy również jednak rozpatrywać je
syntetycznie, jako jeden, globalny komunikat; łączne uznanie transparentów
jako całościowego aktu komunikacji prowadzi do wysunięcia na plan pierwszy
właśnie funkcji fatycznej, przede wszystkim mającej w zamyśle przyciągnięcie
uwagi i zdobycie przychylności społeczeństwa. Pozostałe funkcje pełnią rolę
drugorzędną, żeby nie powiedzieć – służebną. Głównym dążeniem Strajku
Kobiet nie jest oczywiście zdobycie popularności w mediach społecznościowych, intencją protestujących – jak zakładam – jest skłonienie rządzących
do odejścia od proponowanych zmian w prawie aborcyjnym (najogólniej
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mówiąc, gdyż temat jest zbyt szeroki, aby omówić go jednym zdaniem – nie
to zresztą jest intencją mojej pracy). Jednak prymarną funkcją samych haseł
na transparentach jest wzbudzenie jak najszerszego zainteresowania, głównie
poprzez obecność w przekazach medialnych. Oczywiście, na drugim miejscu
pozostają wszystkie pozostałe funkcje, „walczące” o swoje miejsce w komunikacji – ich przejawy dają o sobie znać w różnorodności transparentów i w wielości stosowanych środków. W sloganach jest obecna w różnej mierze każda
z funkcji komunikacyjnych i każda z nich we właściwy sobie sposób pozyskuje uwagę odbiorcy.
Twórcze korzystanie z ogólnie znanych frazeologizmów, schematów
czy sposobów przekazu dopuszcza określanie nadawcy nie jako pojedynczych
osób, ale przede wszystkim jako zbiorowości, tak więc oddzielne transparenty mogą być rozpatrywane łącznie jako głos ogółu protestujących, zaś
ich wizualno-werbalna forma pozwala uplasować ową zbiorowość w bardzo
wyraźnie określonych ramach pokoleniowych, do czego odnosi się artykuł
Magdaleny Oślizło, również zawarty w niniejszej publikacji. Jedność postaw
i dążeń uczestników Strajków Kobiet, podobne sposoby wypowiadania się,
a także wspólne emocje i reakcje uprawniają rozumienie przekazu odrębnych
transparentów wspólnie, jako głosu jednego nadawcy skierowanego do całości
społeczeństwa.
Jak już można było zauważyć na referowanych przykładach podczas analizy funkcji komunikacyjnych, gros transparentów w celu wzmocnienia realizacji swej siły illokucyjnej wykorzystuje elementy dowcipu. Komizm świetnie
się sprawdza jako narzędzie przyciągania uwagi, ponieważ w dużym stopniu
omija ocenę merytoryczną eksponowanych treści a poprzez wzbudzanie śmiechu budzi sympatię odbiorcy. To, co zabawne, jest chętniej oglądane, stąd też
rosnące powodzenie transparentów odbieranych jako forma rozrywki. Ma to
niebagatelne znaczenie w tworzeniu funkcji fatycznej, gdyż to właśnie dzięki
treściom humorystycznym transparenty z protestów stały się wziętym tematem medialnym. Ludzie powtarzają przeczytane hasła, przesyłają sobie, mają
swoje ulubione, często niezależnie od wyznawanego stosunku do protestujących czy od przekonań w kwestiach, których strajki dotyczą.
W tak krótkich strukturach tekstowych podstawowe znaczenie w budowaniu komizmu ma właśnie konstrukcja językowa przekazu, wprowadzająca treści komiczne na rozmaite sposoby. Aby pokazać, jak szerokie
i wszechstronne jest posługiwanie się dowcipem językowym w hasłach zamieszczanych na transparentach, będę opierać się na typologiach proponowanych przez Danutę Buttler (por. Buttler 2001). Wbrew pojawiającym się
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spostrzeżeniom, jakoby dowcip w Polsce operował na coraz niższym poziomie,
w hasłach transparentów można odnaleźć różnorodność komizmu, jeśli chodzi
o stopień pobudzenia intelektualnego – od haseł mało wymagających i dość
prymitywnych po humor wyrafinowany, wzbudzający przyjemność intelektualną. Poniższe rozróżnienia pozwolą nam więc przyjrzeć się skali zjawiska
i przeanalizować, jakie sposoby budowania komizmu znajdują zastosowanie
na transparentach.
Choć ogromna liczba transparentów i ich różnorodność pozwoliłyby
zapewne na bogate egzemplifikacje wszelkich językowych sposobów budowania komizmu, pozwolę sobie przyjrzeć się jedynie wybranym przykładom,
gdyż nawet ten ograniczony zakres pozwoli na określenie, jak szeroki jest wachlarz użytkowanych struktur. Aby jednak zachować proporcje omawianych
sposobów kształtowania humoru, prezentowane przykłady należeć będą kolejno do czterech kategorii dowcipu wymienianych przez Buttler (por. Buttler 1974, 57–67), a więc pochylę się nad przekształceniami postaci wyrazów
i związków frazeologicznych, konstrukcjami neologicznymi, wykorzystaniem
tradycyjnych elementów słownictwa, a także nad komizmem rymu. Ze względu na nakierowanie analizy na komizm czysto językowy, pomijam mechanizmy ogólnokomiczne przywoływane przez Buttler, skupiając się li i jedynie na
kwestiach ukształtowania językowego w wąskim znaczeniu.
Modyfikacje postaci wyrazów i związków frazeologicznych dotyczą przysłów czy stałych związków wyrazowych, powszechnie znanych i popularnych,
podatnych brzmieniowo na przekształcenia. Elementy te zaczerpnięte bywają
z najrozmaitszych zasobów, przede wszystkich ze znanych tekstów napotykanych na co dzień w przestrzeni publicznej, które po modyfikacji nabierają znaczenia społecznego czy politycznego: UWAGA ZŁY PIES. Tabliczka
zawieszana na bramkach czy płotach służy tu do zbudowania napisu ostrzegającego przed wskazaną partią, wzbudzając komizm kontrastu pomiędzy
ostrzeżeniem przed groźnym zwierzęciem a odniesieniem tego ostrzeżenia do
ugrupowania politycznego. Występują również zmiany polegające na spłyceniu wzniosłego charakteru sentencji filozoficznych, o wysokim rejestrze stylistycznym. Taki zabieg pojawia się na przykład w haśle: ZŁO BOBREM
ZWYCIĘŻAJ; postać pierwotna to biblijna zasada postępowania zaczerpnięta
z Listu do Rzymian: „zło dobrem zwyciężaj”, zaś komizm zbudowany został
za pomocą wprowadzenia nacechowania seksualnego poprzez odwołanie się
do potocznego określenia owłosienia łonowego. Odniesienia takie używane są
raz za razem, protestujący wykazują w ten sposób sprzeciw wobec ingerencji
instytucjonalnej w najbardziej intymne sfery życia, związane z rozrodczością.
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Humor stanowi wyraz protestu wobec rzeczywistości, uznawanej przez
uczestników Strajków Kobiet za groteskową, w ogólny sposób dotykając okoliczności, jakie skłoniły strajkujących do wyjścia na ulice. Częstokroć nakierowany jest wszelako na konkretne jednostki, uznawane jako odpowiedzialne
za wprowadzane zmiany czy popierające je. W ten sposób wiele haseł jest
wymierzonych przeciw konkretnym postaciom sceny politycznej, traktując je jako symbole negatywnych zmian i wszelkich złych decyzji politycznych. Określanie czy dookreślanie krytykowanych osób i przedstawianie ich
w konwencji absurdalnej realizuje się często poprzez twórczość neologiczną.
Popularne są neologizmy oraz neosemantyzmy zbudowane na bazie nazwisk
wybranych przedstawicieli, jak na przykład na transparencie zawierającym
wizerunek Magdy Gessler, podpisany: DZIŚ BĘDZIEMY DUSIĆ KACZKĘ. Sformułowanie „dusić kaczkę” ze znaczenia kulinarnego, sugerowanego
fotografią znanej polskiej restauratorki, poprzez kontekst sytuacyjny przechodzi do znaczenia politycznego, gdzie „kaczka” (czasem również „kaczor”) to
stosowane dość często wyrazy wskazujące na prezesa Jarosława Kaczyńskiego
ze względu na treść konotowaną przez brzmienie jego nazwiska. Wdzięcznym nazwiskiem do zabaw semantycznych, wielokrotnie pojawiającym się na
transparentach, jest również Bosak, słowo to używane jest przede wszystkim
w bierniku, jak chociażby: SRAM NA BOSAKA. „Na bosaka” z okolicznika
okoliczności towarzyszących przechodzi tu płynnie w dopełnienie, odchodząc
od znaczenia podstawowego „pot. boso” (WSJP) i wskazując wtórnie na stosunek do polityka o tym nazwisku.
Podkreślaniu wspólnoty protestujących i ich jedności kulturowej poprzez zabiegi komiczne służy wyzyskiwanie tradycyjnych elementów słownictwa, bardzo często również przekształconych albo po prostu zestawionych ze
sobą w postaci kontaminacji wielu składników: GDYBY KÓZKA KWIECIEŃ-PLECIEŃ TO BY JAREK WYPIERRDALAJ – tutaj kombinacja fraz
ze znanych przysłów: „gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała” oraz
„kwiecień-plecień poprzeplata trochę zimy, trochę lata” połączona została ze
zdrobnieniem imienia prezesa Kaczyńskiego i wulgaryzmem „wypierdalać”
w trybie rozkazującym. Połączenie przypadkowych części przywołanych sentencji zakończone zaskakującym w tym miejscu wulgaryzmem i dodanie do
tego zestawienia określenia znanego polityka wywołuje efekt komiczny. Takie
hasło nie ma sensu referencjalnego, jest to przypadkowe połączenie elementów, nie przekazujące treści znaczeniowej. Nieprzypadkowe jest posłużenie
się tutaj przysłowiem o strukturze okresu warunkowego: „jeżeli… to…” (tutaj zmodyfikowanej na: „gdyby… to…”). Zdanie składowe, pojawiające się
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w miejscu przesłanki, nie wprowadza żadnego znaczenia i do niczego nie
prowadzi. Stanowi zestawienie przypadkowych fraz w oderwaniu od treści
przysłów, w których funkcjonują, i wyprowadzenie z ich „niewinnej” treści
wniosku całkowicie absurdalnego, jednak zgodnego z intencją protestów.
W zupełnie odwrotny sposób działa opieranie się na wieloznaczności wyrazów, gdzie podstawą budowanego komizmu nie stają się absurdalne połączenia określonych elementów znaczeniowych, lecz umiejętne zastosowanie
ekwiwokacji wyrazów, na przykład w haśle: PODMIOT NIE ZGADZA
SIĘ Z ORZECZENIEM. Ze znaczenia składniowego, wyrażającego brak
związku zgody pomiędzy podstawowymi częściami zdania, jakimi są podmiot
i orzeczenie, przechodzimy do wiążącego się z tematem protestów rozumienia prawnego, wysuwającego na pierwszy plan fakt braku poparcia podmiotu
(a więc protestujących kobiet, poszczególnych osób fizycznych będących podmiotami prawnymi) dla orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Użyta tutaj
liczba pojedyncza nie wskazuje na jednostkowość podmiotu, wręcz przeciwnie, pojawia się tutaj w znaczeniu „suweren”, oznaczając po prostu społeczeństwo protestujące przeciw wyrokowi z dnia 22 października 2020 roku.
Wspominana już przeze mnie przy omawianiu funkcji pełnionych przez
hasła na transparentach konwencjonalna rymowanka „na górze róże, na dole
(…)” jest przywoływana nie tylko ze względu na wykorzystanie funkcji poetyckiej w celu przyciągnięcia uwagi i zjednania sobie sympatii, forma taka
z uwagi na wyraźny rytm i proste rymy stanowi również dobry materiał dla
spożytkowania komizmu rymu: NA GÓRZE ŚWIERK / NA DOLE TUJA
/ KRZYCHU BOSAK / TO KAWAŁ … (DRANIA). Wprowadzenie popularnej, znanej struktury powoduje, że odbiorca spodziewa się rymu pomiędzy
wersami drugim i czwartym. W związku z tym oczekuje zupełnie innego słowa w klauzuli ostatniej części hasła, dlatego też pojawiające się na końcu słowo „drania” wywołuje komizm poprzez wprowadzony efekt zaskoczenia (fakt
braku podobieństwa brzmieniowego w podanym leksemie jeszcze bardziej
podkreśla potrzebę rymu w powyższej strukturze). Humorystyczny wydźwięk
wprowadzony jest tym samym poprzez wtrącenie nawiasowe określenia eufemistycznego w miejsce spodziewanego wulgaryzmu w zakończeniu (zakładam,
że elipsa sygnalizowana przez wielokropek sugeruje w tym miejscu wulgarny
rzeczownik „chuja” a nie inny neutralny podlegający regułom rymu, na przykład: „zbója” czy „niechluja”).
Wspomniane przykłady oczywiście nie wyczerpują kształtów komizmu
językowego przejawiającego się w hasłach prezentowanych na transparentach,
jednak dobitnie ukazują mnogość rozmaitych sposobów realizacji wszelkich
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wymienionych środków osiągnięcia efektu humorystycznego. Cóż zatem wynika z faktu, że komizm jest tutaj tak szeroko stosowany, tak powszechny
i tak zróżnicowany? Przede wszystkim widać wyraźnie, jak ważną kategorią
dla zrozumienia przekazu transparentów jest humor. Stanowi on główny materiał budulcowy dla uformowania funkcji fatycznej, przyciąga i utrzymuje
powszechne zainteresowanie społeczne, a kierując hasła w stronę medialno-rozrywkową, sprawia, że Strajk staje się znacznie bardziej zauważalny. Komizm buduje również poczucie solidarności w samej grupie protestujących
poprzez utworzenie wspólnoty śmiechu (por. Żygulski 1976, 15-31), wytwarzając w ten sposób silną więź jednoczącą strajkujących. Warto tu przywołać
za Collinsem pojęcie transformacji emocjonalnej prowadzącej do wytworzenia się w grupie energii emocjonalnej, przyciągającej do uczestnictwa w ruchu
społecznym osoby, które nie są zainteresowane zaangażowaniem – nazwijmy
to – merytorycznym (por. Collins 2008, 247–250). Owa wspólnota śmiechu
budowana przez obecne medialnie hasła transparentów pełni więc funkcję socjalizującą w gronie uczestników protestu, pozwala również bardzo wyraźnie
zarysować granice „my – oni”.
Zwracając uwagę na komizm jako czynnik jednoczący i wzbudzający
zainteresowanie, czy nawet sympatię, warto również pamiętać o jego negatywnych efektach, wyrażonych trafnie w spostrzeżeniu Wojciecha Chlebdy zawartym we wstępie do Polskiego dowcipu językowego: „Śmiech jednoczy,
ale śmiech potrafi też dzielić. Jest wspólnota śmiechu, śmiech może też jednak
człowieka usamotnić” (Buttler 2001, s. I). Poza nawiasem wspólnoty pozostają
więc osoby, które się nie śmieją – nawet jeśli są członkami danej społeczności.
Komizm staje się częścią języka protestujących również ze względu na jego
potencjał agresywny – tym bardziej jeśli zostanie zestawiony z wulgarnymi
treściami zawartymi nierzadko na transparentach.
Peisert, pisząc o ośmieszaniu i wyśmiewaniu, zauważa istotny problem
wykorzystywania śmiechu:
Są to dwa rodzaje agresji posługujące się takimi środkami językowymi,
które prezentują odbiorcę na forum publicznym jako postać komiczną,
niepoważną. Śmiech jest ciężką bronią, kiedy jest użyty w funkcji innej niż prymarna, tj. antyagresywnej i antyhierarchicznej (Peisert 2004,
s. 140).
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I dalej:
Śmiech, negatywny humor, skierowany przeciw osobie oponenta,
może być więc rodzajem silnej broni, wyrazem braku szacunku,
wrogości lub pogardy wobec odbiorcy, przed czym trudno jest mu się
obronić (Peisert 2004, s. 140).

Owa wartość przemocowa, konstruowana przez śmiech, jest jednocześnie łagodzona również śmiechem, a także formami budowania go – kreatywność, odwoływanie się do wiedzy wspólnej i budowanie skomplikowanych,
niejednokrotnie wymagających intelektualnie struktur prowadzi do możliwości sublimacji agresji. Komizm może pełnić również funkcję papierka lakmusowego w badaniu nastrojów zbiorowości. Buttler, przywołując koncepcje
badaczy francuskich, wskazuje na jedną ze ścieżek rozumienia komizmu jako
ukierunkowanej, grupowej reakcji, dzięki której dowcip daje możliwość dotarcia do oczekiwań całego społeczeństwa, ludzkich nastawień, zabobonów
i stereotypów (por. Buttler 2001, s. 21).
W omawianym temacie niezwykle istotny jest fakt, podkreślany również
przez Chlebdę we wstępie do ostatniego wydania Polskiego dowcipu językowego
Danuty Buttler, że często znacznie ważniejsze jest skupienie się na tym, o czym
się nie mówi, niż bezpośrednio na słowach (por. Buttler 2001, s. III). I choć
Chlebda odnosi się raczej do milczenia autorki niż do wskazywanych przez nią
wyników badań, zasadę tę z powodzeniem można zastosować znacznie szerzej.
Formuły wyartykułowane wprost podlegają bezpośredniej analizie i prowadzą
do cennych wniosków i spostrzeżeń, jednak warto byłoby sprawdzić nie tylko
mechanizmy językowe wykorzystywane w hasłach na transparentach, ale również tematy i kwestie, których transparenty nie naruszają, które nie podlegają
strategiom komizmu, a więc są traktowane jako „nietykalne”. Śmiech buduje
funkcję fatyczną, aby poddać uwadze właśnie to, o czym nie mówi się explicite. Zwraca uwagę na przemilczane, niewyrażone, w dużej mierze być może
nawet – niewyrażalne.
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STRESZCZENIE
W obliczu wydania przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia w sprawie K 1/20, dotyczącej dopuszczalności przerywania ciąży na podstawie przesłanek embriopatologicznych, dotychczas pojawiające się
wątpliwości odnośnie do legitymacji Trybunału osiągnęły punkt kulminacyjny. Napięcie społeczne z niego wynikające objawiło się przede
wszystkim w postaci masowych ogólnopolskich strajków. Ze względu
na palącą problematykę, która bezpośrednio dotyczy praw jednostki,
w dyskursie publicznym brakuje rzetelnych analiz formalnoprawnych
zapadłego orzeczenia. Oczywistym jest, że abstrahowanie od względów
materialnoprawnych, ze skutkami społecznymi na czele, nie jest wskazane w przypadku analizy orzecznictwa sądów konstytucyjnych. Wydaje się jednak, że wnioski, które mogą płynąć z zastosowania kategorii
filozofii języka i filozofii prawa do zapadłego orzeczenia, mogą wpłynąć
na zmianę jego postrzegania, a także na dostrzeżenie potencjalnych
konsekwencji uznania, tudzież nieuznania, legalności orzeczenia. Celem artykułu jest przede wszystkim wskazanie kolejnej perspektywy
spojrzenia na orzeczenie K 1/20, która po pierwsze, doprowadzić mogłaby do złagodzenia dyskursu, a po drugie, przynieść wymierne skutki
na przyszłość.
SŁOWA KLUCZOWE: Trybunał Konstytucyjny, teorie czynności
konwencjonalnych, filozofia języka, strajki kobiet, filozofia prawa
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WSTĘP
W artykule na łamach jednego z ostatnich numerów „Palestry” Maciej
Gutowski wraz z Piotrem Kardasem wskazują, że w sprawie K 1/20 (LEX
nr 3071397), dotyczącej konstytucyjności embriopatologicznej przesłanki
dokonania aborcji, Trybunał Konstytucyjny nie mógł rozstrzygnąć gorzej.
Określają oni to orzeczenie jako dewastację systemu jednym rozstrzygnięciem
(Gutowski i Kardas 2020, s. 5-13). Nie sposób nie zgodzić się z tezami ukutymi przez Autorów. Jednakże należy się zastanowić, na ile względy formalne
przesądzić mogą, w tym, ale nie tylko tym, przypadku, o wadliwości orzeczenia TK i w konsekwencji o możliwości potraktowania go jako sententia non
existens. Wspomniani Autorzy na początku uznają, że potwierdzenie hipotezy
o wadliwości orzeczenia może prowadzić nas do konstatacji o jego nieważności (tudzież nieistnieniu). Później jednak zastanawiają się oni nad prawnymi
i społecznymi jego reperkusjami (Gutowski i Kardas 2020). Ta zachowawcza niekonsekwencja jest umotywowana prostym powodem - brakiem jasnej
i obiektywnej tezy odnoszącej się do systemowych skutków wadliwości działania TK, rzecz jasna, poza tą o kompletnej dewastacji systemu. Gutowski wraz
z Kardasem powołują się, przy okazji wadliwości orzeczenia, na koncepcję
czynności konwencjonalnej (Gutowski i Kardas 2020, s. 9). Wydaje się jednak, że pobieżne zwrócenie uwagi na tak ważną instytucję filozoficzno- i teoretycznoprawną może prowadzić do błędnych wniosków. Dlatego też należy
dogłębniej zanalizować koncepcję czynności konwencjonalnej w kontekście
wydania orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny. Zanim jednak koncepcja
ta zostanie omówiona i zaaplikowana do rzeczywistości, trzeba wskazać na
podstawowe uchybienia proceduralne, które mogą prowadzić nas do konstatacji o nieistnieniu wyroku TK (por. Votum separatum STK Leona Kieresa do
wyroku TK K1/20, LEX nr 3071397).
Po pierwsze, postępowanie w sprawie powinno zostać umorzone w całości ze względu na toczące się w Parlamencie prace dotyczące zmiany ustawy
aborcyjnej. Widać wyraźnie, że TK został wykorzystany jako obejście procedury ustawodawczej, która już od co najmniej kilkunastu lat nie może dojść
do skutku. Wskazywać by to mogło, iż Trybunał, wypowiadając się w niniejszej sprawie, odszedł od ugruntowanego orzecznictwa przyjmującego, że
„polski model właściwości Trybunału Konstytucyjnego nie przewiduje orzekania o zaniechaniach ustawodawcy, choćby obowiązek wydania danego aktu
wynikał z norm konstytucyjnych, nie ma możliwości wnoszenia takich spraw
do Trybunału” (K 24/07, LEX nr 402809).
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Po drugie, w składzie orzekającym zasiadały nieuprawnione osoby, a obradom przewodniczyła Prezes Trybunału wybrana w niewłaściwej procedurze.
Co więcej, jedna z członkiń składu orzekającego była równocześnie wnioskodawczynią, to jest podpisała się pod wnioskiem grupy posłów złożonym do
Trybunału. Jest to niezgodne z przepisami ustawy o postępowaniu przed Trybunałem (Dz.U. 2016 poz. 2072 z późn. zm.), odnoszącymi się do bezstronności członków składu orzekającego. Pomijam tutaj, że zarówno ta osoba, jak
i jeszcze jeden sędzia byli także w inny sposób związani z przedmiotem rozstrzygnięcia – publicznie opowiadali się za konkretną stroną sporu politycznego, gdyż tylko w ten sposób można określić spór, który ostatecznie trafił do
TK.
Po trzecie, w sprawie nie zostało w sposób zgodny z prawem złożone
stanowisko Sejmu ze względu na to, iż złożone stanowisko należało wyłącznie do Marszałka Sejmu, który zgodnie z Regulaminem Sejmu reprezentuje
Sejm na zewnątrz. Pominąć tutaj niestety należy kwestię naruszenia zasady
skargowości, a także aspekty merytoryczne, które łącznie należy podsumować
przywołaniem art. 59 ustawy o postępowaniu przed TK, który wskazuje na
możliwość postanowienia o niedopuszczalności wydania orzeczenia. Jednakże
aspekty te, przynajmniej w niewielkiej części, powrócą w dalszej części pracy,
gdyż czynność konwencjonalna ma, wbrew pozorom, nie tylko charakter formalny, ale również materialny – potrzebuje konkretnego substratu.
Wracając zaś do kwestii formalnych, należy wskazać, że dla dalszych rozważań fundamentalne znaczenie będzie miał skład orzekający w omawianej
sprawie. W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z art. 379 pkt 4 KPC
(Dz,U. 1964 Nr 43 poz. 296 z późn. zm.), nieważność postępowania zachodzi, jeżeli skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa albo jeżeli
w rozpoznaniu sprawy brał udział sędzia wyłączony z mocy ustawy. Zgodnie
zaś z art. 36 ustawy o postępowaniu przed TK, w zakresie nieuregulowanym
stosuje się tam przepisy KPC. Mając tę wiedzę, przejdźmy zatem do krótkiej
charakterystyki czynności konwencjonalnej autorytatywnego rozstrzygnięcia, jaką jest wydanie wyroku przez Trybunał Konstytucyjny (Czepita 2014,
s. 13).
Nie ulega wątpliwości, że orzeczenie TK jest czynnością konwencjonalną
odnoszącą się do innych czynności konwencjonalnych, a raczej całego łańcucha takich czynności (procesu ustawodawczego). Wypada toteż, przedstawić definicję czynności konwencjonalnej. Została ona pierwotnie zbudowana
przez Johna Lanshawa Austina, uzupełniona przez Johna Searle’a, a następnie rozwijana. Na gruncie polskiej myśli prawniczej warto zwrócić uwagę na
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prace Stanisława Czepity, zaś w nauce światowej ciekawe rozważania prowadzi Frank Hindriks. Zatem czynność konwencjonalna normatywna, bo
przede wszystkim o takich mówimy w prawoznawstwie, jest taką czynnością
naturalną, która zgodnie z odpowiednimi regułami sensu, tudzież regułami
konstytutywnymi, jest w każdym przypadku dokonania doniosła w danym
systemie normatywnym, a więc wywołuje określone konsekwencje normatywne (Czepita 2017, s. 97-98). Warto zauważyć, że reguły sensu pochodzić
mogą z różnych źródeł, a ich konglomerat stanowi element kultury symbolicznej (Czepita 2017, s. 87). Tym samym akceptacja dla nich warunkuje
efektywne wykonywanie czynności konwencjonalnych. Przy czym rozumieć
należy przez to kontrybuowanie do właściwej określonym czynnościom funkcji (Millikan 2017; por. także: Wouters 1999). W przypadku orzeczenia sądu
o niekonstytucyjności przepisu ustawowego jako funkcję właściwą tej czynności konwencjonalnej należałoby uznać zapewnienie spójności systemowej
przy równoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa prawnego. Bezpieczeństwo
to będzie jeszcze za moment wskazane. Należy dodać, że reguła sensu składa
się z dwóch odrębnych reguł - reguły statusu i reguły bazowej. Reguła statusu
oznacza moc normatywną określonej czynności, związana jest ona ze wspomnianą realizacją funkcji właściwej. Reguła bazowa zaś jest wobec niej akcesoryjna i świadczy o warunkach zachowania tożsamości czynności koniecznej
dla posiadania wspominanego statusu, co odnosi się do funkcji sygnalizującej
czynności konwencjonalnej. Pojawia się tutaj jednak problem, tzw. mismatch
problem, który jest szczególnie ważny dla poruszanego przeze mnie zagadnienia, czyli wydanego niezgodnie z wymogami formalnymi, a więc z regułami
sensu, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (Hindriks 2020, s. 1-17).
Problem ten najlepiej zobrazować na przykładzie faktu społecznego, jakim są między innymi pieniądze. Nie ulega wątpliwości, że zdarzają się sytuacje, w których fałszywe pieniądze postrzegane są jako prawdziwe. Jak wskazuje Hindriks, passing forgeries, czyli przedmioty, a także czynności, pozbawione
właściwości bazowych, mogą wykonywać moc normatywną. Wynika to
z tego, że faktyczne wykonywanie tej mocy nie musi oznaczać jej tetycznego
przypisania (Hindriks 2020). Akceptacja konkretnego tokenu w postaci orzeczenia, czy też „orzeczenia”, nie oznacza przyzwolenia dla wydawania podobnych fałszywych judykatów. Świadczy ona wyłącznie albo o przypadkowym,
albo o celowym, uznaniu mocy normatywnej faktu prawnego, który nie posiada konstytutywnych znamion. Uznanie skutków prawnych konkretnego
orzeczenia nie musi świadczyć o jego ważności i istnieniu (w sensie prawnym). Samo to uznanie bowiem może wystarczyć do „naśladowania” przez
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„orzeczenie” prawdziwego orzeczenia. Zjawisko to może odbyć się jednorazowo albo być powszechnie kopiowaną praktyką. Wydaje się, z jednej strony, że w przypadku jawnej doktrynalnej krytyki orzecznictwa trybunalskiego
po 2015 roku nie powinniśmy rozważać wtórnego nabrania cech orzeczenia
przez wydany niezgodnie z prawem wyrok. Jednakże, z drugiej strony, należy
mieć na uwadze trzy kwestie.
Po pierwsze, brak procedury, w której można by pominąć orzeczenie
Trybunału Konstytucyjnego. Rzecz jasna wskazuje się na możliwość bezpośredniego zastosowania Konstytucji, jednakże trudno jednoznacznie uznać,
czy praktyka taka byłaby celowa (Radziewicz 2018). Wynika to, przede
wszystkim, z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa prawnego, o którym za
chwilę. Wcześniej jednak należy wskazać na postulaty zastosowania konstrukcji sententia non existens, wynikającej z nieważności postępowania zasadzającej się na niezgodnej z prawem obsadzie sądu. Z pewnością nie jest możliwe
w takiej sytuacji wznowienie postępowania, gdyż sam TK wykluczył możliwość zastosowania przepisów KPC w tym zakresie (K 13/02, LEX nr 80230).
Jednakże postulat uzdrowienia systemu przez pomijanie wyroków TK przez
sądy powszechne jest coraz częściej stawiany w doktrynie (Votum separatum
STK Stanisława Rymara do P 56/14, LEX nr 2259744; Fundacja im. S. Batorego 2020; Zespół Doradców ds. kontroli konstytucyjności prawa przy Marszałku Senatu X kadencji 2020). Monika Florczak-Wątor odnosi się do tego
w następujący sposób:
postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym […] jest co prawda
nieważne, jednak nie ma procedury pozwalającej na uchylenie wyroku
wydanego w tym postępowaniu. Nieważność tego postępowania, powodująca wadliwość wydanego w jego ramach orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego, powinna być jednak uwzględniana przez sądy rozstrzygające sprawy obywateli (Florczak-Wątor 2017).

Po drugie, wspomniane już, bezpieczeństwo prawne, które Gustaw
Radbruch, bez względu na okres swojej twórczości, umieszczał na szczycie
składowych prawa (Chauvin 1999, s. 15-39). Mimo dręczących prawo antynomii, należałoby uznać, że bezpieczeństwo prawne stanowi niezwykle
istotny komponent demokratycznego państwa prawnego nawet wtedy, gdy
to jest powoli wygaszane. Wynika z tego, co jest charakterystyczne dla prawa
publicznego, że pewność prawa i bezpieczeństwo obrotu prawnego skutkują możliwością unieważnienia, tudzież wzruszenia czynności konwencjonalnej prawnie doniosłej, a nie jej bezwzględną nieważnością (Hermann 2013,
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s. 253-254). Problem pojawia się, kiedy nie ma do tego odpowiednich procedur. Rzecz jasna, można uznać, że przekroczenie określonego progu naruszeń
reguł sensu musi skutkować uznaniem czynności konwencjonalnej za bezwzględnie nieważną tudzież za niebyłą. Jednakże pada pytanie, kto winien ten
próg wyznaczyć i jak daleko powinien on się rozciągać. Co więcej, sam Trybunał, wskazując, iż od sądów różni go to, że jego orzeczenia odnoszą się nie do
stosowania, a do obowiązywania prawa, uznał, że w obowiązującym porządku nie ma miejsca na weryfikację orzeczeń TK (K 39/16, LEX nr 2086840).
Wyrok ten zapadł jednak w 2016 r. Być może dziś obowiązujący porządek
uległ drastycznej zmianie ipso facto. Postawmy sobie pytanie, czy orzeczenie
merytoryczne słuszne (według kogo?), a wydane przez skład z sędzią dublerem
będzie potraktowane w taki sam sposób jak orzeczenie stanowiące przedmiot
niniejszej pracy? Ponadto, zastanówmy się nad konsekwencjami zachowania
tego orzeczenia w systemie prawnym jak i jego eliminacji. Niestety, kryzys
konstytucyjny, w jakim się znaleźliśmy postawił nas między Scyllą a Charybdą.
Po trzecie, praktyka sądowa może nie być zbieżna z postulatami doktryny. Przy czym nawet doktryna jest podzielona. Dlatego też należy liczyć
się z tym, że orzeczenia Trybunału, mimo licznych wad formalnych, będą na
trwałe wprowadzone do polskiego porządku prawnego. Stanowić to będzie
ogromne wyzwanie dla przyszłego ustawo- tudzież ustrojodawcy (Matczak
i Zalasiński 2019, s. 44-68), jednakże dziś należy z całą stanowczością opowiedzieć się przeciwko bezkrytycznemu uznawaniu wyroków TK za nieistniejące,
jak i bezkrytycznemu ich formalnemu aprobowaniu.
Można w tym miejscu poświęcić chwilę analizie koncepcji podobnej
do tej, która przybliżona została przed chwilą. J.L. Austin w swojej teorii aktów mowy skupia się na tzw. performatywach, czyli owocach takich sytuacji,
w których „wygłoszenie wypowiedzi jest wykonaniem jakiejś czynności, jest
czymś, o czym nie myśli się normalnie jako tylko o powiedzeniu czegoś” (Austin 1993, s. 555). Wyróżnia on trzy aspekty aktów mowy – akt lokucyjny,
akt illokucyjny i akt perlokucyjny. Akt lokucyjny związany jest ze słownym
charakterem dokonanej czynności. W przypadku orzeczenia TK lokucyjny
wymiar ma odczytanie sentencji orzeczenia i jego uzasadnienia, a także publikacja tekstu orzeczenia w odpowiednim publikatorze. Akt illokucyjny odnosi
się do nadania konkretnej mocy normatywnej aktowi lokucyjnemu i związany on jest z tym, co wcześniej nazywaliśmy regułami sensu. Austin wskazuje
bowiem, że „wypowiedź bynajmniej nie jest zazwyczaj, jeśli w ogóle jest, jedyną rzeczą konieczną, by uznać czynność za wykonaną. […] [Konieczne są
także – M.K.] okoliczności […], a bardzo często konieczne jest, by bądź sam
126

PRAGMALINGWISTYCZNE ASPEKTY CZYNNOŚCI ...

mówiący, bądź inne osoby wykonali również pewne inne działania” (Austin
1993, s. 557). Jest to doskonale widoczne w przypadku prawnych czynności
konwencjonalnych, w których aspekt illokucyjny ma niebagatelne znaczenie.
Najlepiej widać go w ustawodawstwie, jednakże stosowanie prawa również pozwala dostrzec różnicę między czystą lokucją i lokucją dopełnioną konkretną
mocą normatywną płynącą z ustalonych, w sposób spozytywizowany tudzież
zwyczajowy, reguł sensu. Uchylenie kapelusza przez pustą wiatą przystankową nie będzie miało takiego sensu jak uchylenie tegoż kapelusza przed Kościołem. Wydanie wyroku w wadliwie obsadzonym składzie nie będzie miało,
a przynajmniej mieć nie powinno, takiego sensu jak wydanie tegoż wyroku
w składzie prawidłowo obsadzonym. Akt perlokucyjny odnosi się do skutków,
które dany akt mowy, bądź czynność konwencjonalna, ma wywołać w świecie
rzeczywistym, zewnętrznym wobec tej czynności. Ze względu na osadzenie
całej teorii J.L. Austina w eksternalizmie semantycznym, to jest w takim prądzie, który uwalnia znaczenie wyrażeń od mówiącego, dając im swego rodzaju
autonomię, bowiem to „świat jest pierwotny wobec jego poznania” (Millikan
2017, s. 3), nie dziwi fakt, iż w przypadku wysoce skomplikowanych czynności prawnych poszczególne aspekty aktu mowy ulegają rozdzieleniu. Jak wskazuje M. Matczak, „znaczenie intencji illokucyjnej wynika z tego, że jest ona
jedyną intencją podlegającą agregacji” (Matczak 2017, s. 673) i choć odnosi
on to do aktów stanowienia prawa, to, w moim przekonaniu, odpowiednio
można zastosować to do aktów stosowania prawa, zwłaszcza wtedy, gdy potencjał illokucyjny takiego aktu jest kwestionowany. Nie mogą zatem dziwić
wielowymiarowe konstatacje dotyczące skutków trybunalskiego orzeczenia,
bowiem skutek planowany przez skład orzekający TK może nigdy nie zostać
osiągnięty. Nie oznacza to, w tym przypadku, relatywizacji pozycji Trybunału, bowiem pozycja ta już dawno nie odpowiada wymogom konstytucyjnym.
Jest to wyłącznie pragmatyzm, który może pozwolić odwrócić skutki orzeczenia wydanego przez Trybunał działający á rebours (Pyziak-Szafnicka 2020,
s. 25-44).
Należy również zachować powściągliwość, gdyż uznanie orzeczenia za
nieistniejące może nie być tarczą, ale mieczem obosiecznym (por. Barber 2013,
s. 558-577). Wróćmy bowiem pamięcią do orzeczeń z 2016 r., kiedy dogorywający Trybunał próbował zachować resztki niezależności. Wtedy też Kamil
Zaradkiewicz wskazywał na nieistnienie wydanych przez Trybunał orzeczeń
(Zaradkiewicz 2016). Pokazuje to, po pierwsze, z jak niestabilną konstrukcją
mamy do czynienia i, po drugie, w jakiej sytuacji prawnej dziś się znajdujemy.
Nazwać by ją można konstytucyjnym impasem, gdyż trudno będzie, w pełni
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lege artis, dokonać potrzebnych napraw ustrojowych. Przewidzieć można co
najmniej cztery scenariusze. Po pierwsze, orzeczenie będzie wprost pomijane
przez sądy powszechne, a zastosowanie w sprawach znajdą przepisy uznane za
niekonstytucyjne. Po drugie, orzeczenie będzie pomijane częściowo, a więc
przesłanka embriopatologiczna zostanie uznana za skutecznie usuniętą z systemu, nieuznany jednak zostanie, o ile taki zachodzi, skutek penalny ze względu
na zasadę nullum crimen sine lege. Po trzecie, orzeczenie zostanie uznane, nieważne w jakim zakresie, ale składy orzekające będą odmawiały wydania wyroku skazującego ze względu na brak społecznej szkodliwości czynu. Po czwarte,
orzeczenie będzie uznane w pełni. Konsekwencją wszystkich czterech scenariuszy może być, prędzej czy później, orzeczenie organu międzynarodowego.
Już teraz orzeczenia takie poczynają być wydawane. Mimo tego, że nie mają
one bezpośredniego związku z kwestiami prawa do ochrony życia, to jednak
związane są z konwencjonalnym wymiarem wydania wyroku przez Trybunał
Konstytucyjny. Jak bowiem wskazuje Europejski Trybunał Praw Człowieka,
działania władzy ustawodawczej i wykonawczej stanowiły bezprawny
wpływ zewnętrzny na Trybunał Konstytucyjny. Stwierdza, że naruszenia procedury wyboru trzech sędziów, w tym sędziego M.M., do
Trybunału Konstytucyjnego w dniu 2 grudnia 2015 r. były na tyle
poważne, że podważały legalność procesu wyborczego i podważały
samą istotę prawa do „sądu ustanowionego przez prawo” (4907/18,
HUDOC).

Z perspektywy formalnej wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn.
K 1/20 nie spełnia przesłanek właściwego dokonania czynności konwencjonalnej. Ponadto, warto zwrócić uwagę na materialne aspekty orzeczenia.
Zostanie to dokonane wyłącznie pokrótce, gdyż nie jest to głównym przedmiotem niniejszej analizy. Jednakże, jak wskazuje S. Czepita, „[d]oniosłość
normatywną czynności konwencjonalnej zrelatywizować trzeba każdorazowo
do określonego systemu normatywnego: norm obyczajowych, moralnych,
prawnych, innych norm stanowionych” (Czepita 2017, s. 95) Tym samym
nie bez znaczenia jest substrat materialny czynności konwencjonalnej rozumiany nie tylko jako konkretna czynność naturalna, ale również jako substancja tej czynności naturalnej. W konsekwencji dla oceny prawidłowego
dokonania czynności konwencjonalnej ma znaczenie, w jakim stosunku jej
treść właściwa pozostaje do obowiązujących norm moralnych i im podobnych.
Należy, rzecz jasna, zachować tutaj ostrożność twierdzeń, gdyż postulaty pozytywistyczne wykluczają daleko idące związki prawa i moralności. Nie trzeba
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się z nimi godzić, jednakże związki takie mogą być niebezpieczne dla samego
prawa i jego autonomii (Gromski 2018, s. 95-105). Wystarczy zatem uznać,
że rola walidacyjna moralności zewnętrznej jest ograniczona, na rozwinięcie
czego nie pozwalają ramy tekstu. W niniejszym przypadku przyjmuje ona
postać następującą:
[o]bowiązek bycia „dobrym samarytaninem”, podobnie jak nakaz miłości bliźniego jest wyłącznie nakazem moralnym a nie prawnym. Wymuszany środkami przymusu państwowego byłby sprzeczny nie tylko
z wewnętrzną moralnością prawa, ale deprecjonowałby także samą głębię i urok chrześcijańskich wartości (Kaczmarek 2007).

Potwierdza to intuicje Marka Zubika, który wskazuje, że „regulacje normatywne w tych kwestiach [aborcji – przyp. M.K.] nadal nie są społecznie
w pełni akceptowane, a dyskusje na ten temat przybierają często bardzo emocjonalne formy” (Zubik 2007, s. 21). Wypada zatem wskazać wątpliwe konstytucyjnie refleksje Trybunału zawarte w uzasadnieniu orzeczenia o sygn.
K 1/20.
Największe wątpliwości budzi odwoływanie się do eugeniki liberalnej.
Tak czyni to Trybunał:
Warunek umożliwiający przerwanie ciąży, który zawarty jest w art. 4a
ust. 1 pkt 2 u.- p.r. [przesłanka embriopatologiczna – przyp. M.K.],
w ocenie Trybunału, ma charakter eugeniczny w rozumieniu eugeniki liberalnej. To nie państwo promuje jedynie obywateli zdrowych,
sprawnych, o najwyższych kompetencjach, ale pozostawia ono wybór
dotyczący zachowania życia i dalszej chęci wychowywania dziecka,
które może nie być zdrowe i będzie wymagać wzmożonej opieki (Pkt
III 2.3. in fine uzasadnienia) .

Dalej:
Trybunał przyjął, że intencją ustrojodawcy było – wobec braku wskazania expressis verbis w Konstytucji granic temporalnych życia człowieka i jego prawnej ochrony lub wyłączenia w tym zakresie kognicji
Trybunału – pozostawienie do rozstrzygnięcia Trybunałowi kwestii
dotyczącej wiążącego ustalenia znaczenia pojęcia «człowiek» na gruncie
art. 38 Konstytucji (Pkt III 3.3.3. in fine uzasadnienia).

Co więcej, Trybunał powołuje się w dość obszerny, ale wybiórczy, sposób na orzecznictwo samego Trybunału, poglądy doktryny i historyczną wolę
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ustawodawcy i ustrojodawcy. Są to zabiegi nieuprawnione, które w niniejszym przypadku można by nazwać wykrętami w poszukiwaniu legitymizacji.
Jak bowiem wskazuje Paweł Sarnecki,
[a]rt. 38 [Konstytucji – przyp. M.K.] nie zawiera żadnych przesłanek
w kwestii uznawania lub nieuznawania pewnych podmiotów za „ludzi”
bądź też uznawania czy nieuznawania pewnych sytuacji biologicznych
za „życie ludzkie”. Dlatego też na gruncie samego tylko tego przepisu
nie będzie można znaleźć odpowiedzi w kwestii dopuszczalności przerywania ciąży (Sarnecki 2016, s. 13).

Dodaje on równocześnie, że
życie nasciturusa i życie człowieka urodzonego są na tyle odmiennymi
postaciami życia ludzkiego, że ich „prawna ochrona” może być zróżnicowana, co niekoniecznie znaczy: stopniowana. Ochrona obu postaci
życia może być również wyłączona (o czym wcześniej), ale niekoniecznie z uwagi na te same wartości konstytucyjne. Co do życia nasciturusa
w grę może wchodzić np. życie matki, jej godność czy nietykalność
osobista, te więc wartości, które nie mają znaczenia w ochronie życia
osób narodzonych (Sarnecki 2016, s. 13).

Podobnego zdania jest T. Sroka, który wskazuje, że
uznanie, że pod pojęciem człowieka na gruncie art. 38 Konstytucji RP
należy rozumieć także istotę ludzką w prenatalnej fazie rozwoju, nie
oznacza, że z Konstytucji wynika bezwzględny zakaz przerywania ciąży.
[…] [W] razie kolizji dwóch takich samych wartości, w szczególności
życia w okresie prenatalnym z życiem człowieka w fazie postnatalnej,
ustawodawca – co do zasady – nie jest uprawniony do podejmowania
abstrakcyjnego rozstrzygnięcia w ustawie, które generalnie preferowałby ochronę którejś z kolidujących wartości (Sroka 2016, nb 175).

Zdanie takie wyraził również Trybunał Konstytucyjny, który uznał, że
„[s]twierdzenie, że życie człowieka w każdej fazie jego rozwoju stanowi wartość
konstytucyjną podlegającą ochronie nie oznacza, że intensywność tej ochrony
w każdej fazie życia i w każdych okolicznościach ma być taka sama” (K 26/96,
LEX nr 29143). Widać więc, że podejście Trybunału wyrażone w orzeczeniu
o sygn. K 1/20 stanowi daleko idące nadużycie, które poprzez swoją nieproporcjonalność może mieć niebagatelne negatywne skutki społeczne. Trybunał bowiem nie wydał wyroku zakresowego, który w tym przypadku, mutatis
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mutandis, byłby najlepszym rozstrzygnięciem. Rozciągnął on zatem zakaz
aborcji na takie przypadki, które prawnie są niekwalifikowalne ze względu na
swoją trudną diagnozę medyczną. Zastosowanie w tym przypadku orzeczenia
o skutkach prostych, a nadto niezasięgnięcie opinii ekspertów z zakresu medycyny prenatalnej, może mieć bardzo negatywne skutki dla kobiet doświadczających patologii ciąży. Trudno jednak stwierdzić, na ile rzeczywiście skutki te
wystąpią ze względu na możliwości orzecznicze, które zostały już wspomniane,
a także ze względu na przesłankę aborcyjną, która w ustawie pozostała, a która
odnosi się do ciąży zagrażającej życiu lub zdrowiu kobiety ciężarnej (art. 4a
ust. 1 pkt 1 Ustawy, Dz. U. Nr 17, poz. 78 z późn. zm.).
Jedno jest pewne - im dłużej trwać będziemy w kontrkonstytucyjnym
letargu, tym trudniej będzie nam się z niego obudzić. Ostatecznie trzeba przyznać, że kluczowe są tutaj dwie kategorie. Pierwsza z nich to Hartowskie uznanie (recognition) (Hart 1998). Łączy się ono z możliwością nadania znamion
wyroku przedmiotowi wyrokiem niebędącemu, co było już wskazywane przy
okazji passing forgeries. W procesie uznania może bowiem dojść do tego, że
na mocy praktyki wadliwe orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, w tym to,
które stanowi przedmiot niniejszej analizy, zostaną potraktowane jako pełnoprawne judykaty. Wynikać to może z wielu różnych względów – zarówno
prawnych jak i politycznych. Drugą kategorią jest funkcja właściwa (Millikan
2017). Jeśli uznanie nie będzie w dłuższej perspektywie realizować funkcji
właściwej, czyli stabilności porządku prawnego, zachowującego aksjologiczny
pluralizm, to jasnym będzie, że przestanie ono być wyrażane. Tym bardziej, że,
póki co, stanowi ono nie wyraz legalizmu, a raczej strachu przed panującym
reżimem.
PODSUMOWANIE
Konkluzja musi być niestety niezbyt pozytywna. Prawo jest konwencją społeczną, jego wytwory nie istnieją w Platońskim tego słowa znaczeniu
(Matczak 2018). Nie możemy więc dotknąć istoty trybunalskiego orzeczenia
i stwierdzić wprost o jego nieistnieniu. Wiemy jednak, że błędy proceduralne,
o których obszernie wspomniano, a także ewidentna niesłuszność podjętego
rozstrzygnięcia, prędzej czy później muszą skutkować problemami systemowymi. Z przykrością należy stwierdzić, że ani koncepcja czynności konwencjonalnej, ani, najprawdopodobniej, żadna inna koncepcja filozoficzna nie są
w stanie oszacować skutków K 1/20, ani tym bardziej zastąpić rzeczywistego
podejścia społecznego, które może wpłynąć zarówno na sądownictwo, czego
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nie można przyrównywać do ograniczenia niezawisłości, ale przede wszystkim
na ustawodawcę, który winien nie tylko uregulować w odpowiedni sposób
kwestię przesłanek aborcyjnych, ale również, na co, wyjątkowo słusznie, wskazuje Trybunał kwestię opieki państwa, którą powinny otrzymać kobiety jak
i ich nowonarodzone dzieci, bowiem
[u]stawodawca nie może przenosić ciężaru związanego z wychowaniem dziecka ciężko i nieodwracalnie upośledzonego albo nieuleczalnie chorego jedynie na matkę, ponieważ w głównej mierze to na władzy publicznej oraz na całym społeczeństwie ciąży obowiazek dbania
o osoby znajdujące się w najtrudniejszych sytuacjach (Pkt III 6 in fine
uzasadnienia).

Skutki orzeczenia trafnie, choć tylko rodzajowo, a nie konkretnie, przewiduje
Leon Kieres, mówiąc, że
[n]ależało w szczególności zastanowić się, czy nagła zmiana przepisów
dotykających podstawowych praw obywateli (nie tylko prawa do
ochrony życia i zdrowia, ale prawa do opieki zdrowotnej finansowanej
ze środków publicznych i prawa do decydowania o swoim życiu osobistym) nie narusza zasady zaufania obywateli do państwa i prawa (por.
art. 2 Konstytucji). Niezbędna była także odpowiedź na pytanie, czy
państwo w dobie pandemii COVID-19 jest organizacyjnie i finansowo
przygotowane, aby natychmiastowo, z dniem publikacji wyroku TK
w Dzienniku Ustaw, zapewnić adekwatną pomoc dzieciom z ciężkim
i nieodwracalnym upośledzeniem albo poważną chorobą zagrażającą
życiu oraz ich rodzinom (a zwłaszcza matkom). Zwracam przy tym
uwagę, że chodzi tutaj m.in. o wysokospecjalistyczną opiekę medyczną, hospicyjną i psychologiczną, bez której mogą wystąpić poważne
i nieodwracalne skutki dla życia i zdrowia kobiet w ciąży oraz ich dzieci
(Votum separatum STK Leona Kieresa do K 1/20, LEX nr 3071397).

Trybunał zatem postąpił w sposób bezrefleksyjny, czego skutki obciążą zarówno cały system prawny jak i poszczególnych adresatów prawa.
Zamykając tekst kompozycyjną klamrą, powróćmy do wspominanego
już wielokrotnie tekstu Gutowskiego i Kardasa i przyznajmy za nimi, że „[z]
awód prawnika jest zawodem pięknym, bo odpowiedzialnym. Pod warunkiem, że wykonują go ludzie kompetentni” (Gutowski i Kardas 2020, s. 7).
Odpowiedzialność w tym przypadku została niestety przeniesiona na słabszych, zaś piękno zawodu prawniczego zostało oszpecone.

132

PRAGMALINGWISTYCZNE ASPEKTY CZYNNOŚCI ...

BIBLIOGRAFIA
Akt prawny
Ustawa z dn. 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, (Dz.U.
1964 Nr 43 poz. 296 z późn. zm.).
Ustawa z dn. 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, (Dz.U. Nr 17, poz. 78
z późn. zm.).
Ustawa z dn. 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed
Trybunałem Konstytucyjnym, (Dz.U. 2016 poz. 2072 z późn zm.).
Orzecznictwo
Orzeczenie TK z dn. 28 maja 1997 r., sygn. akt K 26/96, LEX nr 29143.
Postanowienie TK z dn. 17 lipca 2003 r., sygn. akt K 13/02, LEX nr 80230.
Votum separatum STK Leona Kieresa do wyroku TK z dn. 22 października
2020 r., sygn. akt K 1/20, LEX nr 3071397.
Votum separatum STK Stanisława Rymara do wyroku TK z dn. 4 kwietnia
2017 r., sygn. akt. P 56/14, LEX nr 2259744.
Wyrok ETPC z dn. 7 maja 2021 r., Xero Flor przeciwko Polsce, skarga nr
4907/18, HUDOC.
Wyrok TK z dn. 22 lipca 2008 r., sygn. akt K 24/07, LEX nr 402809.
Wyrok TK z dn. 11 sierpnia 2016 r., sygn. akt K 39/16, LEX nr 2086840.
Wyrok TK z dn. 22 października 2020 r., sygn. akt K 1/20, LEX nr 3071397.
Monografia
Austin J.L.
1993 Jak działać słowami, [w:] Idem, Mówienie i poznawanie, Warszawa.
Hart H.L.A.
1998 Pojęcie prawa, Warszawa.
Matczak M.
2018 Imperium tekstu, Warszawa.
Millikan R.G.
2017 Beyond Concepts, Oxford.
133

MAREK PIOTR KACZMARCZYK

Monografia wieloautorska
Hermann M.
2013 Stwierdzenie niekonstytucyjności jako czynność konwencjonalna unieważnienia aktu normatywnego, [w:] Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w sferze stosowania prawa, red. M. Bernatt et alii, Warszawa.
Kaczmarek T.
2007 Prawo karne wobec moralności (Spory wokół moralnego i prawnego
statusu płodu ludzkiego), [w:] Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, red. K. Krajewski, Warszawa.
Matczak M. i Zalasiński T.
2019 Trybunał Konstytucyjny, [w:] Jak przywrócić państwo prawa?, red. T.
Zalasiński, Warszawa.
Sarnecki P.
2016 Uwaga do art. 38, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, red. L. Garlicki i M. Zubik, Warszawa.
Sroka T.
2016 Uwaga do art. 38, [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86,
red. M. Safjan i L. Bosek, Warszawa.
Czasopismo
Barber N.W.
2013 Self-defence for Institutions, „Cambridge Law Journal” 72(3).
Chauvin T.
1999 Sprawiedliwość: między celowością a bezpieczeństwem prawnym. Ewolucja poglądów Gustawa Radbrucha, „Studia Iuridica” XXXVII/1999.
Czepita S.
2014 Czynności konwencjonalne i formalne w prawie a proces prawotwórczy
i rola Trybunału Konstytucyjnego, „Państwo i Prawo” 12/2014.
Czepita S.
2017 O pojęciu czynności konwencjonalnej i jej odmianach, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” Rok LXXIX.
Florczak-Wątor M.
2017 Zgromadzenia cykliczne. Glosa do wyroku TK z dnia 16 marca 2017 r.,
Kp 1/17, LEX.
134

PRAGMALINGWISTYCZNE ASPEKTY CZYNNOŚCI ...

Gromski W.
2018 Akty instrumentalizacji prawa i ich granice, „Przegląd Prawa i Administracji” CXIV, Wrocław.
Gutowski M. i Kardas P.
2020 Trybunał Konstytucyjny nie mógł rozstrzygnąć gorzej, czyli o dewastacji systemu jednym rozstrzygnięciem, „Palestra” 10/2020.
Hindriks F.
2020 How Social Objects (Fail to) Function, „Journal of Social Philosophy”.
Matczak M.
2017 Three Kinds of Intention in Lawmaking, 36 “Law and Philosophy”.
Pyziak-Szafnicka M.
2020 Trybunał Konstytucyjny á rebours, „Państwo i Prawo” 5/2020.
Zubik M.
2007 Ochrona prawna początku życia człowieka w rozwiązaniach międzynarodowych i konstytucyjnych w Europie, „Przegląd Sejmowy” 3/2007.
Internet
Fundacja im. S. Batorego
2020 Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych w sprawie rozstrzygnięcia
Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji, https://www.batory.org.pl/
oswiadczenie/stanowisko-zespolu-ekspertow-prawnych-w-sprawie-rozstrzygniecia-trybunalu-konstytucyjnego-dotyczacego-aborcji/, [dostęp 24 maja
2021].
Radziewicz P.
2018 O skutkach prawnych orzeczeń polskiego Trybunału Konstytucyjnego wydanych w składzie niewłaściwie obsadzonym, http://konstytucyjny.
pl/o-skutkach-prawnych-orzeczen-polskiego-trybunalu-konstytucyjnego-wy
danych-w-skladzie-niewlasciwie-obsadzonym-piotr-radziewicz/, [dostęp 24
maja 2021].
Wouters A.
1999 Explanation Without A Cause, https://www.academia.edu/884886/Explanation_without_a_cause, [dostęp 24 maja 2021].

135

MAREK PIOTR KACZMARCZYK

Zaradkiewicz K.
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UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU

CZY WŁADZY NIEMORALNEJ
NALEŻY SIĘ WIERNOŚĆ?
O PROTESTACH W PANDEMII
Z PUNKTU WIDZENIA TEORII
I FILOZOFII PRAWA
SHOULD WE BE LOYAL TO AMORAL AUTHORITY?
ON PANDEMIC PROTESTS FROM
THE PERSPECTIVE OF LEGAL THEORY
AND PHILOSOPHY

STRESZCZENIE
W art. 57 Konstytucji RP zapisano zasadę wolności zgromadzeń - „Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń
i uczestniczenia w nich. Ograniczenie tej wolności może określać ustawa”. Pandemia COVID-19 sprawiła, iż hierarchizacji muszą ulegać
różne wolności – także swobody zgromadzeń wobec ochrony zdrowia
publicznego.Czy zatem potrzeba „wymówienia” posłuszeństwa przez
lud, identyfikowany jako demos, a nie konfiguracja polityczna, może
istnieć bez ograniczeń w sytuacji zagrożenia zarażania śmiertelnym wirusem? Władze państwowe zakazywały zgromadzeń w czasie pandemii,
powołując się na przesłankę ochrony zdrowia publicznego, w czym
popierani byli także przez epidemiologów. W artykule omawiana jest
kwestia protestów w czasie pandemii, w odwołaniu do ubiegło- oraz
tegorocznych Strajków Kobiet, przede wszystkim z punktu widzenia
teorii prawa.
SŁOWA KLUCZOWE: COVID-19, prawo do protestu, prawa człowieka, filozofia prawa, nieposłuszeństwo obywatelskie
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WSTĘP
Rozpoczynając omawianie zagadnienia prawa do protestu w czasie pandemii, rozpocząć należy od zarysowania kontekstu wydarzeń, które sprawiły, iż problematyka ta jest analizowana. 22 października 2020 r. Trybunał
Konstytucyjny wydał orzeczenie o sygnaturze K 1/20 (opublikowany dnia
27 stycznia 2021 r.), na mocy którego z polskiego systemu prawnego usunięto
przesłankę do legalnej terminacji ciąży, określoną w ustawie z dnia 7 stycznia
1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży w art. 4a ust. 1 pkt 2 – „gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo
ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczanej choroby
zagrażającej życiu” (Kancelaria Sejmu RP 1993).
Orzeczenie to zapadło większością głosów, dwóch sędziów – sędzia
profesor Leon Kiereś i sędzia Piotr Pszczółkowski – złożyło zdania odrębne.
W uzasadnieniu orzeczenia odwoływano się przede wszystkim do określenia
płodu jako dziecka, niezależnie od fazy ciąży. Z racji na to, iż w art. 38 Konstytucji zapewnia się prawną ochronę życia „każdemu człowiekowi”, jednocześnie bez wskazania, co Konstytucja rozumie przez pojęcie „człowieka”, jeśli
chodzi o zakres definicyjny, tj. – od jakiego momentu rozwoju biologicznego
określić można wystąpienie „człowieka”. Zgodnie z treścią uzasadnienia TK,
niemożliwe jest przyjęcie, iż prawdopodobieństwo wystąpienia wady letalnej
płodu prowadzi do istnienia domniemania w zakresie naruszenia godności
i dobrostanu kobiety ciężarnej. W takim pojęciu, Trybunał nie wyznacza
jakichkolwiek ustandaryzowanych czy mierzalnych kryteriów dobra matki,
w pojęciu dobra osobistego, które również może zostać naruszone – co byłoby
przesłanką do terminacji ciąży.
PROTEST W CZASACH ZARAZY
Wobec takiego rozstrzygnięcia, niemal od razu przez cały kraj zaczęła
tworzyć się fala protestów, na niemal niespotykaną wcześniej skalę. Nie tylko ilość protestujących na ulicach była wyjątkowa, ale też sytuacja w jakiej
odbywały się one – pandemia SARS-COV-2, która wymogła na społeczeństwie izolację i sprowadziła niemal na cały świat tzw. lockdown. Liczne nakazy
i zakazy związane z COVID-19 stanowiły wyzwanie nie tylko dla protestujących, ale i dla władz, oraz społeczeństwa – mianowicie stworzyło to pytanie,
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co stanowi większą wartość – zagrożenie wolności ze strony władzy państwowej czy życie i zdrowie, pojmowane w wymiarze publicznym?
Strajk Kobiet przyjmował (i przyjmuje różne formy) – od aktywności
w mediach społecznościowych oraz Internecie rozumianym jako spektrum
medium – co określić można jako prowadzenie protestu „online”, po zgromadzenia publiczne na rowerach lub w samochodach, a także zgromadzenie pojmowane w sensie tradycyjnym, jako zebranie grupy ludzi (Kowalewski 2020,
s. 2-3). Blokowano również ulice, wieszano plakaty nawiązujące do symboliki
przyjętej przez Strajk Kobiet w oknach, na balkonach, ale również pojawiły się
tu zachowania dostosowujące się w formach protestu do obecnego stanu pandemii – pokazywanie symboliki Strajku Kobiet podczas zdalnych połączeń na
odpowiednich do tego platformach (np. na zajęciach zdalnych), wygłaszanie
oświadczeń podczas takich spotkań, noszenie czarnych masek z symbolem
czerwonej błyskawicy – tutaj można odwołać się do sprawy, która miała miejsce w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, gdzie prokurator wniósł o wyłączenie
protokolantki, która podczas wykonywania czynności na posiedzeniu sądu
miała na twarzy maseczkę z czerwoną błyskawicą. Sąd wniosku nie uwzględnił,
z uwagi na brak konkretnych przesłanek mogących przemawiać za tym, że
wyrażenie poglądów społecznych przez protokolanta na sali sądowej w sposób
realny i obiektywny wzbudza wątpliwości co do jej bezstronności w sprawie,
której przedmiot nie jest powiązany z tymi poglądami.
Jednakże największy wymiar w czasie niejako buntu przeciw treści orzeczenia TK miały bezsprzecznie strajki polegające na zgromadzeniach i marszach ulicznych. Organizatorzy wprawdzie przypominali o konieczności zasłania twarzy, dezynfekcji oraz zachowaniu odpowiedniego dystansu, jednakże
protesty te stanowiły pewne zagrożenie dla zdrowia publicznego oraz przede
wszystkim – stanowiły naruszenie prawa.
Rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. Rady Ministrów w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w § 26 zakazuje
zgromadzeń (do dnia 14 marca 2021 r.), z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia odpowiedniego organu gminy nie
wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia, na podstawie zawiadomienia właściwego gminnego lub miejskiego
centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie
zostało ono utworzone - wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną
datą zgromadzenia, podając jednocześnie uczestników, okoliczności przebiegu i trasy zgromadzenia albo decyzji wojewody o cyklicznym zgromadzeniu,
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zgłoszonym nie później niż na 5 dni przed planowanym terminem pierwszego
z cyklu zgromadzeń, przy czym:
1) maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 5;
2) odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.
Zakaz zgromadzeń w podobnym kształcie utrzymuje się niemal od początku stanu epidemii (a wcześniej zagrożenia epidemicznego) – został on po
raz pierwszy wprowadzony na mocy § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. W okresie Strajku Kobiet obowiązywało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zmienione rozporządzeniem z dnia 23 października
2020 r. – a więc wprowadzonym już dzień po wyroku. Możność wprowadzenia takiej regulacji dał przepis art. 46a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zgodnie
z którym Rada Ministrów została upoważniona do wydawania w czasie formalnie ogłoszonego stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego rozporządzeń wprowadzających czasowe ograniczenia, nakazy lub zakazy przeciwepidemiczne – również z zakresu zgromadzeń. Na kanwie tegoż zakazu
odwołać się należy do kwestii jego legalności.
KWESTIA HIERACHICZNOŚCI AKTÓW PRAWNYCH
W SYSTEMIE ZASAD PRAWA POLSKIEGO
Prawo do zgromadzeń zagwarantowane jest bowiem przepisami Konstytucji RP – konkretniej, treścią art. 57 Konstytucji RP, gdzie stwierdza się
następująco: „Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych
zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Ograniczenie tej wolności może określać
ustawa” (Kancelaria Sejmu RP 1997).
Jak wynika z wcześniejszej przeprowadzonej analizy, sam przepis, który
ogranicza wolność zgromadzeń znajduje się w akcie rangi wykonawczej, czyli
w rozporządzeniu; Rada Ministrów decyduje zatem o wolnościach rangi konstytucyjnej. Owszem, można to uzasadniać obowiązkiem władz publicznych,
wynikającym z art. 68 ust. 4 Konstytucji – czyli zapewnienia ochrony przed
skutkami zwalczania epidemii i zagrożeń epidemicznych oraz ogólnymi zasadami ochrony dobra wspólnego, ale nie sposób nie zauważyć, iż istnieniu
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demokratycznego państwa praw – a więc też zasadzie rangi konstytucyjnej –
zagraża naruszenie formalnych trybów stanowienia i stosowania prawa, gdyż
rozporządzenie nie może – zgodnie z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP - samodzielnie nakładać obowiązków ani uzupełniać o nowe elementy już istniejących obowiązków, wynikających z ustaw.
Wymóg unormowania w formie ustawy ma uwzględniać dostateczną
precyzję, jasność i poprawność regulacji co do przepisów ingerujących w najważniejsze prawa i wolności przynależnych jednostce ludzkiej. Normy jednakże również podlegają ograniczeniom – w ramach ich hierarchizacji, zwłaszcza,
gdy chodzi o interes publiczny, taki jak zdrowie publiczne, porządek publiczny i zachowanie praw oraz wolności innych członków społeczeństwa; nałożenie takich ograniczeń, zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji winno odbywać się
z zachowaniem zasady proporcjonalności, z punktu widzenia przede wszystkim zdrowia publicznego, porządku oraz praw i wolności innych członków
społeczeństwa, w obrębie którego jako jednostki ludzkie funkcjonujemy (Bosek 2021, s. 812 - 813).
Skoro zatem widzimy już wątpliwości legalistyczne dotyczące właściwego formalizmu stanowienia norm, które zakazują zgromadzeń, należy odwołać się do uniwersalnych praw człowieka.
PRAWO DO ZGROMADZEŃ ORAZ PROTESTU
JAKO PRAWO CZŁOWIEKA – W PRYZMACIE FILOZOFII
PRAWA
Pośród różnorodności praw międzynarodowych i krajowych, ochrona
zdrowia pozostaje na pozycji dobra szczególnego, dominującego i uprzywilejowanego; stanowi ono niejako uniwersalną przesłankę do ograniczania innych praw (Kampmark 2020, s. 3). Jednocześnie, należy zauważyć społeczną
i obywatelska funkcję prawa do protestów - demonstracje w przestrzeni publicznej pozostają bardzo mocnym wyrażeniem sprzeciwu przeciwko określonym działaniom władz, jak również wytwarzają poczucie solidarności między uczestnikami takiego zgromadzenia. Dogmatyzm epidemiczny, chociaż
posiada jak najbardziej pełnię uzasadnienia na gruncie zdrowia publicznego,
nie może wypierać złożoności podejścia w przypadku poczucia społeczeństwa
– które jest wszakże adresatem norm – co do naruszania ich podstawowych
praw i wolności (Kampmark 2020, s. 15)
Ronald Dworkin w swoich rozważaniach dotyczących demokracji konstytucyjnej prezentował podejście, zgodnie z którym o demokratycznym
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charakterze władzy nie rozstrzyga jej źródło – a zatem fakt, czy to obywatele
biorą udział w sprawowaniu władzy , ale charakter relacji, która łączy obywateli i władze państwowe. Istotą tej relacji powinno być traktowanie jednostek przez rządzących „z równą troską i poszanowaniem”. Taka tylko postawa
władzy powinna urzeczywistniać demokratyczne państwo prawo, i to na niej
powinna się opierać struktura państwowa (Dworkin 1996, s. 17).
Teoria konstytucjonalizmu prawnego zakłada, że wyniki demokratycznego procesu politycznego muszą mieścić się w ramach określonych przez
substancjalne ograniczenia, których rolę zasadniczą wyznaczają przynależne
jednostkom prawa podstawowe – zatem zdaniem Dworkina, prawa te są
nadrzędne nad wszelkimi celami o charakterze kolektywistycznym – które
zazwyczaj przejawiane są w formie ustawodawczej (Dworkin 1996, s. 7-8).
Dworkin uważał, iż ostateczna treść norm powinna być ustalana przez sędziów, z racji na ich szczególne kwalifikacje epistemiczne, a także istniejące
w procesie orzekania gwarancje instytucjonalne – to w sądach dokonuje się interpretacja umowy społecznej, zawartej w momencie konstytucyjnym między
szeroko pojętą władzą a społeczeństwem. Dworkin uznaje więc tu rolę sądów
za kluczową w urzeczywistnianiu zasady suwerenności ludu (Dworkin 1986,
s. 69-71). Nie sposób jednak nie zauważyć, iż przyjęcie takiej tezy prowadzi
do marginalizacji na gruncie prawnym mechanizmów bezpośredniej i pośredniej partycypacji obywatelskiej – zwłaszcza w sytuacji jaką można zaobserwować obecnie, tj. kryzysu trójpodziału władzy i wątpliwości co do bezstronności oraz legalności obsadzenia stanowisk w zakresie władz jurysdykcyjnych
(Kaleta 2020, s. 7).
W pozytywizmie prawniczym, którego reprezentantem był Herbert Hart,
fundamentalną tezą było, iż prawo jest faktem społecznym, to jest pochodzi
od społeczeństwa, od namacalnego i istniejącego, identyfikowalnego podmiotu – suwerena, państwa i innych tworów. Jego źródłem nie jest twór abstrakcyjny, bez osadzenia, jak natura czy bóstwo. W pozytywizmie prawniczym
prawo i moralność są rozłączne. Według Harta społeczeństwo nie zinternalizuje reguł, jeśli jest ono narzucone – przywołując tu tzw. paradoks bandyty.
Hart swoje tezy wyłożył w pracy pod tytułem „The Concept of Law”, w której
stwierdził, iż z uwagi na to, że suweren podejmuje kontakt z jednostkami
znajdującymi się pod jego władzą, przede wszystkim za pomocą komunikacji
językowej, to rezultatem tegoż powstaje domniemanie, iż prawo nie stanowi
jedynie nakazu wymuszonego przez sankcję, bo gdyby tak było, powstałaby
wspomniana wyżej sytuacja, związana z wzmiankowanym paradoksem bandyty – mianowicie posłuszeństwo obywatelskie wobec norm nie różniłoby się
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niczym od wykonywania rozkazów bandyty, używającego przymusu i przemocowej siły. Obywatel będzie więc daną normę rozumiał i przyjmował za
słuszną oraz przestrzegał, jeżeli zajmie wobec niej postawę krytyczno – refleksyjną (Zirk – Sadowski 2011, s. 151 – 152).
Kelsen natomiast uzasadniał obowiązywanie norm prawnych na podstawie utworzenia hierachii aktów prawnych – w których najwyższe miejsce zajmuje akt zasadniczy, którym w polskim systemie prawnym jest Konstytucja.
Taki model zwany „piramidą kelsenowską” (Piekarczyk 2017, s.80) w swoim
ujęciu zakłada, iż prawo jest tym, co przejawia się w powiązaniach formalnych
– czyli obiektywnym sensie określonego oraz rzeczywistego zachowania pewnej zbiorowości ludzkiej, co jest wyrażane w ustanowieniu normy prawnej,
ilekroć norma ta – zawarta w akcie hierarchicznie nadrzędnym – nadaje sens
zachowaniom społecznym (Kustra 2015, s. 15). Jak pisał Kelsen, w swoim
najbardziej znanym dziele „Czysta teoria prawa”: „Norma funkcjonuje jako
schemat interpretacyjny” (Kelsen 2014, s. 58)
Mimo, iż tzw. czysta teoria prawna rozwiązuje wiele problemów interpretacyjnych, które pojawiają się na co dzień w stosowaniu regulacji, to ciągle nie rozstrzyga w całości sporu między prawem stanowionym, a istniejącą
w danej zbiorowości moralnością. Inkorpowanie tej moralności do prawa stanowi antynomię czystej teorii prawa, gdyż moralność pozbawia przepisy ich
czystego charakteru (Piekarczyk 2017, s. 81) – mam tu na myśli, w kelsenowskim ujęciu, pozbawienie niepozytywizowanych norm prawnych walidacyjnej
funkcji derogacyjnej wobec norm prawa pozytywnego.
W takim ujęciu, nie istaniałoby prawo społeczeństwa do oporu – wszakże w teorii Kelsen, system prawny winien być wolny od wszelkich elementów pozaprawnych (Kelsen 2014, s. 55). Pogląd taki napotkał jednak krytykę,
z czego w kontekście niniejszego wystąpienia największą uwagę poświęcę tzw.
formule Radbrucha.
FORMUŁA RADBRUCHA JAKO USPRAWIEDLIWIENIE
OPORU PRZECIW WŁADZY
Została ona stworzona przez Gustava Radbrucha w końcówce pierwszej
połowy XX w., w wyniku doświadczeń II wojny światowej oraz ustroju
nazistowskich Niemiec. Składa się ona z trzech tez – pierwsza z nich zwana
jest „tezą o rażącej sprzeczności”, która polega na tym, iż prawo pozytywne
obowiązuje, nawet jeśli zdaje się być niesprawiedliwe lub niecelowe, chyba że
sprzeczność tego prawa ze sprawiedliwością, pojętą w wymiarze społecznym,
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osiąga niedającą się znieść miarę – teza ta dotyczy więc prawa rażąco
niesprawiedliwego. Druga z tez, „o charakterze braku charakteru prawnego”,
odnosi się do ustaw, które w sposób niejako świadomy przeczy równości
jednostek. Radbruch uznaje takie ustawy za pozbawione od początku charakteru prawnego (Radbruch 2009, s. 250). Ostatnia z tez dotyczy „bezbronności
środowisk prawniczych” i odnosi się do zachowań w rodzaju braku oporu
wobec dogmatu o ważności prawa pozytywnego, jakkolwiek nieludzkie byłoby prawo pozytywne – Radbruch uzasadniał tę tezę tak, że żadne prawo nie
może sprawić, iż prawnicy (a także naród) będą bezbronni wobec despotycznych ustaw, okrutnych i przestępczych, bo znaczyłoby to, że prawo istnieje
tylko tam, gdzie jest siła (Radbruch 2009, s.249). Gustaw Radbruch w sformułowaniu swoich twierdzeń mówił: „Rozkaz jest rozkazem – mówi się żołnierzowi […] żołnierz ma obowiązek i prawo wypowiedzenia posłuszeństwa,
jeśli wie, że rozkaz prowadzi do zbrodni lub występku […]” (Radbruch 2009,
s. 249). Policja ma obowiązek uzyskania niezależnych opinii prawnych na temat dopuszczalności zgromadzeń. Nie może zasłaniać się koncepcją „ślepych
bagnetów”.
Dalej, Radbruch postulował, iż nie można tłumaczyć „dobrem powszechnym” wprowadzania takich praw, które stoją w rażącej sprzeczności ze
sprawiedliwością, gdyż korzyść powszechna nie równa się korzyści, jak określał to, „panujących”, gdyż jego zdaniem zmienia to państwo prawa w państwo bezprawia – jego zdaniem tylko to co jest prawem, służy narodowi, a nie
odwrotnie. Formuła Radbrucha łączy tak prawo naturalne, jak i idee prawo
pozytywnego, stawiając w centrum zagadnienia słuszność, prawa człowieka
i jego dobro.
Pojęcie „nieposłuszeństwa wobec władzy czy prawa” oznacza taki akt
publiczny, dokonywany bez użycia przemocy, dyktowany światopoglądem,
który ma na celu doprowadzenia do zmiany kierunku polityki rządowej lub
prawa (Rawls 2009, s. 523). Protesty w ramach Strajku Kobiet przeciwko
publikacji wyroku TK, wraz z oporem przeciwko zmianom co do dostępności
w ramach dozwolonych w Polsce przesłanek terminacji ciąży w pojęciu kelsenowskim nie stanowiłyby wypowiedzenia władzy posłuszeństwa – gdyż nie
istnieje tu wypełnienie przesłanki niezgodności z prawem, w ramach orzeczenia TK – zostało bowiem ono, co do zasady, sformułowane w legalny sposób
– nie rozpatrując tu pewnych wątpliwości w tym zakresie, jeśli chodzi o obsadę
składu orzekającego TK – przez co ma sens ważnej normy prawa, jako akt
normotwórczy, zawierający subiektywny sens powinności, nadawany też pod
względem obiektywnym – przez odwołanie do umocowań Konstytucyjnych,
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zwłaszcza gdy chodzi o możność orzekania przez TK. Przyjąwszy jednak koncepcję Radbrucha, odwołać się należy do w istniejącej w jego formule koncepcji bezpieczeństwa (Piekarczyk 2017, s. 97 – 113) – mianowicie, Radbruch
twierdził, iż wymogiem sprawiedliwości jest to, aby prawo było stabilne, „aby
mieć pewność, że jutro, w innym miejscu, będzie je interpretować nie inaczej,
niż czyni się to dzisiaj i w tym miejscu” (Radbruch 2009, s. 250). Zacytować
zatem w tym miejscu należy zdanie odrębne sędziego Leona Kieresia:
Uważam, że niedookreśloność art. 38 w konstytucji była świadomą
decyzją ustrojodawcy, który celowo, dwukrotnie w 1997 i w 2007 r.
odrzucił bardziej szczegółowe ujęcie problemu prawnej ochrony życia,
w tym doprecyzowanie, że chodzi o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
Powyższe, niewątpliwie nieprzypadkowe, rozstrzygnięcie ustawodawcy
należy interpretować z uwzględnieniem innych postanowień ustawy
zasadniczej, zwłaszcza Preambuły, art. 2 i art. 30 konstytucji.
Postanowienia te jednak także nie wypowiadają się wprost na temat
konstytucyjnego statusu prawnego dziecka w okresie prenatalnym,
jednak w ich kontekście art. 38 konstytucji zobowiązuje do uznania,
że życie od poczęcia jest dobrem chronionym konstytucyjnie, jednak
nie w sposób bezwzględny (Trybunał Konstytucyjny 2020).

Dalej, sędzia Kiereś zwraca też uwagę, iż może być uznane za „nieludzkie” zobowiązanie kobiety do kontynuowania ciąży wbrew jej woli, w sytuacji
wykrycia wady letalnej płodu. Oceny takie wyrażane były w orzecznictwie
jurysdykcji europejskiej.
Strona polityczna, która stanowiąc prawo odwołuje się do wartości
moralnych, aby dokonać legitymizacji sprzecznych z obowiązującym prawem
pozytywnym działań odwołuje się do dobra powszechnego narodu – zdrowia
publicznego, zakazując zgromadzeń. Według Radbrucha, twierdzenie, że prawem jest to, co jest korzystne dla ludzi stanowiłoby samowolę, zerwanie umowy, konstrukcję na zasadzie przestępstwa, które przynosi korzyść; dlatego więc
Radbruch twierdził, że prawem jest tylko to, co gwarantuje bezpieczeństwo
prawne i pozwala dążyć do sprawiedliwości.
Tak w swoim orzeczeniu TK, jak i władze, formułując z pominięciem
legalnej drogi zakaz zgromadzeń, z powołaniem na dobro, w postaci zdrowia
publicznego, kierowały się swoim subiektywnym postrzeganiem sprawiedliwości. O treści prawa decydują przede wszystkim procesy związane z postawami indywidualnych jednostek wyróżnianych w społeczeństwie, jednak prawotwórczość zamyka się w zgodności z ustawą zasadniczą. Nie każdy akt prawny
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i orzeczenie jurysdykcyjne musi być przez absolutnie wszystkich być uznawane za sprawiedliwe – proces tworzenia prawa oraz orzekania to sztuka ważenia
i hierarchizacji wartości oraz racji które często są ze sobą w konflikcie lub
sprzeczne. W świetle powyższego, należy stwierdzić, przez pryzmat formuły
Radbrucha, iż zakaz zgromadzeń (a także orzeczenie TK z 22 października
2020 r.) stanowi oddalenie się od wartości, jaką jest bezpieczeństwo prawne
– w tym kontekście należy zatem rozpatrzyć omawiany zakaz zgromadzeń przez jego stworzenie na bazie aktu wykonawczego, a przywoływany wyrok
TK jako swoiste złamanie umowy społecznej w zakresie interpretacji ochrony
życia w Konstytucji, w ramach prawa tzw. aborcyjnego.
KOLIZJA WARTOŚCI –
PRAWO DO PROTESTU I OCHRONA ZDROWIA
Odpowiedź na pytanie, czy istnieje prawo do protestu w czasie sytuacji
zagrożenia publicznego, jakim jest pandemia, nie jest prosta. Wydaje się, iż
w określonych przypadkach, korzystanie z praw i wolności, które bezpośrednio przyznaje ustawa zasadnicza wydaje się być usprawiedliwione, na mocy
rozumowania reguły kolizyjnej lex superior derogat legi inferiori – czyli w sytuacji sprzeczności działań protestujących z obowiązującym rozporządzeniem,
obowiązuje Konstytucja. Nie sposób jednak nie zwrócić uwagi, iż przeciętny
obywatel, który nie odbył kształcenia prawniczego, udając się na protest, nie
kieruje się rozważaniem reguł kolizyjnych, a sama Konstytucja zawiera szereg wartości, których kolizje rozstrzygane są przez kompetentne organy; sytuacja taka rodzi niebezpieczeństwo anarchii (Piekarczyk 2017, s. 94). Zatem
w takiej sytuacji powoduje niejako odejście od koncepcji prawa pozytywnego
w stronę naturalistycznych idei prawnych oraz powołania się na opinio communis – jak stwierdził Radbruch – „naród nie jest zobowiązany aby służyć,
a prawnicy muszą zdobyć się na odwagę, aby pozbawić ustawy (bezprawne)
charakteru prawnego”. W ocenie filozofa, tym co umożliwiało przecięcie napięcia między obowiązkiem posłuszeństwa władzy, a zasadą sprawiedliwości
jest sumienie człowieka, jako najwyższy, wewnętrzny sędzia człowieka (Piekarczyk 2017, s. 94 -95).
Prawo we współczesnych koncepcjach interpretujących formułę Radbrucha pojmowane jest jako konstytucja wolności dla obywateli, a podstawowe
wolności prawa powinny być poza ingerencją państwową, wobec czego przeciw despotyzmowi władzy dopuszcza się opór jednostek. Obywatelskie nieposłuszeństwo znajduje uzasadnienie w wolności i godności ludzkiej, a swoboda
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oporu ma swoje korzenie w takich ideach, jak słusznościowe postępowanie
Antygony, legalistyczne stanowiska Sokratesa, bunt wolnościowy Spartakusa
czy poglądy etyczne zaprezentowane w Nowym Testamencie w nauczaniu
Chrystusa. Ująć można to w zdaniu, iż opór bywa wyrazem walki o człowieczeństwo – ponieważ bunt przeciw władzy występuje często w związku jej
działaniem, które godzi w zwyczaje, bezpieczeństwo, godność czy poczucie
sprawiedliwości człowieka, opisywać go można jako naturalny i stanowiący
przejaw wolności jednostki (Oniszczuk 2018, s. 292) – nie będzie bowiem
istniała jej swoboda bez możliwości sprzeciwiania się poglądom czy zniewalającym decyzjom władz publicznych; taki opór nie szuka aprobaty oraz przyzwolenia w regulacjach ustawy.
Rozporządzenie, na mocy którego zakazano zgromadzeń, z pominięciem
standardu konstytucyjnego, określającego tryb i warunki ograniczania podstawowych wolności i praw człowieka, jest przykładem prawa, które zmusza do
określnego zachowania, zaniechania lub znoszenia. Co do zasady, obywatele
winni być posłuszni wobec władzy i ustanawianych norm – rolą współżycia
społecznego nie jest ciągła walka z rządem.
Jednak Strajk Kobiet i sytuacja protestów przeciwko orzeczeniu TK zarysowała wyraźne sprzeczności oraz konflikty w dyspozycjach władzy publicznej
dotyczących zdrowia publicznego oraz politycznej i moralno-prawnej legitymacji protestów oraz zgromadzeń. Epidemiologiczny dogmatyzm zastąpiony został zniuansowanym, bardziej empatycznym podejściem do korzystania
z praw przynależnych każdemu człowiekowi. Tradycyjny medycznie motywowany autorytaryzm, obserwowany na początku pandemii został w publicznym
dyskursie złagodzony przez zbalansowanie wagi sprawy społecznej i dochowaniu zasad bezpieczeństwa – noszeniu na protestach maseczek, zachowywaniu
dystansu, dezynfekcji. Nie oznacza to, iż na protestach nie dochodziło do
zarażeń – było to ryzyko, które świadomie podjęli protestujący; nie można tu
tracić z uwagi, iż podejmując je, narazili także inne osoby, które mogli zarazić
(Kampmark 2020, s. 15).
PODSUMOWANIE
Nie ma jednej, jasnej odpowiedzi na pytanie postawione w tytule wystąpienia; protest, zgromadzenia w czasie epidemii zaistniały w rzeczywistości
jako fakt społeczny. Brak zezwolenia i brutalne pacyfikacje spowodowałaby,
że powstałby niebezpieczny precedens motywowania ograniczania praw i wolności – wszakże zawsze może powstać nowe „dobro powszechne” czy „wyższa
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konieczność”. Tu zatem wkracza formuła Radbrucha z jej koncepcją bezpieczeństwa prawa – czyli regulacji niezależnych od zmiennych interpretacji
i niejako kaprysów władzy.
Prawo jest sprawiedliwe, gdy widać, że jest ono sprawiedliwe. Wymóg
ten niejako skazuje system prawny na zależność od często losowej okoliczności, jaką jest aktualnie osiągnięta przez społeczeństwo zdolność do percepcji treści prawnych – a więc kultury prawnej społeczność. Prawo powinno
obowiązywać przez taki czas, aby jego zmiana nie przyczyniła do wywołania
niestabilności, gdyż to powoduje jego niewiarygodność. Suweren, czyli naród,
może wykonywać swoją władzę w pryzmacie korzystania z praw i wolności
obywatelskich – jako, że to obywatele stanowią substrat zbiorowego podmiotu suwerenności. Jeśli obywatele mogą w pełni korzystać z praw i wolności
przyznanych im w konstytucji, to nie są oni ubezwłasnowolnieni, ale jedynie
są oddani pod swoisty protektorat swoich przedstawicieli, których polityczne
decyzje winny respektować postanowienia ustawy zasadniczej – z uwagi na
to, że są podejmowane w imieniu narodu. Konstytucja to wyraz woli narodu,
a więc jej przestrzeganie jest wyrazem woli narodu.
Wobec powyższego, należy że decydując się na protest, społeczeństwo
niejako samo dokonało hierarchizacji dóbr – stanowi to ciekawą formę partycypacji bezpośredniej demokracji, a może i nawet w stanowieniu i na pewno
stosowaniu prawa, co winno być w przyszłości przedmiotem dalszych badan,
jako sytuacja wyjątkowa.
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WOLNOŚĆ CZY PRZYMUS WYBORU?
– ANALIZA MATERIALNO – PRAWNA
WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO NA TLE PORÓWNAWCZYM
FREEDOM OR COMPULSION TO CHOOSE A COMPARATIVE MATERIAL AND LEGAL ANALYSIS
OF THE CONSTITUTIONAL TRIBUNAL'S
JUDGMENT

STRESZCZENIE
Niniejsza praca ma za zadanie ukazać, jak funkcjonuje prawo aborcyjne w dotychczas funkcjonującym świecie pod względem prawnym.
Wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego spowodował liczne
problemy interpretacyjne, które stanowią swoisty problem aborcyjny
w Polsce. Rozbieżności na tej płaszczyźnie stają się zatem przyczyną
poznania nie tyle ustawodawstwa polskiego, dotyczącego przedmiotowego tematu, co analizy innych aktów prawnych co do tego zjawiska
na gruncie pozostałych państw prawa. Celem analizy jest ukazanie, jakie dotychczasowe stanowisko objęły państwa europejskie oraz USA co
do zjawiska prawa aborcyjnego. Temat ten dotychczas nie był szeroko omawiany, a liczne kwestie, wskazane niejako w wyroku polskiego
Trybunału stają się przyczyną błędnych wykładni norm i dezinformacji społecznej oraz prawnej.
SŁOWA KLUCZOWE: prawo, aborcja, zabieg, ciąża, obywatel
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WSTĘP
W dniu 22 października 2020 roku polski Trybunał Konstytucyjny
w trzynastoosobowym składzie podjął się rozstrzygnięcia niezgodności z obowiązującą ówcześnie Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej art. 4a ust. 1 pkt.
2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Niezgodność miała polegać na sprzeczności z art. 38 Konstytucji, w związku z art. 30 oraz art.
31 ust. 3 ustawy zasadniczej. Aby można było jednak skutecznie podjąć się
analizy materialno – prawnej wyrokowania Trybunału warto przypomnieć,
jakie normy prawa konstytucyjnego miał zostać naruszone przedmiotowymi
regulacjami. Zgodnie z pierwszą, generalną normą ustawy zasadniczej, zawartej w art. 38 Konstytucji ustawodawca zawarł, że państwo polskie zapewnia
każdemu człowiekowi, jako istocie ludzkiej prawną ochronę zdrowia, który w związku z art. 30 tejże ustawy, który wskazuje, iż poszanowanie praw
i wolności każdej jednostki, a w szczególności jej przyrodzonej i niezbywalnej godności stanowi w obowiązującym, polskim systemie prawnym szeroko
pojęte źródło wolności oraz praw, tak samo jako człowieka, jak też obywatela.
Jakiekolwiek odstępstwa i wyjątki od powyższych norm muszą być określone
ustawą szczególną, w myśl paremii lex specialis derogat lex generali, współkonstytuując się względem bezpieczeństwa i porządku prawnego państwa polskiego, bądź dla zjawiska ochrony zdrowia, jak również moralności publicznej,
wolności i praw innych podmiotów. Nie zawsze jednak normy lex specialis
stanowią kontynuację oraz rozszerzenie myśli zawartej w lex generali. Sytuacja konfrontująca dane regulacje innych, niższych od norm konstytucyjnych,
jest zatem poddawana szczegółowej analizie przez Trybunał Konstytucyjny,
dzięki któremu przepisy prawa mają być ulepszane, konstruowane, a przede
wszystkim konstytuowane, w postaci, co do zasady, wyłączenia danej normy,
co następuje w chwili wydania wyroku o niezgodności danej regulacji z ustawą zasadniczą. Takie właśnie zadanie pojawiło się przed sędziami polskiego
Trybunału Konstytucyjnego, którzy pod sygn. akt K 1/20 mieli za zadanie
zbadać zgodność uprzednio wskazanych przepisów ustawy o planowaniu
rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania
ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.), poruszając tym samym znaczenie
tzw. ustawy aborcyjnej w polskim systemie prawnym. To natomiast stało się
przyczynkiem do analizy dogmatycznej oraz praktycznej zjawiska aborcji oraz
dotychczas obowiązującego kompromisu na tej płaszczyźnie w przepisach
państw prawa (Desperak 2003, s. 112).
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PRAWO ABORCYJNE W POLSCE A WYROK TRYBUNAŁU
KONSTYTUCYJNEGO
Aby można było podjąć temat samego wyroku warto podkreślić w jakich okolicznościach musiało odbyć się jego wyrokowanie, a mianowicie
kto podjął się interwencji co do zbadania zgodności norm z obowiązującą
w Rzeczypospolitej Polskiej ustawą zasadniczą. W uzasadnieniu stanu faktycznego samego orzeczenia dowiedzieć się można, iż grupa posłów na Sejm
IX kadencji wnioskiem złożonym w dniu 19 listopada 2019 roku zwróciła
się do Trybunału o zbadanie przedmiotowych norm, których przekaz budził
dla wnioskodawców sprzeczność legislacyjną norm zawartych w polskiej
Konstytucji (Wyrok TK K1/20). Wnioskodawcy dokonując konfrontacji
przepisów tzw. ustawy aborcyjnej wskazali niezgodność dotychczasowego
kompromisu aborcyjnego tworząc tym samym interpretację tej instytucji jako
brak poszanowania i ochrony godności człowieka, pomimo, iż jest to dziecko
dotychczas nienarodzone, stanowiąc zakazaną, bezpośrednią dyskryminację
tych podmiotów, a ponadto posługiwanie się nieokreślonymi kryteriami
legalizacji instytucji aborcyjnych, naruszając tym samym funkcjonujące
konstytucyjne gwarancje ludzkiego życia w polskim państwie prawa (Wyrok
TK K1/20). Pod wnioskiem powyższych, ewentualnych niezgodności z
przepisami prawa konstytucyjnego podpisało się aż 118 posłów polskiego
Sejmu.
Jak podkreślił skład orzeczniczy powyższej sprawy, szeroko pojęte zjawiska przerywania ciąży, obecnie określane jako czyn aborcyjny stanowił przestępstwo na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca
1932 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 60, poz. 571), za który odpowiedzialność
karną ponosiła kobieta, która „spędzała” swój płód lub pozwalało na taką
czynność innej osobie, w myśl ówczesnego art. 231 k.k. i następnych norm,
które stanowiły relatywne połączenie. Istniał jednak swoisty kontratyp tego
czynu zabronionego, który polegał na tym, iż samego zabiegu mógł dokonać
lekarz za spełnieniem określonej ustawą przesłanki, takiej jak konieczny zabieg
aborcyjny mający wpływ na życie i zdrowie kobiety ciężarnej oraz, gdy ciąża
była skutkiem przestępstwa nierządu (obecnie określanych przestępstwami
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na mocy k.k. z 1997 roku) .
Przepisy te przestały obowiązać na mocy wejścia w życie nowej ustawy z 27
kwietnia 1956 r. o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr
12, poz. 61), na podstawie której zabiegu mógł dokonywać tylko i wyłącznie
lekarz za spełnieniem określonych ówczesną regulacją aborcyjną przesłanek.
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Można podzielić je obecnie na kilka części, w postaci możliwości dokonania
zabiegu, braku przeciwwskazań co do jego wykonania oraz wyrażonej zgody.
Pierwszym z tych elementów, określanym na cele niniejszego artykułu jako
możliwość dokonania zabiegu mógł dokonywać jedynie lekarz, jako osoba
wykonująca zawód medyczny, w sytuacji, gdy przemawiały za tym wskazania
lekarskie (ust. 1 pkt 1 lit. a), trudne warunki życiowe kobiety ciężarnej (ust.
1 pkt 1 lit. b), a ponadto przypadku, gdy istniało prawdopodobieństwo, iż
poczęte dziecko jest owocem czynu zabronionego, czyli ówczesnego czynu
nierządnego, zaświadczone przez osobę prokuratora (ust. 1 pkt 2). Co warto
nadmienić, ówczesny ustawodawca wskazał, że przeciwwskazaniem do
dokonania zabiegu aborcyjnego był przykładowo brak zgody osoby lub jej
opiekunów prawnych, gdy była to kobieta nieletnia, co jednoznacznie podkreśla
oświadczenie woli kobiety ciężarnej na przeprowadzenie czynności przerwania
ciąży, co miało wpływ niewątpliwie na potencjalną odpowiedzialność karną
za czyn zabroniony, jakim było przerywanie ciąży (por. art. 3, art. 4 i art. 5).
Przepisy powyżej omawianej, ówczesnej ustawy aborcyjnej w Polsce z
1956 roku zostały jednak uchylone w chwili wejścia w życie innej ustawy, jaką
był Kodeks Karny z 19 kwietnia 1969 roku (Dz. U. Nr 13, poz. 94, z późn.
zm.). Typy czynów zabronionych z uchylonej ustawy, skodyfikowane w art.
3, 4 oraz 5 zostały więc zastąpione nową regulacją pod treścią art. 153, 154,
a także 157 k.k. Przepisy uprzednio wskazanej, tzw. ustawy aborcyjnej nie
zostały jednak uchylone w całości, a jedynie w części. Całość aktu prawnego
została zastąpiona dopiero w 1993 roku, gdy w dniu 7 stycznia weszła w życie
nowo konstytuowana ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Już w art. 1 tejże ustawy
ustawodawca wskazał, że „prawo do życia podlega ochronie, w tym również w
fazie prenatalnej w granicach określonych w ustawie” (art. 1 ust. 1) oraz „życie
i zdrowie dziecka od chwili jego poczęcia pozostają pod ochroną prawa” (art.
1 ust. 2). Zmianom uległa ponadto kodyfikacja zjawiska przerywania ciąży,
która zakładała, że swoistym kontratypem wobec działań przerywania ciąży
przez matkę może być szereg przesłanek wyłączających jej odpowiedzialność,
a mianowicie cztery konkretne stany faktyczne, takie jak:
1. zagrożenie dla życia lub poważne zagrożenie dla zdrowia matki,
stwierdzone orzeczeniem dwóch lekarzy innych niż lekarz podejmujący działanie powodujące śmierć dziecka poczętego, przy czym orzeczenie to nie było niezbędne w przypadku natychmiastowej konieczności
uchylenia zagrożenia dla życia matki,
2. śmierć dziecka poczętego nastąpiła wskutek działań podjętych
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dla ratowania życia matki albo dla przeciwdziałania poważnemu
uszczerbkowi na zdrowiu matki, którego niebezpieczeństwo zostało
potwierdzone orzeczeniem dwóch innych lekarzy,
3. badania prenatalne, potwierdzone orzeczeniem dwóch lekarzy
innych niż lekarz podejmujący działanie powodujące śmierć dziecka
poczętego, wskazywały na ciężkie i nieodwracalne uszkodzenie płodu,
4. zachodziło uzasadnione podejrzenie, potwierdzone zaświadczeniem prokuratora, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

Znacząca liberalizacja zjawiska przerywania ciąży nastąpiła na gruncie
ustawodawstwa polskiego z chwilą wejścia w życie ustawy z 30 sierpnia
1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz.U. 1996 nr 139 poz. 646), gdzie uprzednio cytowany art.
1 ustawy z 1993 roku został przekształcony i od tego momentu jego treść
wskazuje, że „prawo do życia podlega ochronie, w tym również w fazie prenatalnej w granicach określonych w ustawie” (art. 1). Liczne zmiany na gruncie
legislacyjnym spowodowały, że tamtejszy prawodawca skrupulatnie dokonał
zmian w normach dotyczących przerywania ciąży, bowiem w art. 4a ust. 1
ustawy wskazał, iż przerywanie ciąży może nastąpić na podstawie nowo konstytuowanych przesłanek, takich jak:
1) ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej,
2) badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże
prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu
albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu,
3) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego,
4) kobieta ciężarna znajduje się w ciężkich warunkach życiowych lub
trudnej sytuacji osobistej.

I choć wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku znacząco
poruszył kwestię prawa aborcyjnego w Polsce, to przepis ten od jego wejścia
w życie, aż po czas wyrokowania nad nim w przedmiotowej sytuacji był
wielokrotnie zaskarżany do tego organu, a ponadto licznie modyfikowany.
Obecny kształt tej normy został ukształtowany jednak w dwie przesłanki,
dające możliwość dokonania zabiegu aborcyjnego, tj. „gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej oraz zachodzi uzasadnione
podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego” (art. 4a ust. 1
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pkt. 1 i 3). Wejście w życie wprowadzanych orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego zmian na dotychczas funkcjonującym kompromisie aborcyjnym
wskazało jednoznacznie, że Polska stała się radykalniejsza co do zjawiska aborcji, tym samym wskazując swoją różnicę względem innych państw europejskich, w tym wobec pozostałych członków Unii Europejskiej.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka znacznie skrytykowała wyrok wskazując, że „zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku
czynu zabronionego” (HFPCz), tym samym podtrzymując głosy środowiska
prawniczego o braku legalności wydanego orzeczenia.
PRAWO ABORCYJNE
W USTAWODAWSTWIE AMERYKAŃSKIM
Dokonując szczegółowej analizy zjawiska należy dostrzec, jak aborcja
uznawana jest w państwach w systemie sądownictwa common law, czego przykładem jest USA. Co do zasady, Stany Zjednoczone uznały aborcję za legalne
działanie, co tyczyć się może jedynie większości, a nie wszystkich stanów tego
państwa. Aby usystematyzować tamtejszą sytuację aborcyjną warto podkreślić
sprawę Roe versus Wade, która była rozpoznawana przez amerykańskim Sąd
Najwyższy już na początku lat 70-tych ubiegłego stulecia (1973 r.). Wynik
tej sprawy stał się zjawiskiem precedensowym, dzięki któremu zabiegi aborcyjne, w zależności często od określonego trymestru ciąży, stały się legalnym
działaniem obywateli w tym kraju (CNN). W orzeczeniu Sądu można spotkać się z licznymi powołaniami na 14-tą poprawkę do tamtejszej Konstytucji, która jednoznacznie podkreśla fakt, iż kobieta ma prawo dokonać aborcji,
gdyż przyzwolenie państwa na to jednoznacznie wynika z jej konstytucyjnego prawa do prywatności oraz wolności (PEW RC). Choć przełomowość i
nowatorstwo linii orzeczniczej amerykańskiego Sądu Najwyższego posiadało
swą prawomocność, to również późniejsze orzeczenia wypowiadały się wbrew
skonstruowanej lata wcześniej doktrynie. Sytuacja taka miała miejsce w roku
1989 gdy w sprawie Webster versus Reproductive Health Services skład sądu
podkreślił uprzednio zaskarżony tekst statutu Missouri definiujący, że życie
człowieka rozpoczyna się w chwili jego poczęcia, a nie urodzenia. I choć może
wydawać się to sprzeczne ze sobą, Sąd również w tym kontekście dał aprobatę
Roe, z dookreśleniem, iż osoby wykonujące zawód medyczny z ramienia rządu, pracując w publicznych jednostkach nie są tym samym zobowiązani do
wykonywania zabiegów aborcyjnych (Kultys 2005, s. 87). Na tym jednak nie
zakończyły się debaty dotyczące aborcji w tym państwie. Kolejne działania
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dookreślają jednak proceduralne szczegóły, jak zabieg powinien wyglądać a
jak nie. W 2003 roku prezydent George W. Bush podpisał kongresową ustawę The Federal Partial Birth Abortion Ban Act, a od 2007 roku Sąd Najwyższy
rozpoczął znów procedować nad kwestią aborcyjną, prowadząc ostatecznie do
tego, iż większość stanów zalegalizowała ją, lecz zabieg musi być wykonany
w odpowiednim czasie, w konkretnym trymestrze ciąży. Co do szczegółów,
takich jak który trymestr jest właściwy, każdy stan i jego wewnętrzne regulacje
określają kiedy może nastąpić sam zabieg, a kiedy jest już za późno (PEW RC).
APROBATA PRAWA ABORCYJNEGO W INNYCH
PAŃSTWACH
Zgodnie z tym, że Rzeczpospolita Polska jest państwem środkowo-europejskim oraz członkiem wielu wspólnot członkowskich m. in. Unii Europejskiej, NATO, czy ONZ, zmuszona była i jest do respektowania wielu aktów
prawnych o charakterze międzynarodowym, które odnoszą się do kwestii prawa do ludzkiego życia a tym samym zagadnień przerywania ciąży jako pozbawienia funkcji życiowych danego płodu, czego przykładem może być uchwalona w 1948 roku Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Zakłada ona w myśl
art. 3 to, iż „każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa
swej osoby” (art. 3 PDPCz). W 1950 roku natomiast Rada Europy podjęła
się uchwalenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, która zawiera w art.
2 ust. 1, że „prawo każdego człowieka do życia jest chronione przez ustawę.
Nikt nie może być umyślnie pozbawiony życia, wyjąwszy przypadki wykonania wyroku sądowego skazującego za przestępstwo, za które ustawa przewiduje taką karę” (art. 2 ust. 1 EKPCz). Sytuacja legalizacji prawa aborcyjnego
wbrew dosłownej interpretacji i przesłaniu powyższych norm spowodowała,
iż prawodawcy wielu europejskich państw podjęło aprobatę wobec zabiegów
przerywania ciąży, z mniejszym lub większym nastawieniem do konstruowania
przesłanek, na podstawie których funkcjonowałaby dana regulacja. Rozwój
ów liberalnych poglądów rozpoczął się już w latach 50-tych ubiegłego stulecia
i trwa aż po dzień dzisiejszy (Stefaniuk 2010, s. 42). Wartym podkreślenia
jest fakt, że aborcja jako zabieg w pełni uznany przez ustawodawstwo pojawił
się już w latach 30-tych XX wieku w Szwecji, choć możliwość wykonania
tej czynności była znacząco ograniczona od zaistnienia przesłanki, takiej
jak zagrożenie zdrowia lub życia kobiety ciężarnej. W dalszym czasie temat
legalizacji prawa aborcyjnego był zjawiskiem legislacyjnym poruszanym na
arenie międzynarodowej państw europejskich, co finalnie doprowadziło
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do legalizacji tego zjawiska w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Austrii
oraz innych państwach Europy, takich jak Holandia (lata 80-te XX w.) oraz
Belgia (lata 90-te XX w.). W tych ostatnich możliwa jest ponadto aborcja
bez ziszczenia się konkretnych przesłanek, co potocznie nazywa się „aborcją
na życzenie” (Stefaniuk 2010, s. 24). Większość państw dookreśla jednak
przesłanki, które muszą zostać spełnione, aby można było dokonać zabiegu
przerwania ciąży przez lekarza. Na tym etapie warto dokonać analizy podziału państw europejskich pod kątem formy oraz ilości przyczyn wykonywania
aborcji jako w pełni legalnej przez obowiązujące przepisy prawa danego państwa. Podział ten dzieli kraje europejskie na cztery kategorie, gdzie: zabieg jest
dozwolony w sytuacji życia kobiet ciężarnej, gdy zagrożonym dobrem jest nie
tylko życie ale również i zdrowie matki, w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia matki lub, gdy nastąpiłyby znaczne przyczyny socjologiczno-ekonomiczne
oraz kraje w pełni zalegalizowaną aborcją. Pozostałe kraje uznają natomiast
akt przerywania ciąży za nielegalny, a tym samym, co do zasady, bezprawny i karalny na gruncie ich ustawodawstwa, czego przykładem jest Andora,
Malta, San Marino, czy Watykan. Tylko w państwie irlandzkim może zaistnieć pierwsza ze wskazanych uprzednio przeze mnie przesłanek co do zagrożenia tylko życia kobiety noszącej dziecko. Rozbudowana norma odnośnie
życia i zdrowia matki została jednak skodyfikowana w ustawodawstwie takich
państw, jak Monako, księstwo Liechtenstein, Irlandii Północnej, Cypru, a
także Polski, która pozostawiła przesłankę zdrowia i życia matki jako dobra
chronionego prawem oraz, gdy ciąża jest skutkiem czynu zabronionego. Podobne stanowisko zajęły też inne państwa, które stanowczo podkreśliły swoje
stanowisko względem czynu nierządnego na kobiecie, a co za tym idzie ciąży,
która pochodziłaby z czynu zabronionego, takiego jak m. in. zgwałcenie, czy
pedofilia (Latkowska 2013, s. 116).
DEZAPROBATA PRAWA ABORCYJNEGO
W INNYCH PAŃSTWACH
Aby można było skutecznie ukazać zjawisko prawa aborcyjnego w Polsce, dokonując analizy porównawczej z innymi państwami należy obiektywnie ocenić, jak funkcjonuje przerywanie ciąży względem państw, które uznały
takie zachowania za nielegalne. I choć niewiele krajów europejskich dokonuje
takiej wykładni legislacyjnej, to Andora, Malta, San Marino oraz Watykan
uznały akt przerywania ciąży za przestępstwo przeciwko życiu człowieka, nie
tyle na mocy obowiązujących aktów prawnych krajowych, co przepisów prawa
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międzynarodowego (Latkowska 2013, s. 61), o których informacje wskazałem uprzednio. Tylko realne zagrożenie życia kobiety staje się swoistym wyjątkiem, nie przesłanką do dokonywania przerwania ciąży w konkretnej sytuacji,
takiej jak poród. W związku z normatywną interpretacją tamtejszych regulacji
prawnych kluczowym jest wskazanie, że za dokonanie aktu przerwania ciąży grozi kara, czego obrazowym przykładem jest kodeks karny San Marino,
określający aborcję za przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności.
Nie dotyczy to jednak tylko państw sankcjonujących takie zachowania, gdyż
wszystkie osoby, które dokonują aborcji wbrew przepisom aktów prawnych
danego państwa muszą liczyć się z tym, że za działanie wbrew prawu grozi
odpowiedzialność z tego tytułu.
PODSUMOWANIE
Choć prawo aborcyjne jest tematem spornym i kontrowersyjnym, to
należy podkreślić, iż jako instytucja prawna musi być uregulowane na gruncie każdego państwa. Prawo do życia człowieka stanowi fundamentalne
prawo, które musi być chronione przez dany kraj, a ponadto wywodzi się
z prawa międzynarodowego, dając tym samym swoiste lex generali do jego
stosowania. Wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego choć wywołał
liczne zawirowania społeczne, nie jest podejmowaniem działań sprzecznych z
obowiązującymi przepisami ustaw wyżej postawionych, niż normy uchylane
orzeczeniem. Akt przerywania ciąży jest wciąż istotną instytucją w państwie
polskim, która podejmowana musi być licznymi przesłankami, aby można
ją było dokonać. Liczę, że powyższa praca jednoznacznie wskazała, że choć
Rzeczpospolita rygorystycznie skodyfikowała to zjawisko, nie jest na gruncie
pozostałych państw całkowicie odosobniona, choć wyrok znacząco podkreślił,
a nadto poddał pod rozważanie położenie państwa polskiego w omawianej
uprzednio klasyfikacji, dając tu sugerujące nastawienie do delegalizacji
licznych przesłanek przerywania ciąży. Na ten moment sytuacja jednak jest
skodyfikowana jako możliwość dokonania aborcji co do dwóch przesłanek,
z których choć jedna musi nastąpić. Co przyniesie społeczeństwu przyszłość
prawa aborcyjnego? Na to przyjdzie nam jeszcze poczekać. Wiadomym jest
jednak fakt, iż omawiane zjawisko rozwija się w sposób dynamiczny, niż było
to jeszcze przed laty, co wiązać się może z tym, że w najbliższych latach znów
przyjdzie pochylić się nad tym zagadnieniem, choć jeszcze dziś nie można
oceniać, jaki będzie tego skutek (Brakoniecki 2010, s. 89).
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O ODPOWIEDZIALNOŚCI,
CZYLI PRZYCHODZI KOBIETA
DO FILOZOFA
ABOUT RESPONSIBILITY,
I.E. A WOMAN COMES TO THE PHILOSOPHER

STRESZCZENIE
Tekst jest próbą filozoficznego sproblematyzowania kwestii aborcji
w XXI wieku. Ukazując człowieka jako zdolnego do tworzenia nie tylko kultury, ale i nauki, a w konsekwencji nie tylko rozumienia, ale
też zmieniania świata swojego życia, główny nacisk chcę położyć na
kwestię odpowiedzialności, zarówno tej jednostkowej, jak i społecznej. Ujęcie problemu sprowokowane jest niejako przez perspektywę
konkretnego przypadku; perspektywę matki dziecka całkowicie niezdolnego do samodzielnej egzystencji. Punkt wyjścia rozważań stanowi
tekst Leszka Kołakowskiego z 1971 roku zatytułowany Zabijanie upośledzonych dzieci jako fundamentalny problem filozofii. Moim zamiarem
jest przeanalizowanie filozoficznej argumentacji Kołakowskiego, celem
natomiast – wydobycie ukrytych założeń, uwypuklenie kwestii przez
Filozofa pominiętych, a istotnych dla dyskusji i – nade wszystko – ponowne sproblematyzowanie kwestii aborcji pięćdziesiąt lat później.
SŁOWA KLUCZOWE: aborcja, Kołakowski, odpowiedzialność,
społeczeństwo, jednostka

Fenomenologowie twierdzą, że widok znikąd jest nieosiągalny, tak jak
niemożliwe jest spojrzenie na własne doświadczenie z boku, żeby sprawdzić, czy jest ono zgodne z rzeczywistością. Jest tak nie dlatego, że byłby to
widok niesłychanie trudny do ujrzenia, tylko dlatego, że sama idea takiego
oglądu jest niedorzeczna (Gallagher i Zahavi 2015, s. 38).
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WSTĘP
Dotychczas udawało mi się konsekwentnie oddzielać role mamy Ignaca,
głęboko upośledzonego w wyniku choroby genetycznej oraz osoby uprawiającej filozofię na sposób akademicki. Tym razem jednak postanowiłam skorzystać z narzędzi, których dostarcza mi filozofia i z perspektywy rodzica niepełnosprawnego dziecka sproblematyzować kwestię, która stała się przyczynkiem
konferencji Wokół Strajków Kobiet, na której tekst ten został wygłoszony.
Przywołany jako motto cytat z Fenomenologicznego umysłu ma poświadczyć, iż doskonale rozumiem swoje jednostkowe uwikłanie w sytuację. Ale
nie tylko to. Szerzej poświadcza również, że rozumiem, iż każda moja próba
ujęcia i zrozumienia naszej kultury jest działaniem w sposób konieczny z jej
wnętrza. A także, że obydwa te fakty nie deprecjonują takich rozważań, bo
oczekiwanie od myśliciela wyjścia poza kulturę byłoby niedorzecznością.
Świadomość powyższych faktów jednak nie unieważnia bynajmniej
odziedziczonej z prawa rzymskiego zasady głoszącej, że nie można być sędzią
we własnej sprawie. Dodatkowo etyka jako dyscyplina filozoficzna nie leży
w głównym obszarze moich badań, w ramach przygotowywanego doktoratu
zajmuję się filozofią Leszka Kołakowskiego.
Z wyżej wymienionych powodów głównym zamierzeniem tych rozważań jest przede wszystkim stawianie pytań i sianie wątpliwości. W tym
właśnie celu wykorzystam dość „instrumentalnie” myśl Kołakowskiego. Instrumentalnie, bo posłuży mi jako narzędzie do sproblematyzowania kwestii.
Nie jest moim zamiarem próba rekonstrukcji czy prezentacji stanowiska, jakie
mógłby zająć Kołakowski wobec tak postawionego problemu. Nie oznacza to
bynajmniej, że będę owe myśli wyrywać z kontekstu, naciągać i przeinaczać,
przeciwnie postaram się odczytać je zgodnie z intencją Filozofa, pokazując
jednocześnie ich możliwe konsekwencje (niekoniecznie przez niego przewidziane czy zaakceptowane) w interesującym nas obszarze.
Na początek jednak wypada naświetlić założenia, na których się opieram. Nie jest bynajmniej tak, aby przyjęcie przeze mnie owych założeń przesądzało o ich prawdziwości. Jest raczej tak, że wobec braku kompetencji
w określonych obszarach, czyli wobec braku możliwości rozstrzygnięcia jak
jest naprawdę, przyjęłam pewne wartości początkowe, które zgodne są z moimi intuicjami i składają się, w moim odczuciu, na niesprzeczny obraz świata.
Wychodząc zatem od będącego punktem zapalnym orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku, o niekonstytucyjności
jednej z przesłanek możności przerywania ciąży; jeśli przywołane orzeczenie
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ma wskazywać, że nie wolno nam, jako członkom cywilizacji Okcydentu,
decydować o życiu innych jednostek w oparciu o ich użyteczność oraz eksterminować tych, którzy jawią się jako nieużyteczne obciążenie, że prawo
do życia i godność osobowa przysługują każdemu człowiekowi bez wyjątku,
to w tym zakresie jest ono zgodne z moją podstawową intuicją. Abstrahuję
zatem w rozważaniach od wszystkich prawnych wątpliwości wokół orzeczenia
TK czy jego uzasadnienia (w tym, nade wszystko, od tego czy i jak Konstytucja RP rozstrzyga i rozstrzygać może, od którego momentu staje się człowiek,
od kiedy obywatel, co znaczy przyrodzona godność), pozostawiając te kwestie
do rozstrzygnięcia osobom kompetentnym w tym zakresie, tj. prawnikom,
a nade wszystko konstytucjonalistom. W moich rozważaniach przyjmuję stanowisko, że dyskryminacja jako taka jest zła, szczególnie zła jest natomiast,
jeśli ma charakter instytucjonalny.
Przyjmuję ponadto, zgodnie z rozstrzygnięciami nauk biologicznych, że
w momencie zapłodnienia mamy do czynienia w sensie biologicznym z początkiem nowego życia, czyli zapłodniona komórka, zarodek i wreszcie płód
w sensie biologicznym stanowią nowe jakościowo życie i w swojej potencji
zmierzają do rozwinięcia się w osobę ludzką (por. np. Bartel 2012). Pouczona
wiedzą tych samych nauk przyjmuję, że nowe życie dopiero w trakcie rozwoju nabywa świadomość oraz zdolność odczuwania (por. Kosińska-Kaczyńska
i Wielgoś)1.Rozumiem argument z niepewności normatywnej, zgodnie z którym – nie wdając się w jego zawiłości i sprowadzając go do języka naszego
problemu – skoro nie jesteśmy w stanie bezsprzecznie ustalić, od którego momentu mamy do czynienia z osobą ludzką, to aby uniknąć błędu bezpieczniej jest przyjąć, że od momentu poczęcia. Szczegółowy opis argumentu, jego
ewentualne wady i ograniczenia stosowalności znajdą Państwo w pracach etyka Tomasza Żuradzkiego, u którego argument ten znalazłam (por. Żuradzki).
Zakładam, jako fakt raczej nie budzący kontrowersji, że historycznie nasza
cywilizacja opiera się na dwóch filarach: filozofii greckiej oraz chrześcijaństwie.
W tym sensie uznaję, że przykazanie miłości bliźniego i dekalog stanowią jej
kamienie węgielne, a zatem w pewniej mierze są podstawą przynajmniej większości proponowanych w jej ramach systemów etycznych. Stanowisko to wraz
z argumentacją na jego rzecz można odnaleźć na przykład w myśli Leszka
Kołakowskiego. Ponadto zgadzam się z wyrażonym przez Leszka Kołakowskiego w Etyce bez kodeksu przekonaniem, że „[d]opóki żyjemy dobrowolnie,
Przywołany artykuł ma charakter przeglądowy zbiera zatem wyniki badań oraz zawiera bogatą bibliografię, która umożliwia zorientowanie się w obecnym stanie wiedzy medycznej w tym zakresie.

1
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zachowaniem naszym, a także świadomym lub półświadomym aktem zgody akceptujemy świat zaoferowany, a więc akceptujemy go ze wszystkim, co
w sobie zawiera […]. [A]kceptujemy świat z całą masą jego cierpienia i jego
świństwa, razem z jego udręką i jego hańbą, z jego okrucieństwem, przemocą
i wyzyskiem” (Kołakowski 1967, s. 148).
Można zasadnie podnieść kwestię, że zaprezentowany przeze mnie
światopogląd niekoniecznie jest powszechnie podzielany, przynajmniej nie
w całości. Sądzę jednak, że większość czytelników zasadniczo skłonna byłaby
utożsamić się z większością stwierdzeń. Celem tych rozważań nie jest jednak
przekonanie kogokolwiek do jego słuszności czy prawdziwości. Chodzi mi
raczej o to, aby wykazać, że te założenia nie są odpowiedzią na wątpliwości
o właściwe moralnie postępowanie jednostki w określonej sytuacji, ale dopiero owe wątpliwości rodzą. Ale zależy mi również, aby osoby, które nie
uznają któregokolwiek z tych argumentów, przymierzyły się do konsekwencji
wynikających z nich dla osoby, która się nimi posługuje i aby starały się szukać
dla uzasadnienia swojego stanowiska argumentów, które nie traktują tych rozstrzygnięć jako bezzasadnie przyjętych i, w związku z tym, nie wymagających
uwagi.
Jedno i drugie jest niezbędne, jeśli o aborcji mają rozmawiać konstruktywnie osoby o skrajnie odmiennych światopoglądach. A taka dyskusja powinna poprzedzić ewentualne referendum czy zmianę prawa w Polsce.
ABORCJA JAKO PROBLEM SPOŁECZNY
Skoro już wiadomo jakie intuicje kształtują światopogląd kobiety, która
przyjdzie do filozofa, chciałabym zreferować w kilku zdaniach tekst Leszka
Kołakowskiego, który wydaje mi się być szczególnie dobrym punktem wyjścia
do sproblematyzowania zajmującej nas kwestii. Usytuuje tekst ów bowiem
kwestię ochrony życia w naszej zachodniej kulturze wobec czegoś, co nazwiemy podmiotem zbiorowym czy społeczeństwem.
W tekście Zabijanie upośledzonych dzieci jako fundamentalny problem
filozofii - bo o nim mowa - Leszek Kołakowski (Kołakowski 2014) przekonująco broni tezy, że zgoda na zabijanie niepełnosprawnych dzieci z przyczyn społecznych będzie stanowić koniec naszej kultury. Jako przyczyny społeczne wskazuje głównie kwestie ekonomiczne związane z zaopiekowaniem
i pragmatycznie rozumianą nieproduktywnością obywateli, którzy zawsze
będą głównie, jeśli nie jedynie, obciążeniem, i nie tylko ekonomicznym, dla
społeczeństwa. Trudno przekonująco odeprzeć argumentację Kołakowskiego,
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że jako społeczeństwo jesteśmy moralnie zobowiązani do zaopiekowania najsłabszych członków naszej wspólnoty, zamiast ich eksterminacji. Można by
zatem uznać, że jest to argument za orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego,
przynajmniej o tyle, że niepełnosprawność nie może być przesłanką dyskryminującą. Wyobrażalne konsekwencje przyjęcia takiego rozstrzygnięcia bez
dalszego sproblematyzowania kwestii mogą być następujące: W związku z rozwojem medycyny i niejednokrotnie heroiczną walką o utrzymanie ciąży od jej
najwcześniejszych etapów możemy sobie wyobrazić, że stosunek ilości dzieci
wymagających specjalnej troski do ilości dzieci zdrowo urodzonych będzie się
zwiększał na korzyść tych pierwszych. W dłuższej perspektywie trudno mówić
tu o korzyści sensu stricto, bo ktoś tych niepełnosprawnych musi zaopiekować
i wypracować dochód, z którego ich potrzeby będą zaspokajane, a im większą
grupę będą stanowić w społeczeństwie, tym proporcjonalnie mniejsza grupa
będzie za to odpowiedzialna.
Mając świadomość, że indukcja w rozważaniach filozoficznych jest, jeśli
nie występkiem, to przynajmniej niedomaganiem argumentacji, posłużę się
jednak jednostkowym przykładem, wpisując go w nieco szerszy kontekst społeczny, aby pokazać Państwu, że rzecz nie jest nie do pomyślenia.
Mój syn, Ignacy, urodził się z genetyczną chorobą metaboliczną hiperglicynemią nieketotyczną (Van Hove i in. 2019)2, która w najogólniejszym ujęciu polega na zaburzeniach metabolizmu glicyny, endogennego
aminokwasu będącego neuroprzekaźnikiem, w związku z czym prowadzi do
postępujących uszkodzeń w ośrodkowym układzie nerwowym, w efekcie których Ignacy nie tylko nie rozwija się prawidłowo, ale nawet nie rokuje na
osiągnięcie jakiejkolwiek samodzielności w zakresie podstawowych czynności
życiowych. Po ludzku: nie tylko go karmimy i poimy, ale pomagamy mu
defekować oraz opróżniamy mu nos, a aby siedzieć lub stać wymaga - oprócz
naszej pomocy - specjalistycznego sprzętu. Wg danych na 2009 występowanie
hiperglicynemii szacowano na poziomie 1 na 60-70 tys. zdrowych urodzeń,
w Polsce zdarzało się to rzadziej. Wyjątek stanowiła Finlandia, gdzie z uwagi
na małe skupiska ludzi, niewielką migrację i, co za tym idzie, ograniczoną pulę
genową populacji hiperglicynemia występowała znacznie częściej. Aktualnie
dane polskie nie odbiegają od danych światowych. Sądzę, że potrafię dobrze
uzasadnić tezę, że nie wynika to z rosnącej ilości przypadków, a raczej z rosnących możliwości polskiej neonatologii i lepszej diagnostyki okołoporodowej.
Aktualnie najrozleglejszym źródłem wiedzy o hiperglicynemii nieketotycznej jest
stale aktualizowany artykuł na stronie The National Center for Biotechnology Information
pod redakcją profesora Johan LK Van Hove - genetyka zajmującego się badaniami nad NKH.
2

167

JOANNA JANICKA

Dość jednak powiedzieć, że dzieci z hiperglicynemią, które musimy zaopiekować, przybywa. Jednak nie tylko dlatego, że lepiej i szybciej je diagnozujemy.
Nauczyliśmy się również zapobiegać ich przedwczesnej śmierci, będącej skutkiem działania mechanizmu chorobowego.
Kiedy urodził się Ignac dostępne opracowania medyczne mówiły, iż
hiperglicynemicy z jego odmianą najczęściej umierają w wieku noworodkowym lub niemowlęcym. Wynikało z nich również, że dane statystyczne mogą
być niedoszacowane, bo z uwagi na gwałtowny przebieg choroby (w okolicy
trzeciej doby dzieci zapadają w śpiączkę, której często towarzyszy bezdech)
część pacjentów mogła umierać niezdiagnozowana. Nauczyliśmy się szybciej
diagnozować, naukowcy opracowali terapię wspomagającą, która umożliwia
obniżenie poziomy glicyny we krwi, jednak nie daje dostatecznych efektów
w ośrodkowym układzie nerwowym. Dzięki temu hiperglicynemicy żyją dziś
dziesiątki lat, o ile zostaną szybko zdiagnozowani i właściwie zaopiekowani
w wykorzystaniem całej dostępnej wiedzy medycznej. Tylko tyle, i aż tyle.
To nie jedyna rosnąca „armia”, która jeszcze chwilę temu umierała
z przyczyn – w pewnym specyficznie rozumianym sensie – naturalnych
w kilka chwil czy dni po porodzie. Chcecie Państwo dowodów – wystarczy
przejrzeć akcje i zbiórki charytatywne. Znacznie bardziej prawdopodobnym
jest, że potrafimy uratować przed śmiercią coraz więcej dzieci genetycznie obciążonych, które dotychczas nie przeżywały dziecięctwa niż to, że jesteśmy
w wyniku zmian cywilizacyjnych genetycznie coraz słabsi. Choć ten drugi
punkt widzenia zdaje się znajdować uzasadnienie w tym pierwszym.
Czy to miałby być argument za eksterminacją chorych i niepełnosprawnych? Zdecydowanie nie! Jako społeczeństwo musimy zdać sobie sprawę, że
jest to specyficznie rozumiany „koszt” rozwoju medycyny ratującej wcześniaki,
doprowadzającej do zdrowia i pełnej lub przynajmniej ograniczonej sprawności dzieci rodzące się z chorobami, które potrafimy dziś skutecznie leczyć,
ale też uratowanych zawałowców, wyleczonych pacjentów onkologicznych.
Mamy jako społeczeństwo coraz większą wiedzę oraz coraz większe możliwości i usiłujemy je jak najlepiej wykorzystać dla dobra każdego ze swoich
członków. Pozostaje nam mieć nadzieję, że szybciej będziemy się uczyć leczyć
i usprawniać niż będzie nam przybywać, tych uratowanych, ale zupełnie od
nas zależnych.
Skoro więc zgodzimy się z Kołakowskim, to problem uratowanych
od śmierci, ale niezdolnych do jakiejkolwiek formy niezależnej od innych
egzystencji musimy jako społeczeństwo przyjąć jako konsekwencję naszego rozwoju. I jako zbiorowość musimy udźwignąć zarówno koszty, jak
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i odpowiedzialność. Szczególnie, że zarysowane przeze mnie widoki na to, aby
kwestia ta stała się przyczyną zapaści naszego społeczeństwa są wciąż jedynie
teoretycznie do pomyślenia. W czym zatem tkwi dylemat?
Przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie sugeruje zabijania dzieci tylko dlatego, że urodziły się chore, niepełnosprawne, nie rokują na wyleczenie
czy osiągnięcie choćby ograniczonej sprawności. Trudno zresztą podejrzewać
Kołakowskiego, aby taką realnie kwestię stawiał w swoim wystąpieniu. Muszę jednak uczciwie przyznać, że nie zbadałam aż tak wnikliwie okoliczności wygłoszenia tego referatu. Ze wstępnego rozpoznania wynika wszakże, iż
został on wygłoszony przez Kołakowskiego w ramach Międzynarodowego
Sympozjum poświęconego wyborom sumienia w kontekście praw człowieka
w Waszyngtonie w roku 1971, czyli w czasie, kiedy w USA przed Sądem Najwyższym toczył się proces Jane Roe przeciw stanowi Texas, w wyniku którego
SN uznał, że prawo kobiety do aborcji wynika z 14. poprawki do konstytucji.
Można więc ostrożnie założyć, że Kołakowski raczej zmierzałby do
stwierdzenia, że aborcja z przyczyn embriopatologicznych jest niezgodna
z naszą kulturą czy też nieuchronnie doprowadzić musi do samounicestwienia
tej kultury.
To dobrze uzasadniony argument, o ile właściwie rozpoznamy jego
adresata!
Gdyby bowiem miało być tak, że aborcja jest obowiązkowa lub przynajmniej zalecana w sytuacjach, kiedy istnieje ryzyko, że dziecko urodzi się
chore lub niepełnosprawne, gdyby to było działaniem społecznie pożądanym
i gdyby w tym kierunku miała być na kobiety czy pary wywierana presja celem
uniknięcia kosztów społecznych, to świadczyłoby jednoznacznie o tym, że nasza cywilizacja chyli się ku upadkowi. I może nawet nie należałoby jej żałować.
WĘZEŁ GORDYJSKI
W filozofii Kołakowskiego, co trafnie uchwytuje Jerzy Niecikowski
w tekście Człowiek kontra człowiek (Niecikowski 2007) mamy do czynienia
z nierozwiązywalnym konfliktem między człowiekiem zbiorowym i indywidualnym. Interesy jednego i drugiego nie dają się sprowadzić do wspólnego
mianownika, a próby zmierzające do ustanowienia, któregoś z nich nadrzędnym, o ile trzymać się ich ślepo, prowadzą do pogwałcenia praw drugiego.
Jesteśmy zatem skazani na nieustanne balansowanie między nimi.
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PERSPEKTYWA JEDNOSTKI
Wobec tak wyłożonej perspektywy społecznej oraz stwierdzonego konfliktu między człowiekiem indywidualnym a zbiorowym należałoby dopuścić
do głosu kobietę. Jej stanowisko, ujmujące założenia przedstawione na wstępie, wygląda następująco:
Jest we mnie pełna zgoda, że przyjmując swoje życie (a skoro się nie zabiłam, znaczy się z własnej i nieprzymuszonej woli żyję) jestem częścią tej cywilizacji. Urodziłam dziecko, które decyzją Boga, natury albo ślepego trafu (każdy
z Państwa może wybrać argument, z którym mu bliżej) miało żyć trzy dni
i umrzeć. I sytuacja taka powtórzyć mogłaby się wiele razy, aż urodziłabym
dziecko zdrowe i ono by nie umarło. Rozwój medycyny sprawił, że stało się
inaczej. Jednak nie mam pretensji do nikogo. Wszyscy zrobili to, co powinni,
najlepiej jak umieli. Hiperglicynemia jest chorobą dziedziczoną autosomalnie
recesywnie. Czyli oboje rodzice muszą być „nosicielami” uszkodzonego genu
kodującego daną cechę. W konsekwencji przy każdej ciąży istnieje 25% ryzyka, że dziecko urodzi się chore, 50% że będzie zdrowym nosicielem oraz 25%
szans na zdrowe urodzenie.
Dzisiejsza genetyka, kiedy problem jest tak zlokalizowany, umożliwia
przeprowadzenie badania w bardzo wczesnej fazie ciąży. Mogłabym więc
w każdej kolejnej ciąży, na wczesnym jej etapie sprawdzić, czy dziecko ma
szanse urodzić się zdrowe.
Czy moralnie dopuszczalnym jest, abym dokonywała wyboru, że urodzę
tylko zdrowe, a chorego nie?
Czy moralnie dopuszczalnym jest, abym nie chcąc dokonywać wyboru
powoływała na świat kolejne życie mając pełną świadomość ryzyka, że może
być chore?
Czy to moralne wobec dziecka, które do pewnego momentu nieświadome nie przeczuwa nawet swojej możliwości/realności zaistnienia, trudno więc
mówić, że z jego perspektywy owo niezaistnienie będzie stratą? Kiedy natomiast zaistnieje, to już do końca życia zdane będzie na łaskę innych.
Ponadto, skoro znam już ryzyko, czy jest moralnym wobec społeczeństwa, które już teraz ponosi część kosztów zaopiekowania Ignaca, świadome
ryzykowanie kolejnego dla tego społeczeństwa obciążenia?
Od czego zależy zatem moje prawo do posiadania potomstwa w sytuacji
wiedzy, którą dysponuję?
Czy możliwym jest, abym moralnie nie miała prawa zdecydować się na
kolejne potomstwo?
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Czy moralnie dopuszczalną byłaby decyzja o porodzie domowym, tak
aby to Bóg/natura/ślepy traf zadecydował o przeżyciu dziecka? Skoro wiem,
że jeśli urodzi się zdrowe nic mu nie grozi, a jeśli byłoby chore, to bez pomocy
lekarzy i specjalistycznego sprzętu zapadnie w śpiączkę w trzecim dniu, a następnie przestanie oddychać?
Rezygnacja z macierzyństwa wydaje się możliwym sposobem uniknięcia powyższych dylematów. Czy jednak ktokolwiek ma prawo zmuszać mnie
i mojego męża do podjęcia takiej decyzji?
A nawet jeśli taką decyzję podejmiemy, czy oznacza to, że powinniśmy
powstrzymać się od współżycia? Wszak to jedyna stuprocentowo skuteczna
metoda antykoncepcyjna. Co jednak mam począć z wiedzą, że rezygnacja
z seksu stanowić może zagrożenie dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego oraz trwałości naszej relacji? Czy dbałość o własne zdrowie i naszą relację
(oprócz tego, że jest naszym prawem i jednocześnie wzajemnym zobowiązaniem) stanowi również nasz obowiązek moralny wobec Ignaca, skoro jest bezpośrednim warunkiem możliwości jego zaopiekowania?
A co w sytuacji, kiedy próbując działać racjonalnie, mając na względzie
wymienione potrzeby i interesy całej naszej trójki, zajdę w ciążę, tylko dlatego,
że antykoncepcja zawiedzie?
To nie klasyczny eksperyment myślowy. Co uważniejszy czytelnik mógł
zauważyć, że pytania zapętlają się niczym partia chóru z tragedii greckiej. Tylko na scenie zamiast trzech fikcyjnych bohaterów, mamy trzy realne osoby
dramatu, które żyją, czują, mają określone potrzeby. I kogoś w potencji. Kogoś, kto wedle naszej dzisiejszej wiedzy byłby wprawdzie od momentu poczęcia w sensie biologicznym nowym przedstawicielem gatunku homo sapiens sapiens, ale jakąś formę świadomości czy możliwość odczuwania bólu uzyskałby
w zależności od badań i przyjętych kryteriów między 12-24 tygodniem. Podsumowując, co najmniej do 12, a prawdopodobnie do 24 tygodnia, nie tylko
nie ma świadomości bycia częścią tego dramatu, nie ma świadomości swojego
bycia w ogóle i nie odczuwa bólu. Czy naprawdę prawa całej czwórki i ich
status są jednakowe? A wszystkie możliwości ich działań z góry przesądzone?
PRZECIĄĆ NIEROZWIĄZYWALNE?
W przywoływanej już Etyce bez kodeksu Kołakowski twierdzi nie tylko
– tu posłużę się kompilacją cytatów – „że świat jako całość, o ile zaakceptowany został naszym aktem praktycznym zgody na życie, przedstawia się jako
przedmiot odpowiedzialności” (Kołakowski 1967, s. 159). Odpowiedzialność
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ta ma etyczny charakter, a próbujemy się od niej uchylać przez poszukiwanie
kodeksu, którego „idea […] zawiera w sobie dążność stałą do uzyskania ideału kompletności, a więc takiego zbioru reguł, które dają się zastosować do
dowolnej sytuacji moralnej i zawsze ją przesądzają jednoznacznie” (Kołakowski 1967, s. 163-164). „[T]raktujemy je jako instrumenty, które zagłuszają
samowiedzę moralną i poczucie odpowiedzialności za zło utajone w naszych
dobrych czynach” (Kołakowski 1967, s. 180). Krytykuje ową „kodeksową
postawę moralną, jako zaślepiającą ludzi w obliczu rzeczywistych własności
ludzkiego świata i uspokajającą bezmyślną nadzieją na integralną świętość
w nieświętych warunkach życia, rodzącą fanatyzm, nietolerancję, nieodpowiedzialność” (Kołakowski 1967, s. 185).
Paradoksalnie, pozostawienie indywidualnej decyzji moralnej czy zakończyć, czy kontynuować ciążę, może okazać się owym balansem między
człowiekiem z jego potrzebami i powinnościami zarówno w indywidualnym,
jak i społecznym wymiarze. Z jednej bowiem strony prowadzi do odzyskania
poczucia sprawczości i odpowiedzialności przez jednostkę, z drugiej natomiast
może zapobiec niepożądanym konsekwencjom, które dla społeczeństwa/cywilizacji jako całości niosłyby skrajne stanowiska. Może zatem właśnie moment ustalony w oparciu o możliwość doznania realnej krzywdy przez płód,
moment do którego to kobieta czy też para podejmuje indywidualną decyzję
moralną, której to decyzji przyczyny i motywy są dla nich istotne, jest możliwością pogodzenia tego, czego pogodzić nie sposób?
Czy jedyną? Nie wiem.
Jednak wydaje się warta rozważenia.
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STRESZCZENIE
Celem artykułu jest dokonanie analizy komunikatów medialnych
o strajkach kobiet w odniesieniu do koncepcji symulacji i symulakrów Jeana Baudrillarda. Autor pracy odpowiada na pytanie o to, czy
koncepcja symulacji i symulakrów oraz myśl Baudrillarda traktowane mogą być jako narzędzie do badań nad mediami? Zastanawia się
też nad tym, jakie są potencjalne możliwości i ograniczenia mediów
w odniesieniu do idei omawianego filozofa? Aby dokonać analizy holistycznej, autor przywołuje terminy wypracowane w obrębie psychologii społecznej. Autor w swej analizie wykazał, że myśl Jeana Baudrillard
- w tym koncepcja symulakrów i symulacji - stanowi niezwykle cenne
narzędzie w badaniach nad mediami. Konstrukty teoretyczne wypracowane przez twórcę konepcji poparte mogą zostać aktualną wiedzą
z zakresu psychologii społecznej. Symulakrum strajków kobiet stanowi
przykład procesu wytwarzania znaków oderwanych od rzeczywistości,
symulujących realność.
SŁOWA KLUCZOWE: Baudrillard, symulakry i symulacja, wpływ
społeczny, media

WSTĘP
Jean Baudrillard, wybity francuski myśliciel i filozof, ojciec postmodernizmu, napisał kiedyś, że „rzeczywistość nie istnieje” (Baudrillard 2008,
s. 25). Człowiek doświadcza, przebywa w hiperrzeczywistości, w której obraz
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w pewnym momencie pozostaje bez związku z rzeczywistością, jest czystym
symulakrem samego siebie, czyli kopią bez oryginału, znakiem bez odniesienia. Tutaj otwiera się strefa symulacji: zanikająca różnica i dystans między tym,
co rzeczywiste, a tym, co wyobrażone. Symulacja rodzi się dzięki funkcjonowaniu hiperrealności pozbawionej oparcia w realności. Piękno staje się w niej
piękniejsze od piękna, a prawda staje się prawdziwsza od prawdy. Rzeczywistość zbudowana jest więc ze znaków, które posiadając możność emancypacji
uwalniają się od swoich odniesień - świata realnego - i symulują ich znaczenie.
Człowiek współczesny stał się istotą funkcjonującą w iluzji sensu kreowanego przez instytucje religijne, środowiska naukowe, czy organy tworzące państwo. Również organizacje medialne są w stanie wytwarzać obrazy niemające
związku z rzeczywistością obiektywną. Są to fantazmaty, których funkcją staje
się pokrzepienie oczu i psychiki widza, oraz zdobycie popularności dla danego medium, czy też „Wielkiego Brata” za medium tym stojącego. Dobrym
przykładem, w moim odczuciu, naświetlającym proces kreacji symulakrów
przez media, staje się medialny przekaz informacji o strajkach kobiet odbywających się po wydaniu (22 października 2020) przez Trybunał Konstytucyjny
orzeczenia w sprawie możliwości dokonywania aborcji ciężko uszkodzonych
płodów przez Polki. Celem artykułu staje się więc dokonanie analizy komunikatów medialnych o strajkach kobiet, w odniesieniu do koncepcji symulacji
i symulakrów Jeana Baudrillarda. W pracy odpowiem na pytanie o to, czy
koncepcja symulacji i symulakrów oraz myśl Baudrillarda traktowane mogą
być jako narzędzie do badań nad mediami? Zastanowię się też nad tym, jakie
są możliwości i ograniczenia mediów w odniesieniu do wspomnianej koncepcji? Ponieważ, jak twierdzę, oscylowali będziemy wokół zjawisk dotyczących
sfery życia społecznego, posiłkował będę się dokonaniami i terminami wypracowanymi w obrębie psychologii społecznej. Zabieg ten, jak się wydaje,
pozwoli na dokonanie analizy jak najbardziej holistycznej.
Aby zrealizować cel postawiony w pracy jako metodę badawczą postanowiłem wybrać analizę zawartości komunikatów medialnych. Wychodząc
z założenia, że media w coraz większym stopniu odpowiadają za kreowanie postaw swoich odbiorców w stosunku do zjawisk zachodzących w świecie, zasadnym wydaje się być wyśledzenie wielomodalnych komunikatów medialnych
odnoszących się do strajków kobiet, które - używając terminologii Baudrillarda - nazwać moglibyśmy symulakrami oddziałującymi na psychikę widza.
Ponieważ zbadanie obrazu, czy też tworzenia symulakrum strajków kobiet we
wszystkich programach informacyjnych i czasopismach byłoby bardzo czasochłonne, skupię się na Wiadomościach emitowanych przez Telewizję Polską.
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Przykład ten jawi się jako najbardziej ostry i pomocny w próbie wyjaśnienia
procesu tworzenia symulakrum strajków kobiet. Ponieważ praca ma charakter
po części medioznawczy, po części filozoficzny, omówię jedynie te przykłady,
które moim zdaniem najdosadniej oddają sedno problemu. Pamiętać należy
jednak, że pewnego subiektywnego pierwiastka badacza w tego typu analizach
ciężko jest uniknąć, dlatego też koniecznym wydaje się być dokonanie replikacji badania przez innego badacza.
OD ZNAKU DO SYMULAKRUM
W pracach Baudrillarda zauważyć można liczne odniesienia do prac
strukturalistów i modernistów. Z jednymi polemizuje, poddaje krytyce,
w myśli innych dostrzega natomiast pierwiastek wyjątkowości, a idee dogłębnie analizuje i rozwija. Badaczem, który wywarł wpływ na koncepcje
Baudrillarda jest Ferdinand de Saussure, szwajcarski twórca strukturalizmu
językowego, którego koncepcja znaku zainspirowała wielu myślicieli, w tym
Rolanda Barthesa. Zasadnym wydaje się krótkie przedstawienie koncepcji
znaku de Saussure’a, co pomoże w objaśnieniu funkcjonowania symulakrów
i symulacji.
Strukturalizm w swych założeniach zakłada, że życie człowieka oparte
jest na pewnych trwałych strukturach i regularnościach, na bazie których
tworzone są znaczenia niezależnie od woli jednostki (Barker 2005, s. 16).
Natura ludzka rozumiana jest, jako władana przez ukryte, nie mogące być
do końca poznane czynniki, które determinują człowieka do konstruowania
wiedzy o świecie, tworzenia dóbr kultury i zachowywania się w określony sposób. Znaczna część strukturalistów uważa, że czynniki te (struktury, które
porównać można do poznawczego kody genetycznego) zawierają się w języku
i gramatyce, dzięki którym istnieje sposobność komunikowania się pomiędzy
ludźmi, rozwoju i nadawania sensów rzeczywistości (Assmann 2015, s. 71).
To właśnie język stał się obiektem badań de Saussure’a, którego rewolucyjna
koncepcja znaku inspiruje kulturoznawców i lingwistów po dziś dzień. Wyróżnia on dwa poziomy języka: langue, czyli pewne reguły, zgodnie z którymi
organizowany jest język, oraz parole, rozumiany jako konkretne użycia języka
w życiu codziennym jednostki (de Saussure 2004, s. 23), z czego autor skupia
się na poziomie pierwszym (zasadach/strukturach, zgodnie z którymi funkcjonuje res cogitans).
Język, jak podaje de Saussure, powstaje dzięki zdolności człowieka do
różnicowania (de Saussure 2004, s. 17). W pierwszej fazie poznawania świata,
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człowiek opierał wiedzę na różnicach zachodzących pomiędzy postrzeganymi przedmiotami. Na bazie różnic tych, wytworzył siatkę sensów zbudowaną
z odmiennych znaków. Znaczenie danego słowa nie powstaje więc stricte
w zderzeniu człowieka ze światem zewnętrznym (np. cechami napotykanych
obiektów). Wypływa ono z wewnętrznego poznania, że znaki nie są identyczne, tworzą binarności, czy nawet systemy binarne. Systemy znaczące
zbudowane są ze znaków, które poprzez zastosowanie podejścia redukcjonistycznego sprowadzić można do pojedynczych składników, par pierwiastków
tworzących spójną całość. Jest to element znaczący/oznaczający (signifient), na
przykład słowny zapis słów, grafika lub dźwiękowe brzmienie, oraz znaczony/
oznaczany (signifié), czyli pojęcie, znaczenie, czy idea. Połączenie signifient
i signifié ma charakter umowny, kulturowy i plastyczny. Znaczy to, że znaki nie odnoszą się w sposób bezpośredni do desygnatów, z którymi zostają
na podstawie normy i binarności zespolone. Innymi słowy: to, że nazywamy pewien obiekt kamieniem, nie oznacza, że w rzeczywistości obiektywnej
kamieniem faktycznie jest. Tradycja i kultura, w jakiej dana jednostka się
rodzi, determinuje pewną oczywistość, że twardy obiekt, mogący być składnikiem „domu”, spotykany przy rzekach czy w lasach, nazwany zostaje przez
nas kamieniem. Słowo „kamień” wypływające z ust przyjaciela, kartka, na której napisano dużymi literami „KAMIEŃ”, czy rysunek wektorowy ułożony
w specyficzny sposób, przywołują na myśl wspomniany twardy obiekt, który
spotykaliśmy jeżdżąc nad jezioro. Nie zmienia to jednak faktu, że układ ten,
czyli związek pomiędzy symbolem graficznym lub dźwiękiem (znaczące/signifient), a znaczonym/signifié, czyli ideą, która przychodzi nam do głowy po zetknięciu się ze znaczącym, jest arbitralny, ponieważ obiekt nazywany przez nas
kamieniem, może być równie dobrze oznaczony słowem stone, petra, czy lapis.
Wspólną wszystkim ludziom pozostaje więc pewna struktura, to jest możność
dokonywania sądów i opisów wynikających z wewnętrznego poznania.
Z przychylnością do takiego rozumienia znaku odnosi się Roland Barthes, z tym, że dostrzega on konieczność rozwinięcia i uzupełnienia myśli de
Saussure’a. Barthes podaje, że istnieją dwa systemy sygnifikacji: denotacja,
czyli opisowy i dosłowny poziom znaczenia danego znaku, oraz konotacja,
czyli znaczenia powstałe dzięki odniesieniu elementów znaczących do kontekstu kulturowego (Barker 2005, s. 104). System konotacyjny odnosi się więc
do mnogości znaczeń wyrastających z danego znaku (zakładając, że posiada
on wiele znaczeń). Przykładem niech stanie się tutaj Słońce. Na poziomie denotacyjnym powiedzielibyśmy, że jest to centralna gwiazda Układu Słonecznego, której wysoka temperatura plazmy sprawia, że emituje ona olbrzymie
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ilości energii słonecznej. Energia ta dociera w pewnym procencie na Ziemię,
dzięki czemu rozwijać może się na niej życie. Obok tego naturalnego znaku
pojawiają się różnego rodzaju konotacje, które z biegiem czasu ich używania
jawią się człowiekowi jako „normalne” i „naturalne”. Funkcją tych konotacji
staje się nadanie sensu życiu jednostki. W odniesieniu do mojego przykładu:
na bazie naturalnego znaku, jakim jest „Słońce”, tworzone są pojęciowe mapy,
nazywane przez Barthesa mitami (Barthes 2000, s. 125). Słońce zaczyna więc
konotować bóstwo solarne, którego wyznawca powinien się lękać i oddawać
cześć, w zamian za nadawanie sensu wschodom i zachodom (raczej za ściąganie i przywracanie światłości), czy Ludwika XIV, z oblicza którego biło
światło oślepiające zwykłego, szarego mieszczanina (poświata ta niewątpliwie
dodawała splendoru w opowieściach o Królu). Mity, w rozumieniu Barthesa
są niczym potwory żerujące na znakach naturalnych i operujące metajęzykiem objaśniającym rzeczywistość. Znak de Saussure’a staje się dla Barthes’a
językiem, znakiem pierwszego poziomu, natomiast mit-metajęzyk staje się
znakiem poziomu drugiego. Zależność tą zobrazować można na schemacie:
Schemat 1. Relacja koncepcji znaku Ferdinanda de Saussure’a do koncepcji mitu
Rolanda Barnesa.

Źródło: (opracowanie własne)
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Jak zauważa Barthes, mit bliski jest ideologii, ponieważ oba te zjawiska
funkcjonują dzięki naturalizacji pewnych przypadkowych i nieobiektywnych
interpretacji rzeczywistości przez osoby funkcjonujące w pewnym określonym
okresie historycznym, sytuacji społeczno-politycznej, czy szerokości geograficznej (Barthes 2000, s. 125). Poprzez naturalizację, jednostki funkcjonujące
w danej grupie społecznej odczytują daną narrację jako oczywistą faktyczność i stan „dany od Boga”. Przykładem niech stanie się tutaj przekonanie
o wyższości „rasowej”, funkcjonujące w świadomości niektórych osób, czy
postrzeganie grup obcych jako „zagrażających” interesom grupy własnej: mity
te stanowią źródło niebezpiecznych zjawisk społecznych, takich jak rasizm,
ksenofobia, antysemityzm, mizoginia czy homofobia.
Od takiego rozumienia znaku i mitu wychodzi Baudrillard. Decyduje się
on na rozwinięcie myśli Saussure’a i Barthes’a stwierdzając, że poza znakami
posiadającymi referencję, tj. odniesienie do świata realnego, istnieją znaki całkowicie oderwane od rzeczywistości, które referencji nie posiadają (Baudrillard 2005, s. 31). Warto w tym miejscu zauważyć, że okres funkcjonowania
i zaistnienia Baudrillarda przypada na czas dokonywania silnej ekonomicznej modernizacji Francji po II Wojnie Światowej. Jest to również moment
głębokich przekształceń w życiu społecznym Francuzów, a intelektualny establishment zrywa z założeniami Edmunda Husserla, Martina Heideggera, czy
Georga Wilhelma Friedricha Hegla, dotyczącymi idei stworzenia obiektywnego modelu rzeczywistości, na rzecz koncepcji wypracowanych przez Karola Marksa, Zygmunta Freuda, czy Fryderyka Nietzschego, akcentujących
istotność doświadczenia subiektywnego, kontekstualności i różnorodności.
Baudrillarda doświadcza między innymi rozwoju rzeczywistości wirtualnej,
w której głównym dawcą jednostronnego komunikatu zaczynają być media.
Rozwój technologii, jaki dokonuje się w II połowie XX wieku, i zjawiska
z nim związane, takie jak mediatyzacja obecna w niemal wszystkich obszarach funkcjonowania jednostki, doprowadzają Baudrillarda do stwierdzenia,
że człowiek zaczął przebywać w swoistej symulacji. Przykład opowieści Borgesa, jakim myśliciel otwiera Symulakry i symulację (Baudrillard 2005, s. 7),
w której imperator wytworzył tak dokładną mapę, że ta nakrywa się na całe
imperium. Podobnie nowoczesna, neopozytywistyczna nauka i technologia
starają się nadać każdemu znanemu zjawisku i obiektom określoną celowość
i sens istnienia, co uczynić ma świat miejscem zrozumiałym i przewidywalnym.
Faktycznie wytwarzana jest jedynie symulacja sensu. Jak zauważa Agnieszka
Ziętek, autorka pracy Jean Baudrillard wobec rzeczywistości, „[s]ymulacja jest
próbą «odtwarzania» rzeczywistości w postaci naukowych modeli i teorii, jest
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gwarancją jej przetrwania w zmieniającym się świecie” (Ziętek 2013, s. 24).
W procesie symulacji powstaje olbrzymia ilość obrazów i teorii naukowych,
które narzucane na rzeczywistość mają ją symulować, w wyniku czego tworzona jest hiperrzeczywistość, swego rodzaju nad-rzeczywistość, będąca lepszą,
bardziej sensowną od matrycy, pierwowzoru, tj. obiektywnej rzeczywistości.
Jak podaje Baudrillard, człowiek wytwarza symulację w akcie próby kompensacji sobie niemożności zrozumienia nieobliczalności rzeczywistości faktycznej (niemożliwym jest jej pełne empiryczne poznanie i oswojenie w nagiej
postaci), w której istnieje miejsce na przypadkowość (nie ma w niej miejsca na
obiektywne „prawdy”). W wyniku tego kopia wyniesiona zostaje na piedestał,
jako mająca w sobie pierwiastek objaśniania i nadawania sensu. Człowiek zaczyna symulować, że iluzja jaką wytworzył, jest doskonalsza od rzeczywistości.
Jak podaje
Baudrillard: „Oto zakrojony na gigantyczną skalę proces odczarowywania
świata - dosłownie uśmiercanie złudności świata, obdarzonego odtąd całkowitą
realnością - na tym polega właśnie symulacja” (Baudrillard 2008, s. 26).
Proces symulacji nierozerwalnie związany jest z pojęciem symulakrum,
oznaczającym każdy pojedynczy znak oderwany od rzeczywistości, symulujący realność. Symulakry tworzą siatkę, Borgesowską mapę nakładaną na obiektywną rzeczywistość. W wyniku nawarstwiania symulakrów rzeczywistość
faktyczna ginie pod hiperrzeczywistością, która staje się metarzeczywistością,
wizją fantazmatycznego świata, gdzie władanie przejmuje ułuda. Za przykład
symulakrum posłużyć może kreowany od wielu lat obraz „Indianina”, który
jako znak bez pokrycia z rzeczywistością, nałożony na rdzennych Amerykanów i Rdzennych Kanadyjczyków zaczyna ich symulować, w wyniku czego
tworzony jest „nad-Indianin”, tj. „Indianin” bardziej rdzenny i rzeczywisty od
rdzennych Amerykanów i Rdzennych Kanadyjczyków. Ci bowiem, rozumiani jako obiektywny znak, zaczynają ginąć. Powstałe symulakrum „Indianina”
zaczyna wieść prym w świecie i zajmuje miejsce zatartego znaku. W wyniku
tego człowiek operuje pewnym fantazmatycznym wyobrażeniem, które przejmuje władzę nad jego świadomością, a obraz lepszego rdzennego Amerykanina i rdzennego Kanadyjczyka pojawia się u niego automatycznie.

BAUDRILLARD WOBEC MEDIÓW
Jednym z obszarów, w obrębie którego Baudrillard prowadzi badania,
stają się media i medialny przekaz informacji o istotnych zdarzeniach, zajmujących społeczeństwo. Jak zauważa Ziętek, symulakry i symulacja: „Z jednej
181

SZYMON MADEJA

strony są wykorzystywane przez niego [Baudrillard’a – S.M.] na poziomie
epistemologicznym do opisu kondycji współczesności pod kątem źródeł
poznania, z drugiej zaś - na poziomie ontologicznym do scharakteryzowania
stanu środków komunikowania społecznego w drugiej połowie XX wieku”
(Ziętek 2013, s. 125-126). Ja, w części poświęconej przekazywaniu przez media informacji na temat strajków kobiet, skupię się na poziomie ontologicznym po to, by zbadać charakter współczesnych mediów i odpowiedzieć na
pytanie o ich naturę: zastanowię się, jakie są ich możliwości i ograniczenia
w odniesieniu do myśli omawianego badacza. Zanim jednak tego dokonam,
zasadnym wydaje się być przedstawienie stanowiska, jakie Baudrillard obrał
w stosunku do mediów i ich komunikatów.
W pracy Wymiana symboliczna… Baudrillard określa trzy stadia rozwoju symulakrów, czyli przekształceń dokonywanych na znakach naturalnych
(Baudrillard 2007, s. 49). Transformacje te, doprowadził miały do implozji
(zaniku) sensu i referencyjności. Fazami staje się porządek imitacji, porządek
produkcji i porządek symulacji.
Pewne przejawy obiektywnej rzeczywistości, według Baudrillarda, dostrzec można w społeczeństwach feudalnych, gdzie znaki takie jak ubiór, miejsce zamieszkania, czy zasób słownictwa danej jednostki, były naturalnymi
desygnatami przynależności do pewnej grupy społecznej (Baudrillard 2007,
s. 43). Co za tym idzie, hierarchiczność znakowa warunkowała drabinę relacji
społecznych - była to naturalna funkcja znaku. Imitacje, naśladowanie znaków
naturalnych pojawia się dopiero w epoce renesansu, gdzie społeczeństwo
feudalne przekształca się w społeczeństwo burżuazyjne (Baudrillard 2007,
s. 46). Następstwem głębokich przekształceń w życiu społeczno-politycznym
oraz ekonomicznym, jest chęć niwelacji hierarchicznego ułożenia znaków
i poluzowanie (jeszcze niezrównanie) wartości znakowej. Tak, jak w średniowieczu pewne znaki przypisane były do określonej grupy społecznej, przez co
istniały ich łatwo odróżnialne cechy, tak doba renesansu i społeczeństwo burżuazyjne operuje swoistym kotłem możliwości, z którego czerpać mogą wszyscy, niezależnie od zamożności. Symbole takie jak moda, które pierwotnie
wiązały się z prestiżem, imitowane mogą być przez przedstawicieli wszystkich
warstw społecznych.
Do kompletnego zaniku hierarchicznego podziału znaków dochodzi
w epoce nowoczesnej, gdzie wykorzystanie technologii i środków produkcji
pozwala na nieograniczone ich wytwarzanie (Baudrillard 2007, s. 58). Przestają mieć one związek z relacjami zachodzącymi w społeczeństwie i stają się
pustymi symbolami. Znak „już nie rozróżnia i nie dyskryminuje, […] uwalnia
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się od wszelkiego przymusu i zobowiązań, staje się powszechnie dostępny, nadal jednak symuluje konieczność, udając, że jest powiązany ze światem” (Ziętek 2013, s. 129). W wyniku rewolucji przemysłowej i powstałych w tym
okresie technologii, na potęgę reprodukowane są symbole, które finalnie stapiają się z sobą, tak, że nie można ich odróżnić. Pierwotny sens i funkcja
znaku (przykładowo ustanawianie relacji między jednostkami, jak to było
w społeczeństwach feudalnych) zostają spacyfikowane w świetle niemożności
różnicowania przez jednostkę. Jego jedyną racją istnienia staje się nieograniczone bycie. Pozytywistyczna, a później neopozytywistyczna nauka starając się
nadać sens, pewną narrację industrializacji rzeczywistości, obdzierają obiektywność z jakiejkolwiek przypadkowości i niepowtarzalności, a człowieka skazują na życie w nieproduktywnej masie.
Trzecia faza symulacji związana zostaje z epoką ponowoczesną, w której zanika jakakolwiek referencja znaków (ich odniesienie do świata realnego) (Baudrillard 2007, s. 72). Społeczeństwo i korporacje zaczynają wytwarzać niezliczoną ilość fantazmatycznych opisów rzeczywistości, które w skutek
zawładnięcia umysłem jednostki, doprowadziły do zaniku rzeczywistości
i wytworzenia hiperrzeczywistości. Jak zauważa Ziętek, „[z]naki wytwarzane
są na podstawie modelu. Punktem wyjścia jest zatem matryca, na podstawie której generowane są kolejne znaki/formy, nie zaś imitacją oryginału czy
nowoczesna, przemysłowa seryjność” (Ziętek 2013, s. 129). Symulakrom
trzeciego rzędu przypisywane są kody, które bez końca mogą być eksploatowane czy przekształcane (kod staje się rodzicielką coraz to nowszego obrazu-znaku). „Rzeczywistość” oparta na modelu jest bezustannie upiększana i
rozwijana. Jak akcentuje Baudrillard - „[c]ała aura znaku i znaczenia zanika
wraz z nadejściem ścisłej determinacji: wraz z możliwością zapisu i dekodowania wszystko zostaje rozstrzygnięte raz na zawsze” (Baudrillard 2007, s. 74).
Człowiek zaczyna więc funkcjonować w hiperrzeczywistości, która bez przerwy rodzi nierealne, wykrzywiane komunikaty. Społeczeństwo doświadczając
głodu nowych sensów, świeżych perspektyw tłumaczących „rzeczywistość”,
nie odróżnia faktu od iluzji. Stan ten niwelowany i łagodzony jest przez zapełnienie ekranów telewizorów i komputerów obrazami serwowanymi przez
serwisy informacyjne, które doprowadzają do triumfu iluzji. Coraz nowsze,
bardziej efektywne przetworzenia informacji oraz chęć nadania „lepszego” i
„pełniejszego” sensu zdarzeniu, doprowadzają nie do stworzenia obiektywnego
modelu, a do śmierci świata realnego, istniejącego poza wirtualnością. Mało
tego: człowiek, który staje się konsumentem danej treści, zaczyna absorbować
sztucznie wytworzony znak-obraz i wypełnia nim swoje postrzeganie świata
183

SZYMON MADEJA

(czy raczej konkretnego zjawiska faktycznego). Doświadcza on ekstazy nowych treści, która jest wynikiem zaspokojenia potrzeby sensacji. Hiperrzeczywistość staje się więc codziennością potęgowaną przez środki masowego
przekazu i technologię.
Jak zauważa Decombes w pracy To samo i inne, francuska myśl intelektualna nigdy nie powstawała w próżni, co przejawia się w jej powiązaniu
z określonymi działaniami społecznymi (por. Descombes 1997, s. 9). Znaczna część teoretyków konstruowała więc swoje koncepty w odniesieniu do życia codziennego człowieka danego okresu, czy przełomowych, historycznych
wydarzeń. Podobnie jest też z Baudrillardem, który dokonał licznych prób zoperacjonalizowania wypracowanych przez siebie konstruktów teoretycznych,
takich jak symulakry i symulacja, w analizach istotnych zjawisk zajmujących
społeczeństwo. Podkreślić należy jednak, że zastosowanie to tyczy się świata
wirtualnego, a nie realnego. Dlatego też badania Baudrillarda stają się niezwykle cennym narzędziem w badaniach nad mediami. Jak się wydaje, przywołanie jednej z analiz medialnych - dokonanej przez Baudrillarda - przybliży
proces wypaczania informacji pierwotnej przez media.
Jednym z najbardziej znanych opisów (zaproponowanych przez Baudrillarda) uśmiercenia rzeczywistości staje się analiza Wojny w Zatoce Perskiej,
a w zasadzie jej wirtualnego przebiegu (Baudrillard 2006). Jak wszystko inne
we współczesnym świecie, stanowiła ona pewien wytwór, symulakrum w czystej swej postaci. Fragmenty nagrań, które napływały z Zatoki, były przez
media poddawane licznym obróbkom. Elementy, które „najlepiej” oddawały
wojnę, łączone były w sekwencje i tworzyły nową jakość. Świadczyło to - według Baudrillarda - o tym, że każdy z tak przygotowanych komunikatów
oparty został na jasno określonym scenariuszu i stanowił teatralne przedstawienie, a nie obraz faktycznego wydarzenia. Spektakl, który docierał do
„konsumenta” treści z odbiornika telewizyjnego, zaczął wieść władanie nad
umysłem jednostki i sprawił, że wojna tak zaprezentowana stała się faktyczną.
Podobnie jak każdy inny twór społeczeństwa konsumpcyjnego, wojna została
zaprogramowana i wyprodukowana. Współczesny człowiek funkcjonuje więc
w epoce, w której nic tak naprawdę się nie wydarza: wydarzenia stają się własnością mediów, które układają z nich odpowiednią historię, po czym obraz
taki pojawia się na czarnym wyświetlaczu telewizora. Pojedyncze fragmenty
składające się na całość przekazu, tracą swój kontekst, a co za tym idzie również istotę i sens. Jak podaje Francuz, „[i]m bardziej zbliżamy się do czasu rzeczywistego zdarzenia, tym głębiej pogrążamy się w iluzji wirtualnego świata”
(Baudrillard 2006, s. 53).
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Praca Baudrillarda o tytule Wojny w zatoce nie było wywarła duże
poruszenie w społeczeństwie jeszcze przed jej oficjalnym wydaniem. Jak
twierdzili krytycy omawianego myśliciela, ten faktycznie stwierdzić miał, że
Wojna w Zatoce Perskiej to wynik mistyfikacji. Jak zauważa Ziętek:
Mówiąc, że „wojny nie było”, Baudrillard ma na myśli sytuację, w której nie mamy możliwości obiektywnego, bezstronnego i niezapośredniczonego stwierdzenia o fakcie jej zaistnienia oraz o jej przebiegu. Jej
zmediatyzowanie nie powoduje „urealnienia” w sensie „rzeczywistości
obiektywnej”, tzn. nie powoduje, że staje się ona „prawdziwa” i realna.
Czyni z niej natomiast przeniesiony w wymiar hiperrzeczywisty symulakr wojny (Ziętek 2013, s. 136).

Każda pojedyncza informacja na temat wydarzeń mających miejsce
poza rzeczywistością wirtualną zostaje zawładnięta przez media i wypaczona.
Wszelka obiektywność w tej perspektywie niknie, a sens ulega destrukcyjnemu oddziaływaniu iluzji. Widz, konsument danego „wydarzenia”-spektaklu
od tego momentu za „realny” i „prawdziwy” postrzega obraz docierający do
niego ze szklanego ekranu. Jest to odpowiednie miejsce, w moim odczuciu,
do omówienia procesu serwowania informacji o strajkach kobiet przez media,
którego doświadczył „Konsument” polski.
STRACH PRZED ŚMIERCIĄ, STRACH
PRZED STRAJKAMI KOBIET
Strach i powiązany z nim lęk stanowią składową podstawowych
procesów naprowadzających oraz organizujących zachowania i reakcję organizmu na obronę poprzez ucieczkę lub walkę (zasada „walcz albo uciekaj”).
Strach jest więc emocją wypracowaną ewolucyjnie i biologicznie: stanowi
aspekt niezbędny do przetrwania organizmu (Ostrowska 2014). Zdarza się
jednak, że lęk przeżywany jest chronicznie, przez co absorbuje „czyniąc świat
miejscem przerażającym, podkopując pewność siebie osób cierpiących na to
zaburzenie i przeszkadzając im w skupieniu się na innych sprawach” (Oatley,
Jenkins 2003, s. 265). Arrindell i współpracownicy stwierdzają, że jednym
z typów lęku jest lęk przed śmiercią, do którego zalicza się lęk przed homoseksualizmem, a czynności nieheteronormatywne postrzegane są w nim jako
„zagrażające gatunkowi” (Ӧhman 2005, s. 42). Z powodzeniem do kategorii tej wpisać moglibyśmy nieuzasadniony, podsycany przez media lęk przed
osobami biorącymi udział w strajkach kobiet, które wiązane są przez media
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(np. TVP) z tzw. „cywilizacją śmierci”. Aborcja i mityczna „cywilizacja śmierci”
jawią się w tej perspektywie jako czynności i obiekty zagrażające gatunkowi.
Maksymilian Maszenda i Anna Olszak w materiale wyemitowanym 04 lutego
2021 roku o tytule Kto wspiera cywilizację śmierci, wytyczają ostry podział na
dwie grupy pozostające w opozycji. Pierwsza z nich, „lewicowa” i „niezwykle
agresywna” przedstawiona zostaje jako „zwolennicy zabijania nienarodzonych
dzieci”, druga natomiast, rysowana jako pogardzana przez pierwszą z wymienionych, stanowiona jest przez „obrońców dzieci” (Telewizja Polska 2021b).
Podobny podział tworzony jest w materiale wyemitowanym 28 października
2020 roku o tytule Lewacki faszyzm niszczy Polskę. Jak podają Marcin Tulicki
oraz Piotr Domański, „zwolennicy zabijania nienarodzonych dzieci” odpowiedzialni są za „pełzający zamach stanu”. Osoby biorące udział w protestach,
jak podają, stosują wojenną retorykę: ofiarami na bitewnym polu pozostają
księża oraz osoby „broniące kościołów”. Tulicki i Domański, w odniesieniu
do osób wspierających działania lewicy, używają następujących sformułowań:
„lewacka anarchia”, „niszczyciele Polski”. Działania „lewackich bojówkarzy”,
jak podają, porównywane powinny być do poczynań nazistów. W opozycji
do grupy tej stawiani są „obrońcy krzyża i życia” (Telewizja Polska 2021a).
Zdjęcie 1: Lewacki faszyzm niszczy Polskę - materiał opracowany przez Marcina Tulickiego oraz Piotra Domańskiego, wyemitowany 28 października 2020 roku przez
TVP.

Źródło: (Telewizja Polska 2021a)
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Zdjęcie 2a: Kto wspiera cywilizację śmierci - materiał opracowany przez Maksymiliana Maszenda i Annę Olszak, wyemitowany 04 lutego 2021 roku przez TVP.

Źródło: (Telewizja Polska 2021b)
Zdjęcie 2b: Kto wspiera cywilizację śmierci - materiał opracowany przez Maksymiliana Maszenda i Annę Olszak, wyemitowany 04 lutego 2021 roku przez TVP.

Źródło: (Telewizja Polska 2021b)
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W tej perspektywie żywą pozostaje koncepcja wypracowana przez Baudrillarda. Skoro lęk stanowi reakcję organizmu na bodziec nie koniecznie zagrażający naszemu życiu, bodziec nieokreślony, to bodziec taki nazwać możemy mianem symulakrum. Odwołując się do lęku przed homoseksualizmem,
który przywołałem, stwierdzić możemy, że homoseksualizm i strach stanowią
pewne oryginały, matryce dla symulakrów. Symulakry wywodzące się z tych
dwóch przykładowych matryc wchodzą z sobą w interakcję, oddziałują na
siebie i wytwarzają kolejne symulakry niczym w procesie chemicznym. Symulakrum staje się więc pewne wyobrażenie, tj. wykrzywiony, odbiegający od
rzeczywistości obraz, który utwardzany w świadomości społecznej przeradza
się w lęki, stereotypy, uprzedzania czy fobie. Te z kolei prowadzą do dyskryminacji pewnych grup społecznych i - kończąc mój przykład - do homofobii.
Jak podawał Baudrillard, lęk konstruowany może być przez media (Baudrillard 2007, s. 72). Wydaje się, że stwierdzenie to niezwykle trafnie opisuje
przywołane w tej części artykułu przykłady komunikatów serwowanych przez
media i odnoszących się do strajków kobiet. Komunikaty owe posiadają w sobie pierwiastek nieobiektywnej rzeczywistości. Jawne porównanie uczestników
i uczestniczek protestów do nazistów niszczących wszystko na swojej drodze,
wykrzywiony obraz, w którym protestujący przedstawiani są jedynie w negatywnym świetle, sprowadza nas do stwierdzenia, że media - w tym przypadku
TVP - tworzą i podtrzymują pewien lęk, oparty na lęku przed śmiercią. Strajki
kobiet rysowane są tutaj niczym przerażający potwór wyżerający wnętrzności
„obrońcom dzieci”. Konsument stacji otrzymuje symulakrum strajków kobiet,
obraz „wojny” zagrażającej nie tylko tradycji i polskości, ale też „dzieciom”
i życiu widza, a co za tym idzie, rysowany jest tu swoista chęć zamachu na
gatunek człowieka. Symulakrum takie (lęk) podtrzymywane i rozwijane jest
sukcesywnie przez daną stację (dotarłem do 32 reportaży wyemitowanych
od października 2020 roku do lutego 2021, w głównym wydaniu Wiadomości TVP, w którym redaktorzy przyjmowali zbliżoną retorykę, jak w przytoczonych tutaj przykładach), przez co obraz utwardzany jest w świadomości
widza. Wybiórcze, „przerażające” obrazy, które poddawane technologicznej
obróbce i retoryce lektora trafiają do widza, zaczynają wieść swoje własne,
oderwane od świata życie: stają się jedyną, „prawdziwą” perspektywą widza.
Co za tym idzie, strajki kobiet, rozumiane jako pewne „realne”, „obiektywne”
zdarzenie, zostają uśmiercone na rzecz skonstruowanego, jednostronnego
symulakrum pokrywającego czarną taflę telewizora, a „rzeczywistość” przykryta zostaje definicyjną, interpretacyjną iluzją. Wydaje się, że w miejscu tym
omówić należy terminy wypracowane w obrębie psychologii społecznej, takie
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jak wpływ społeczny czy zjawisko wrogich mediów, które korespondują (nie
bezpośrednio) z ideami Baudrillarda.
WPŁYW SPOŁECZNY I ZJAWISKO WROGICH MEDIÓW,
CZYLI JAK MEDIA KONTROLUJĄ „RZECZYWISTOŚĆ”,
NA PRZYKŁADZIE STRAJKÓW KOBIET
Za kreację symulakrów - znaków oderwanych od rzeczywistości, symulujących realność - odpowiadać mogą wszelkiej maści media, które w swej mocy
posiadają dokonywanie wpływu społecznego. Wpływ społeczny, definiowany
jest przez Dolińskiego jako proces, polegający na zmianie „zachowań,
postaw lub emocji przeżywanych przez jednostkę w wyniku działań innych
osób” (Doliński 2002, s. 35). Zjawisko to może mieć charakter jawny, bądź
całkowicie zakryty, a nawet manipulacyjny (por. Borkowski, Nowak 2005).
Typ manipulacyjny szczególnie widoczny jest ostatnimi czasy w przypadku
obserwacji procesu serwowania przez media zmanipulowanych informacji na
temat najbardziej istotnych problemów zajmujących polskie społeczeństwo.
Z procesem tym nierozerwalnie związane jest zjawisko wrogich mediów, które
definiowane jest jako skłonność ludzi o sprecyzowanych i ostrych poglądach
do wysuwania stwierdzenia, że media prezentujące poglądy zgodne z ich przekonaniami, przedstawiają neutralny punkt widzenia, a w rzeczywistości zogniskowane są na jednostronnym i skrzywionym obrazie sytuacji (por. Aronson,
Wilson, Akert 1997, s. 264).
W odniesieniu do mojej głównej inspiracji niniejszego artykułu - Baudrillarda - powiedzieć możemy, że media dopuszczają się manipulacji informacją, przez
co utwardzają i umacniają symulakrum funkcjonujące w świadomości społecznej. Na bazie oryginału, tj. informacji pierwotnej (realnego zdarzenia, mającego
pokrycie w rzeczywistości), tworzone jest symulakrum (wykrzywione zdarzenie, nie mające pokrycia w rzeczywistości), które napędza „symulakrum Ojca”
(swego rodzaju chochoła), tj. pewien sprecyzowany już lęk, uprzedzenie, fobię
społeczną (gdy stworzono już np. symulakrum strajków kobiet, to pomniejsze, nowe i wyimaginowane symulakry powstałe na bazie wydarzeń realnych
stanowią pożywienie dla symulakrum głównego, będącego w świadomości
grupowej).
Proces napędzania i utrzymywania przy życiu sprecyzowanego już symulakrum Ojca (z jednej strony to z niego wypływają poszczególne komunikaty:
staje się on źródłem, ojcem dla pomniejszych symulakrów. Z drugiej natomiast, „dzieci” ojca, tj. symulakry pomniejsze, z racji na ich konstrukcyjną
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i operacyjną naturę, stają się materiałem budulcowym, poszczególnymi komórkami składającymi się na hiperrzeczywisty organizm symulakrum Ojca),
widoczny jest w serwowanych przez media informacjach na temat strajków
kobiet.
Jak zauważyłem w poprzedniej części artykułu, pewien wykreowany negatywny obraz strajków kobiet był powielany w wielu wydaniach Wiadomości
TVP. Fragmentaryczna narracja składana raz za razem w nowe ciągi tworzyła
nową jakość, wspierającą jakość już wyprodukowaną, to jest symulakrum strajków kobiet jako zjawisko negatywne i zagrażające porządkowi społecznemu.
Symulakrum Ojciec, który zakorzeniony został w umyśle konsumenta stacji,
utwardzany był coraz to nowszymi treściami. Jednocześnie, jak się wydaje,
stacja będąc świadomą przejęcia jednostki oglądającej Wiadomości przez obraz,
sprecyzowany już lęk, produkowała pokarm dla omawianego symulakrum, na
bazie samej tej matrycy. Jak podawał Baudrillard, za symulakrami nie stoi nic,
są pustymi, oderwanymi od rzeczywistości znakami, które nie posiadają śladu referencji. Jedyne co potrafią, to tworzyć własną rzeczywistość i wchodzić
z sobą pewną interakcję. Zależność tę dostrzec można w procesie serwowania
przez media (w naszym przypadku stację TVP) informacji o strajkach kobiet.
Jak wykazują raporty dotyczące sytuacji osób LGBTQ+, pewna część Polek i Polaków w oparciu o swoje przekonania postrzega osoby LGBTQ+ jako
zagrażające tradycyjnym wartościom (Świder, Winiewski 2017, s. 65–66).
Między innymi w wyniku tego sądu, osoby nieheteronormatywne narażone
są prześladowania i nienawiść. Jak zauważa Tomasz Nowak, negatywny obraz
społeczności LGBTQ+ kreowany jest niezwykle często przez media, również
stację TVP (Nowak 2016). Wydaje się, że stacja TVP będąc świadomą
negatywnego odbioru osób nieheteronormatywnych przez potencjalnych
widzów Wiadomości TVP, którzy prezentują ostry i ugruntowany pogląd
w danym temacie (negatywny stosunek do osób LGBTQ+), postanowiła wprowadzić produkowane przez lata- jawiące się widzom jako naturalny
i faktyczny obraz - symulakrum osób LGBTQ+ do retoryki związanej ze strajkami kobiet po to, aby widza do zjawiska tego zrazić na zasadzie heurystyki.
Gdy reporterzy dostrzegali tęczowe flagi na strajkach kobiet, to strajki takie
rysowane były jako jeden z kroków w „planie zniszczenia Polskiej tradycji
i wartości” (Telewizja Polska 2021a), z którym wiązane są (również przez
stację TVP) dążenia aktywistów, aktywistek i - ogólnie - społeczności
LGBTQ+ do równouprawnienia. Stacja, obok serwowanych informacji na
temat strajków kobiet, dostarczała konsumentom informacji na temat nowych „poczynań” społeczności LGBTQ+, które stawiane były w negatywnym
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świetle: sekcje te się przeplatały i uzupełniały (przykładowo, w materiale
z 09 listopada 2020 roku, widz wiadomości usłyszał następujące słowa:
„Co istotne, środowiska LGBT, które organizują handel dziećmi i posługują
się kobietami zmuszonymi do tego zwykłą biedą, w Polsce sprzymierzyły się
z tymi, którzy chcą zabijania dzieci nienarodzonych” (Telewizja Polska 2020):
Zdjęcie 3: Homolobby żąda praw do adopcji dzieci - materiał opracowany przez Konrada Warzochę i Karolinę Pietrak, wyemitowany 04 lutego 2020 roku przez TVP.

Źródło: (Telewizja Polska 2020a)
Zdjęcie 4: Dzieci na sprzedaż dla homoseksualistów - materiał opracowany przez
Krzysztofa Nowina Konopkę i Beatę Szostak, wyemitowany 09 listopada 2020 roku
przez TVP.

Źródło: (Telewizja Polska 2020b)
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Symulakrum strajków kobiet zaczyna więc korespondować z symulakrum społeczności LGBTQ+. Jak się wydaje, drugie z wymienionych, powinno być rozumiane - w odniesieniu do mojego przykładu - jako wspornik dla
symulakrum budowanego, obecnie tworzonego (tj. symulakrum strajków kobiet). Jak zauważają autorki ekspertyzy Czarny protest: w stronę nowego „kompromisu aborcyjnego”?, stacja TVP pozostaje pod silnym wpływem aktualnego,
mocno konserwatywnego rządu (Chmielewska, Druciarek, Przybysz 2017,
s. 13). Co za tym idzie, konserwatywny widz stacji, który postrzega czynności nieheteronormatywne jako zagrażające gatunkowi, powiązawszy obrazy
przekazywane przez TVP ze strajków kobiet z skonstruowanym już symulakrum LGBTQ+, absorbuje negatywne odczucia związane z jednym zjawiskiem,
w obręb aktualnych komunikatów i perspektywy na strajki kobiet.
POTENCJALNE ZAGROŻENIA PŁYNĄCE
Z SYMULAKRUM STRAJKÓW KOBIET,
KONSTRUOWANYM PRZEZ MEDIA
Na koniec niniejszego artykułu warto omówić jeszcze jedno zjawisko,
które w swej irracjonalności przyczynia się do paraliżowania społeczeństwa,
a o którym do tej pory wspomniałem jedynie połowicznie - zjawiskiem tym są
stereotypy. Wojciszke definiuje stereotypy jako schematy reprezentujące pewną „grupę lub rodzaj osób wyodrębnionych z uwagi na jakąś łatwo zauważalną,
określającą ich społeczną tożsamość cechę, taką jak płeć, rasa, narodowość,
wiek czy zawód” (Wojciszke 2019, s. 475). Schematy pełne są uproszczeń i generalizacji - jednostka będąca pod wpływem stereotypu przypuszcza zazwyczaj,
że wszyscy członkowie danej grupy „są” tacy sami. Nieodłącznym towarzyszem stereotypu w literaturze jest uprzedzenie, które definiuje się następująco:
„uprzedzenia są postawami, które można traktować jako pewnego rodzaju stan
psychiczny lub właściwość psychiczną, będącą predylekcja do charakterystycznego sposobu postępowania wobec innych ludzi lub grup społecznych” (Kowalik 2018, s. 227). Stereotypy i uprzedzenia, w perspektywie symulakrów
i symulacji, napędzane są przez najdonioślejszego kreatora znaków oderwanych od rzeczywistości, tj. przez media, o których pisaliśmy wcześniej. Media
decydują się niezwykle często na wykorzystanie konfliktów interesów i wartości w prezentowaniu grupy, która odbiega od „ideału wartości” danej stacji.
Widoczne jest to ostatnimi czasy na rynku polskim, gdzie - na przykład - stacja publiczna stała się swego rodzaju tubą propagandową wiodącej partii politycznej, a za wroga obiera się zazwyczaj grupę lub „mityczny" twór (gender,
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uchodźcy, szczepionki, osoby biorące udział w strajkach kobiet), który swymi
ideami „zagraża” wartościom grupy własnej. I tutaj zastosować moglibyśmy
myśl francuskiego myśliciela. Stereotypy i uprzedzenia nazwać możemy symulakrami, które swe istnienie zaczynają wieść w świadomości grupowej.
Tworzone są one, jak podkreśliłem wcześniej, na bazie pewnej matrycy. Przykładowo: w znacznej części społeczeństwa polskiego ukuło się uprzedzenie
i stereotyp mówiący o tym, że liczna część mieszkańców Półwyspu Arabskiego
to terroryści, a obraz taki kreowany jest głównie przez media (por. Oskiera
2011, s. 156). Oryginałem, matrycą pierwotną bez dodatkowych znaczeń używając myśli Baudrillarda - byłoby stwierdzenie, że mieszkaniec Półwyspu
Arabskiego jest po prostu mieszkańcem Półwyspu Arabskiego. W grupie społecznej tworzy się jednak pewne symulakrum „Araba” - zbudowane jest ono
z pomniejszych symulakrów wchodzących z sobą w interakcję, które wyciągane są ze zdarzeń pierwotnych (np. zamachów). Pomniejsze znaki utwardzają
nasze symulakrum chochoła, fikcyjną postać, tj. „Araba zamachowca”, która
nie ma pokrycia w rzeczywistości, a która staje się obrazem funkcjonującym
w świadomości znacznej części społeczeństwa.
W odniesieniu do poczynionych dotychczas rozważań, dostrzec można
potencjalne zagrożenie w kreowaniu symulakrum strajków kobiet przez stację
TVP. Symulakry, które mocno zakorzenione zostały w umyśle pewnej części
społeczeństwa - przykładem niech pozostanie symulakrum „Araba zamachowca” czy „LGBTQ+ niszczące polską tradycję i wartości” - kierują nas w stronę
dostrzeżenia pewnej furtki możliwości, za którą czycha fobia odnosząca się do
„uczestników strajków kobiet=morderców dzieci” (jak opisywani byli strajkujący). Niezwykle ostre rozgraniczenie, stosowane przez reporterów TVP, na
grupę „własną” („obrońców dzieci i wartości”) i „obcą” (zalicza się do niej
uczestników strajków kobiet) zawiera w sobie znamiona stygmatyzacji „grupy
obcej”. Pierwszym krokiem w tworzeniu stygły, pozostaje (w perspektywie
myśli Baudrillarda) obudzenie w umyśle „konsumenta” stereotypu protestującego człowieka, jako jednostki skrajnie agresywnej, wulgarnej i zagrażającej „właściwemu” ładowi społecznemu. Obraz taki niewątpliwie odbiega od
„ideału obywatela” omawianej stacji. Za stereotypem podąża uprzedzenie do
prezentowanej grupy, które przejawiać się może w dyskryminacji, czy innych
specyficznych formach traktowania osób biorących udział w strajkach kobiet
przez widza, któremu konkretne symulakrum zostało wtłoczone do umysłu.
Jak się więc wydaje, wpływ społeczny, jaki posiadają współczesne media, staje się niezwykle potężnym narzędziem w procesie manipulacji informacją. Często na bazie wydarzeń „faktycznych” tworzony jest swego rodzaju
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Chochoł-fantazmat-potwór, którym straszony jest „konsument” danego
komunikatu. Ponieważ przedstawiony obraz staje się dla widza jedyną perspektywą poznawczą, to przejmuje on jego umysł i rozpoczyna swe działanie. Działanie, które może nieść za sobą tragiczne skutki. Przykłady symulakrum osób LGBTQ+ i osób pochodzących z krajów Arabskich pokazują, że
jednostki, na które dane objaśnienie i sens zostają nałożone, narażone są na
niebezpieczeństwo piętnowania, a nawet prześladowania, co odbić się może
na ich zdrowiu psychicznym1. Jak Baudrillard założył w swojej koncepcji, symulakrum, które podtrzymywane i kreowane jest przez lata, wyryte zostaje
w funkcjach poznawczych człowieka tak, że nic poza tym iluzyjnym obrazem
nie zostaje, bowiem stwarza on własną, nową i „prawdziwszą” rzeczywistość,
pod którą zanika świat „realny”. Pocieszającym - w omawianej perspektywie
- jest to, że symulakrum strajków kobiet jest relatywnie świeżą narracją, którą
można jeszcze przeformować w obraz nie zagrażający życiu jednostki, której
sens ten dotyczy.
PODSUMOWANIE
Jak wykazałem w przeprowadzonej analizie, myśl Jeana Baudrillard w tym koncepcja symulakrów i symulacji - stanowi niezwykle cenne narzędzie w badaniach medioznawczych. Zderzenie idei symulakrów z dorobkiem
i terminami wypracowanymi w obrębie psychologii społecznej prezentuje
i kładzie fundament pod potwierdzenie zasadności konceptów wypracowanych przez Francuza. Przykład strajków kobiet, rozumianych jako symulakrum konstruowane przez media, obrazuje proces tworzenia znaków
oderwanych od rzeczywistości, które zaczynają wieść życie w świadomości „konsumenta”-widza danego komunikatu. Możność tworzenia narracja
i nadawania sensów zdarzeniom dowodzą tego, że współczesne media posiadają sposobność do dokonywania wpływu społecznego. Jak wykazałem w badaniu, pewna interpretacja, która budowana jest na bazie fragmentarycznych,
poddanych technologicznej obróbce scen z wydarzeń realnych, może stać się
przyczyną powstania stereotypów, uprzedzeń i stygmatyzacji konkretnych
grup społecznych. Wyniki sondaży dowodzą tego, że pewne obrazy, które
w myśli Baudrillarda nazwalibyśmy symulakrami tworzonymi przez media,
takie jak wyobrażenie osoby LGBTQ+ i mieszkańca Półwyspu Arabskiego, pełne są uproszczeń, generalizacji i prowadzą do piętnowania a nawet
1
Przykładowo osoby LGBTQ+ znacznie częściej cierpią na zaburzenia depresyjne
(por. Czeczejko-Sochocka 2019).
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prześladowania jednostek ze względu na łatwo dostrzegalne cechy, czy przynależność do określonej grupy społeczne. Symulakrum strajków kobiet, jak się
wydaje, nie jest jeszcze mocno ugruntowanym społecznie, ponieważ budowane jest ono relatywnie krótko. Dlatego w tej prenatalnej jego formie istotnym
staje się, by stało się ono jak najbardziej „obiektywnym”, a przynajmniej nie
zagrażającym życiu ludzkiemu.
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Wizerunek
polskiego strajku kobiet
(2020-2021) przeciwko zaostrzeniu
prawa aborcyjnego w Polsce
w japońskich mediach
The image of Polish Women’s Strike (2020-2021)
against the tightening of abortion law
in Poland as described in the Japanese media

STRESZCZENIE
22 października 2020 r. polski Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej wydał wyrok o niezgodności prawa
aborcyjnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r. Wydarzenie to wywołało burze medialną nie tylko w Polsce,
ale też na świecie. Niniejszy artykuł analizuje japońskie donosy medialne związane ze strajkami przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego,
które pojawiały się w japońskim internetowych rozgłośniach medialnych pomiędzy październikiem 2020 a styczniem 2021. Największą
różnicą pomiędzy polskimi a japońskimi donosami medialnymi okazała się nieobecność wzmianek o opozycji, a także liderkach Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, Marcie Lempart oraz Klementynie Suchanow.
Japońskie media skupiały się m.in. na przedstawieniu postaci Jarosława Kaczyńskiego, opisie profilu partii Prawo i Sprawiedliwość oraz
podkreślaniu, że w Polsce duże wpływy na życie codzienne posiada
kościół katolicki.
SŁOWA KLUCZOWE: polski strajk kobiet, japońskie media, wyrok
trybunału konstytucyjnego, prawo aborcyjne w Polsce
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WSTĘP
22 października 2020 r. polski Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej wydał wyrok o niezgodności prawa aborcyjnego
z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Wyrok spotkał się z bardzo zróżnicowanym przyjęciem polskich obywateli. W sondażu
United Surveys dla Dziennika Gazety Prawnej i RMF FM wykonanego 5 lutego 2021 r. na próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski metodą telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych, ankietowani zadeklarowali 81,5%
poparcie dla aborcji w przypadku wad płodu, 28,7% w przypadku niechęci
ciężarnej do posiadania dziecka i 20,2% poparcia w przypadku, gdy matka
jest w trudnej sytuacji osobistej (Żółciak i in. 2020). Wobec podjętych przez
Trybunał Konstytucyjny decyzji, pomimo podwyższonego stanu zagrożenia
związanego z trwaniem pandemii koronawirusa, wielu mieszkańców Polski
zdecydowało się dołączyć do Strajku Kobiet, okazując swój gniew i bezsilność
wobec bezwzględności, z jaką wydano wyrok zaostrzający przepisy aborcyjne,
wzniecając tym samym niepokoje społeczne w już i tak niestabilnym gospodarczo i ekonomicznie czasie.
Od czasów protestów powstało wiele opracowań publicystycznych analizujących przyczyny oraz ewentualne skutki tego przeprowadzonego na niespotykaną w Polsce skalę wydarzenia, jednak jest to temat na tyle nowy, że
dotąd nie powstała jeszcze wystarczająca ilość opracowań stricte naukowych
tego zagadnienia. Inaczej ma się sprawa z Czarnym Protestem 2016 r., który
doczekał się wielu analiz polskich oraz międzynarodowych.
Zatem poniższa praca jest jedną z pierwszych prób opracowania tematu i czyni to z perspektywy rzadko spotykanej, gdyż orientalistycznej, co
może dać nowy, interdyscyplinarny punkt spojrzenia na strajki, nieoparty na
eurocentryzmie.
Celem niniejszego artykułu jest:
1. Ilościowe oraz jakościowe przebadanie japońskojęzycznych artykułów dotyczących strajków przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego w Polsce.
Szczególny nacisk położono na raportowany w wiadomościach zasięg strajku,
ilość uczestniczących, opis wydarzeń towarzyszących, ewentualne dodatkowe
komentarze. Analiza ma wykazać, w jakim świetle strajki kobiet prezentowane
są dla zainteresowanych tematem czytelników japońskojęzycznych i jak może
to wpływać na postrzeganie przez nich Polski.

200

WIZERUNEK POLSKIEGO STRAJKU KOBIET (2020-2021) ...

2. Jakościowa analiza japońskojęzycznych komentarzy na serwisie
YouTube pod filmami opisującymi strajki w Polsce w celu odpowiedzenia na
pytanie, czy perspektywa japońskich internautów różni się wielce od tej napotykanej w internecie polskojęzycznym. Jest to zupełnie inna kultura funkcjonująca w oparciu o system wartości oparty na buddyzmie oraz konfucjanizmie. Wyrastając w kulturze Europy można – pomimo różnic politycznych
– patrzeć na sprawy w oparciu o europejskie oraz chrześcijańskie fundamenty,
nie będąc tego świadomym. Dlatego podobna analiza może poszerzyć sposób
patrzenia na temat prawa aborcyjnego w Polsce o nowe perspektywy.
METODOLOGIA
W celu przeprowadzenia badań nad artykułami wyszukano w przeglądarce internetowej Google wszystkie japońskojęzyczne artykuły dotyczące strajku przeciw zaostrzeniu przepisów aborcyjnych w Polsce. Dla uzyskania jak
najszerszej perspektywy wyszukiwań zastosowano frazę „ポーランド デモ”,
czyli Pōrando demo (polska demonstracja). Tożsamą frazę zastosowano na serwisie YouTube.
Dużą wagę położono na zidentyfikowanie, czy dana rozgłośnia medialna
jest pochodzenia japońskiego, czy jest korporacją międzynarodową tłumaczącą wiadomości na język japoński. Przytoczono również wszystkie najistotniejsze dane występujące w japońskojęzycznych artykułach informujących o strajku, takie jak zasięg strajku, ilośc protestujących, istnienie lub brak odniesień
do istotnej dla strajkujących symboliki czerwonego pioruna.
W przypadku komentarzy na YouTubie, dokonano próby skategoryzowania ich w sposób, który będzie dalej omówiony w podrozdziale „Wyniki”.
WYNIKI
a. Japońskojęzyczne artykuły opisujące strajk
Znaleziono 17 portali z artykułami odpowiadającymi kryteriom wyszukiwania. W liczbę tę nie wliczono portali, które niegdyś umieściły informacje
o strajku, jednak obecnie artykuły zostały zarchiwizowane i nie są udostępniane.
Poniższa tabela przedstawia dane na temat wiadomości umieszczonych
na poszczególnych portalach rozgłośni medialnych. Jeśli dana informacja wystąpiła w artykule, w tabeli zaznaczono to symbolem ⃝ , a jeśli nie zaistniała,
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użyto symbolu ✕. Nieznane dane z artykułów całościowo lub częściowo znajdujących się za paywall’em zaznaczano znakiem zapytania.
Jak wynika z analizy tabeli 1, wiadomości o strajku przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego są udostępnianie w języku japońskim zarówno przez
media krajowe, jak i międzynarodowe. Najwięcej wiadomości w temacie pojawiło się w okresie od października 2020 do stycznia 2021. Tak samo jak
w polskich mediach, liczba protestujących jest bliżej nieokreślona i waha się
od kilku tysięcy do stu tysięcy. Najbardziej szczegółowo problem omówił artykuł zamieszczony na portalu Harbor Business (Hayashi Yasuto 2020) mężczyzny mieszkającego na co dzień w Toruniu i posiadającej ojca Japończyka i matkę Polkę. Autor wytłumaczył, że niektóre wiadomości wskazywały,
iż uczestników mogło być około 100 tysięcy, jednak z kilkutysięcznych protestów w małych miastach oraz z ujęć z drona można by było wnioskować,
że protestujących było w rzeczywistości o wiele więcej. Artykuł również jako
jedyny opisał w bardzo obrazowy sposób relację pomiędzy strajkującymi kobietami a mężczyznami, którzy przyszli pod kościołami robić „ścianę obronną”. W bardzo przystępny sposób autor wytłumaczył po japońsku, kim są
polscy tzw. kibole i jak są społecznie spostrzegani.
Kolejnym punktem w tabeli jest liczba protestujących miast w Polsce.
Najczęściej wiadomości podawały, że protestuje ponad 50 miast lub miejscowości na przestrzeni całego kraju. Wśród najcześciej wymienianych miast były
Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław, Kraków, ale też na przykład Otwock,
ponieważ powieszono tam baner popierający protest przy kościele, co zostało dostrzeżone przez redaktora wiadomości. Kilkukrotnie pojawiającym się
w wiadomościach wątkiem jest wtargnięcie do kościoła w Warszawie. Protestująca kobieta stanęła przy ołtarzu z banerem o treści: „Módlmy się za prawo
do aborcji”. Również w poznańskiej katedrze w czasie mszy świętej demonstrowano z plakatami, o czym donosi portal NewSphere (Nakahara Haruka
2020).
W wiadomościach bardzo rzadko podawano informację o reakcji Unii
Europejskiej i reszty świata na wydarzenia w Polsce, jednak jeśli już było to
prezentowane, to bardzo precyzyjnie i szczegółowo. W przypadku portalu
NewSphere, jako kraje solidaryzujące się ze strajkującymi w Polsce wymienia: Niemcy, Anglię, Norwegię, Ukrainę, Irlandię, Włochy, Amerykę, Kanadę oraz Meksyk. Raportuje, że mieszkańcy protestowali pod ambasadami
i konsulatami.
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tysięcy
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14.12.2020

12.11.2020

Francja

Japonia

BBC

AFP BB
News

Newsphere
cały kraj

cały kraj

kilka
tysięcy

24.10.,
3.11.
2020

Wielka
Brytania

Nihon
Keizai
Shimbun
ponad 50

✕

28.10.2020

Japonia

Nazwa rozgłośni medialnej

⃝

✕

⃝

✕

⃝

✕

✕

⃝

⃝

⃝

✕

⃝

✕

✕

✕

✕

✕

✕

⃝

✕

⃝

✕

⃝

⃝

Tabela 1 Informacje na temat Strajku Kobiet umieszczone na poszczególnych japońskojęzycznych portalach rozgłośni medialnych.

Siedziba

Data wiadomości o strajku

Raportowana ilość
protestujących

Ilość protestujących miast

Opis reakcji krajów UE oraz
świata
Przedstawienie
postaci Jarosława
Kaczyńskiego
Przedstawienie
profilu partii PiS
Wzmianka o partiach
opozycyjnych
Przedstawienie symbolu
błyskawicy

Przedstawienie Polski jako
kraju
z dużymi wpływami kościoła
katolickiego

✕

⃝

✕

⃝

Wzmiankao starciach
z policją

✕

⃝

✕

✕

Wzmianka o proteście
rolników
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✕

✕

?

?

✕

?

?

✕

?

?

✕

?
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✕
⃝

✕

✕
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✕

?

?

⃝

✕

?

?

✕

⃝

?

?

✕

✕

?
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Zenshin
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cały kraj
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✕
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✕

✕
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✕
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Portal ten jako jedyny wspomina o organizacji Aborcja Bez Granic, której przypisuje korzenie irlandzkie. Opisuje, że uczestnicy protestów umieszczają numer telefonu organizacji na budynkach, posągach, tablicach i murach
kościoła. „Aborcja Bez Granic” na japoński przetłumaczona jest jako kyōkai
naki chūzetsu nettowāku (国境なき中絶ネットワーク).
NewSphere donosi również, że we Włoszech 109 organizacji wystosowało otwarty list do Unii Europejskiej oraz włoskiego rządu w sprawie poparcia strajków w Polsce. Wspomniana jest także petycja Amnesty International,
którą podpisało około 120 tyś. osób popierających strajk oraz skrytykowanie
decyzji trybunały przez liderów partii europejskich.
Na NewSphere artykuł o polskim strajku jest bardzo obszerny, a sam
portal reklamuje się jako miejsce, które stawia sobie za cel tworzyć treści dla
pokolenia „milenialsów”, aby mogli poznać międzynarodową perspektywę
i wyrobić sobie własne zdanie na ważne tematy. Jest prowadzony przez japońską firmę Skyrocket Corporation z bazą w Tokio.
Innym portalem referującym reakcję Unii Europejskiej na wydany
w Polsce wyrok jest Shimbun Akahata („Gazeta Czerwona Flaga”), który
jest związany z Japońską Partią Komunistyczną. Cytowana tam jest Dunja
Mijatović, bośniańska komisarz praw człowieka Rady Europy. Na Twitterze
udostępniła wiadomość, że jest to „smutny dzień dla praw kobiet” (Shimbun
Akahata 2020).
Kolejnymi dwoma polami w tabeli są „przedstawienie postaci Jarosława
Kaczyńskiego” oraz „przedstawienie profilu partii PiS”. Jarosław Kaczyński
w artykułach przedstawiony jest jako wpływowa postać w świecie polskiej polityki i lider partii PiS, której japońska nazwa brzmi Hō to Seigi (法と正義).
AFP BB News (2020) opisuje uczestników protestów jako głównie kobiety
i młodzież, którzy zgromadzili się pod domem Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ „jak wskazali specjaliści, miał on związek z orzeczeniem trybunału”.
Nihon Keizai Shimbun referuje, iż Kaczyński o demonstrantach powiedział, że „próbują zniszczyć kraj” (Nihon Keizai Shimbun 2020) i silnie im
oponował. Podkreślane są silne wpływy kościoła katolickiego w Polsce, który traktuje aborcję jako ciężki grzech oraz poglądy Prawa i Sprawiedliwości
podchodzącego bardzo poważnie stanowisko kościoła i w pełni popierającego
wyrok.
Dość wtórną i mało istotną informacją w analizowanych artykułach okazał się symbol czerwonej błyskawicy, o którym niewiele napisano po japońsku.
W trakcie trwania protestów w Polsce, japońskojęzycznych artykułów o tym
symbolu pojawiało się zdecydowanie więcej. W Polsce wręcz z czasem symbol
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czerwonej błyskawicy stał się dla przeciwników strajku symbolem niejako
„odpychającego” ich ruchu społecznego. O błyskawice na awatarach toczyły
się spory na uczelniach czy zajęciach on-line w szkołach. Tymczasem nie jest
to wcale motyw przewodni większości japońskich artykułów. Czerwona błyskawica nie wzbudza emocji i nie jest przedmiotem sporu w tak odległym od
Polski kraju.
Podobnie, charakterystyczna i wywołująca spory pomiędzy poplecznikami i przeciwnikami organizacja Ogólnopolski Strajk Kobiet jest praktycznie
nieobecna w wyżej wymienionych artykułach. Postaci Marty Lempart oraz
Klementyny Suchanow nie pojawiają się wcale, natomiast na portalu Zenshin
(2020) widnieje japońska nazwa OSK, która brzmi Zenkoku Josei Sutoraiki (全国女性ストライキ), jednak jest to tylko część artykułu, podczas gdy
w polskich mediach wszelkie sprawy związane z protestami przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego występują w odniesieniu do działań OSK lub ich
przeciwników.
Wyjątkowo szczegółowy jest opis pochodzący od AFP BB News, gdzie
wspomina się o rolnikach protestujących przeciwko spadkowi cen towarów
rolnych, porzucających na ulicy ciała świń, ziemniaki oraz jajka. Jest to jedyny
raz, gdy w wiadomościach wspomniano, iż w trakcie protestów odbywały się
też demonstracje niepowiązanych ze strajkiem kobiet grup społecznych.
Unikatowy pośród zbioru artykułów jest tekst z japońskojęzycznego magazynu Vogue z 26 stycznia 2021 r. autorstwa Mina Oba o tytule: „Polka
Anja Rubik podjęła wyzwanie zmierzenia się z problemami edukacji seksualnej
w swoim kraju. Walczące modelki”. Powstał w oparciu o amerykańskie wydanie Vogue z listopada 2020 r. Vogue to amerykański magazyn modowy,
którego początki sięgają 1892 roku. Obecnie ma 26 międzynarodowych edycji, w tym japońską i polską. Wspomniany artykuł opisuje, że w listopadzie
2020 w Polsce w ponad 50 miejscowościach odbyły się na szeroką skal protesty, w których udział wzięło kilkadziesiąt tysięcy osób. Demonstracje były
wynikiem decyzji Trybunału Konstytucyjnego o niemal całkowitym zakazie
aborcji, co wywołało potężny społeczny sprzeciw. Tekst prezentuje światowej sławy modelkę polskiego pochodzenia Anję Rubik (ur. 1983) jako społeczniczkę, seksedukatorkę i głos społeczności LGBTQ+. Osobę, która choć
krytycznie odnosi się do zmian politycznych w kwestiach aborcji oraz niskiej
świadomości Polaków na temat strefy seksualnej, to jednak nie jest pesymistyczna, gdyż ma nadzieję na daleko idące zmiany. Chciałaby chronić „wolności kolejnych pokoleń Polaków” i kontynuować swoją działalność, nazywaną
w artykule „walką”.
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Usytuowanie w świecie mody Anja Rubik jest niepodważalne. Współpracowała z najważniejszymi światowymi markami takimi jak Chanel, Gucci,
Givenchy, a także była inspiracją dla postaci o imieniu Cane Lele w występującym w serii tajwańskiego komiksu manhua o tytule „The One” autorstwa
Nicky Lee (Tongli Publishing Co. 2006). Ponadto, wystąpiła jako modelka
w grze na produkowaną w Japonii konsolę Nintendo Wii. Spośród wszystkich
artykułów na temat strajku kobiet ten jako jedyny jest oparty o autorytet
osoby znanej w świecie i lubianej, jest też niezwykle personalny i może przejąć
czytelnika, który zainteresuje się sprawą z perspektywy szanowanej powszechnie modelki.
Ważnym dokumentem japońskojęzycznym odnalezionym w trakcie prowadzenia badań i powiązanym ściśle ze strajkami przeciw zaostrzeniu prawa
aborcyjnego w Polsce, jest „Powiadomienie z Ambasady Japonii (ostrzeżenie
o dużych zgromadzeniach oraz protestach)”, wysłane w trakcie protestów
przez Ambasadę Japonii w Polsce do wszystkich obywateli Japonii zarejestrowanych jako przebywający w Polsce.
Oto fragment treści powyżej wspomnianego dokumentu:
Ostatnio w Polsce codziennie na dużą skalę wybuchają protesty, w wyniku których ponad 200 osób zostało zatrzymanych
· W dużych grupach oraz ruchach protestacyjnych istnieje niebezpieczeństwo, że sytuacja wśród uczestników znienacka się zaostrzy
i będą miały miejsce niespodziewane zdarzenia, dlatego prosimy nie
zbliżać się nieostrożnie oraz pozostać czujnym
· Ogłoszone zostało, że uczestnicy powyższej wymienionych demonstracji nie stosują się do obecnych obostrzeń pandemicznych
związanych z koronawirusem. Uczestnictwo w takim zgromadzeniu
jest łamaniem obecnych restrykcji, a ponadto zwiększa ryzyko zakażenia, dlatego prosimy uważać.
Polski Trybunał Konstytucyjny 22 października (czwartek) ocenił, że
obecne prawo zezwalające na usunięcie ciąży ze względu na wady wrodzone płodu jest niezgodne z konstytucją. Tego samego dnia w Warszawie wybuchł strajk przeciwników tej decyzji. Demonstranci spod
siedziby trybunału oraz siedziby partii rządzącej PiS udali się pod dom
przewodniczącego tej partii Kaczyńskiego. Policjanci aresztowali jednak część protestantów pod zarzutem łamania obostrzeń pandemicznych. Odtąd demonstracje przeciwników tego wyroku odbywają się
codziennie i nie tylko w Warszawie, ale też innych dużych miastach
takich jak Gdańsk, Łódź, Poznań, Katowice, Wrocław” (Ambasada
Japonii w Polsce 2020)
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Ton dokumentu bardzo mocno podkreśla, że uczestniczenie w protestach może być potraktowane jako łamanie obowiązujących w kraju regulacji
i odradza wchodzić w kontakt z większymi skupiskami ludzi.
b. Japońskojęzyczne komentarze
w kwestii wprowadzenia restrykcyjnego prawa aborcyjnego w Polsce
W niniejszym rozdziale przedstawione zostaną przykładowe internetowe
reakcje osób japońskojęzycznych na wiadomość o zaostrzeniu prawa aborcyjnego w Polsce. Zastrzec należy, że jest to bardzo zawężona próba opinii
i zachowań. Bariera językowa obcego alfabetu sprawia jednak, że jest to ciekawa alternatywna w stosunku do komentarzy pisanych w Europie, gdzie istnieje większa zależność od wspólnych zobowiązań, interes w tym, aby kupić
popierające daną opcję polityczną opinię. Zakładać można, że poniżej wypowiadający się internauci pisali swoje komentarze na podstawie własnego
zainteresowania tematem Polski lub napotkali informację o Polsce podczas
korzystania z internetu i nie odnieśli żadnych korzyści, w tym finansowych,
z pozostawionych pod sprawozdaniami ze strajku przeciw zaostrzeniu prawa
aborcyjnego wpisów.
Komentarze podzielić można pod względem przekazywanych informacji
na siedem głównych grup: I komentarze szukające wytłumaczenia zasłyszanej
o Polsce informacji, II komentarze wyrażające zdziwienie wobec zasłyszanej
informacji, III komentarze krytykujące Polskę, IV komentarze krytykujące kościół katolicki, V komentarze osób wykształconych w kwestii polskiej,
VI komentarze chwalące Japonię za to, że nie jest taka jak Polska, VII komentarze argumentujące za i przeciw aborcji.
Poniżej przedstawiono przykłady komentarzy każdej z wyżej wymienionych grup. Wszystkie cytowania za filmikiem „Jinkō chūzetsu ga hobo zenmen kinshi ni, mikka renzoku de kōgi demo Pōrando” opublikowanym przez
BBC News Japan (2021) na YouTubie.

I Komentarze szukające wytłumaczenia zasłyszanej o Polsce informacji:
1. „Czy chodzi o rozstrzygnięcie, czy zjawisko aborcji jest dobre czy złe oraz
w jakim stopniu słuchać nauk kościoła katolickiego?” „Tak, to o to chodzi”.
2. „Dlaczego właściwie uchwalono takie prawo?” „Piszą, że z powodu wpływów
kościoła katolickiego”
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Komentarze z grupy I dowodzą, że pochodząc spoza kraju pogrążonego
w sporze aborcyjnym można być nieświadomym, że jest to temat kontrowersyjny i debatowany w mediach. W Polsce niezależnie od przynależności
politycznej, istnieje wysoka świadomość, że dla kościoła katolickiego aborcja
jest grzechem śmiertelnym. Nawet w przypadku niezgody światopoglądowej,
posiadane jest wyczucie tła społecznego drugiej strony sporu. Pochodząc z Europy i będąc zakorzenionym w kulturze wyrastającej z chrześcijaństwa można
być nieświadomym, że dla zewnętrznego obserwatora sama dyskusja o tym,
czy coś jest grzechem i przewinieniem jest bardzo abstrakcyjna i kompletnie
nie należy do jego perspektywy postrzegania spraw.
II Komentarze wyrażające zdziwienie wobec zasłyszanej informacji:
1. „Dziwny kraj!”
2. „To Polska była takim krajem? Nie wiedziałem”

Komentarze z grupy II pokazują, że choć w Polsce Japonia często przedstawiana jest jako odległy, dziwny oraz niezrozumiały kraj, Japończycy mogą
posiadać tożsame pojęcie w stosunku do Polski i doznać ogromnego zaskoczenia odmiennością, gdy słyszą o standardach panujących w danym kraju.  
III Komentarze krytykujące Polskę:
1. „Polska stała się krajem numer 1, do którego nie chcę jechać”
2. „Nic, tylko zrobić o tym Polandball”

Komentarze z grupy III wskazują, że niektórzy japońscy internauci
poczuli silną niechęć do Polski, gdy przeczytali o wyroku Trybunału
Konstytucyjnego.
IV Komentarze krytykujące kościół katolicki:
1. „Jednak kościół katolicki jest bardzo opóźniony i faworyzuje konserwatyzm
i mężczyzn”.

Komentarze z grupy IV ukazują dużą niechęć komentujących internautów w stosunku do instytucji kościoła katolickiego. Niektórzy użytkownicy
użyli nawet do opisu kościoła japońskiego wyrazu „キリカス” kirikasu, który
jest pejoratywnym określeniem wskazującym na posiadanie skrajnie negatywnego nastawienia w stosunku do kościoła.
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V Komentarze osób wykształconych w kwestii polskiej:
1. „Polski nacjonalizm i katolicyzm są bardzo silnie powiązane. Nic dziwnego,
że takie prawo powstało”.
2. „Nie piszcie komentarzy typu to Polska była takim krajem?!, bo to nieprawda.
Możecie pisać tak o politykach, ale nie o całym narodzie. My Japończycy niekoniecznie rozumiemy, czym kończy się wplątanie skomplikowanych doktryn religijnych do polityki. Ten strajk jest po to, że ludzie chcą pokazać swój sprzeciw.
Chcą zademonstrować, że są w pełni świadomymi ludźmi. Polska jest krajem,
który walczy sam ze sobą. Nie krytykujcie tak łatwo rzeczy o innych ludziach,
o innym kraju, skoro nie rozumiecie”.

Komentarze z grupy V przedstawiają perspektywę Japończyków posiadających głębszą świadomość przemian zachodzących w Polsce. Opinia
nr 2 charakteryzuje się dużą wiarą w procesy demokratyczne mające miejsce
w kraju. Spostrzeżenie, iż „Polska jest krajem, który walczy sam ze sobą” osoby przyglądającej się sytuacji politycznej jako widz przynosi na myśl groteskę
i absurd, skłaniającą ku refleksji.
VI Komentarze chwalące Japonię za to, że nie jest taka jak Polska:
1. „Jak tak teraz o tym myślę, to Japonia jest jednak jeszcze znośna. W Japonii
aborcja podchodzi prawie pod prawo o ochronie ciała matki i przynajmniej to
prawo chroni to ciało matki”
2. „Cieszę się, że nie jesteśmy katolickim krajem”.
3. „Cieszę się, że w Japonii katolicyzm i islam nie są powszechne”

Komentarze z grupy VI przedstawiają przemyślenia osób piszących
z perspektywy obywateli kraju, w którym religia – choć powszechna i w pewnych okresach historycznych narodowa – nie jest tematem codziennych debat,
kłótni i rozliczeń. Poznanie informacji o sytuacji politycznej w Polsce pozwoliło internautom bardziej docenić możliwość wyboru, jaką posiadają w swoim
własnym kraju.
VII Komentarze argumentujące za i przeciw aborcji:
1. „Zezwalają na aborcję w przypadku gwałtu i kazirodztwa, ale czy wiedzą,
ile cierpienia kosztuje udowodnić coś takiego? Jeśli słowa drugiej osoby poświadczają coś innego niż twoje, łatwo można sobie wyobrazić, że w wielu przypadkach
nic nie udowodnią. Aborcja powinna być wyborem osobistym i nie powinny
o niej decydować osoby trzecie oraz państwo”.
2. „Zakaz aborcji powiększa biedę i wpływa negatywnie na bezpieczeństwo
wewnętrzne kraju”.
211

ZOFIA KURZAWIŃSKA

3. „O co chodzi z tym, że to państwo decyduje o tym, czy urodzić czy nie urodzić?
Przecież to tylko cierpienia dla tego dziecka, za które państwo nie będzie brało
odpowiedzialności”.
4. „To mówicie, że lepsze od aborcji jest podcięcie gardła dziecku żeby nie płakało,
jak jakiś czas temu zrobiła japońska licealistka? Nie rozumiem sposobu myślenia
barbarzyńców z Europy. To bardzo w stylu polityków, żeby myśleć bardziej
o ideologii dorosłych niż z perspektywy dziecka”.
5. „Być może jest to wybór matki, ale nie można zapominać, że przy aborcji kogoś
się zabija. To nie takie proste jak tylko powiedzieć, że to wybór kobiety.
To skomplikowany temat”.

Komentarze z grupy VII dowodzą, że Japończycy podobnie jak Polacy
potrafią przyjąć stanowisko po obu stronach konfliktu i posiadać podobne do
przytaczanych w Polsce argumenty. Jednakże w Japonii rzeczywista sytuacja
jest taka, iż prawo aborcyjne jest łagodniej interpretowane niż w Polsce. Fakt
ten prowokuje do zastanowienia się, z czego biorą się różnice podejścia w Polsce i Japonii, niemniej jest to temat na osobną rozprawę.
PODSUMOWANIE
Badanie wykazało, iż w japońskojęzycznych mediach jest wystarczająco
wiele szczegółowych materiałów o strajku przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego w Polsce. Zainteresowane tematem osoby znajdą wyczerpujące artykuły,
spośród których niektóre napisane zostały przez osoby japońskojęzyczne przebywające w Polsce i uczestniczące w protestach.
Największą różnicą pomiędzy przedstawieniem strajków w japońskoi polskojęzycznych mediach jest niewystępowanie praktycznie wcale w treściach japońskich partii opozycyjnych oraz Ogólnopolskiego Strajku Kobiet
wraz z liderkami Martą Lempart i Klementyną Suchanow. Może to świadczyć o przecenieniu wpływu tych osób na sytuację w kraju przez polskie
media lub też niewystarczającym docenieniu ich przez zagranicznych reporterów. To przemilczenie jest jednak bardzo istotną informacją, że z zagranicznej perspektywy opisanie postaci Jarosława Kaczyńskiego jako lidera PiS
było uznane za wielokrotnie ważniejsze niż przedstawienie jego politycznych
i społecznych oponentów. Chętnie cytowano wpływowych polityków Unii
Europejskiej komentujących sytuację wewnętrzną kraju, natomiast nikt nie
przytoczył komentarzy opozycji czy też polskich polityków zasiadających
w europarlamencie.
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Z komentarzy internautów wynika natomiast, iż większość wyrażających
opinię uważa sytuację w Polsce za niezrozumiałą bądź kontrowersyjną, gdyż
temat aborcji nie jest w Japonii tak powszechnie i nieustająco rozważany, jednakże kilku komentujących byłoby gotowych przyjąć jako swoją również perspektywę polskiej prawicy.
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MEMY WYSZŁY NA ULICĘ.
TRANSKRYPTYWNY
I MULTIMODALNY CHARAKTER
TRANSPARENTÓW STRAJKU KOBIET
THE MEMES WENT TO THE STREET.
TRANSCRIPTIVE AND MULTIMODAL CHARACTER
OF WOMEN’S STRIKE PLACARDS

STRESZCZENIE
Celem artykułu jest ukazanie transparentów Strajku Kobiet jako nowego gatunku komunikacji interpersonalnej. Wiele z nich przybrało
formę memów internetowych, przenosząc gatunek komunikacji internetowej do świata rzeczywistego. Transkryptywny i multimodalny charakter banerów, oparty na bogactwie semiotycznym ich tworzywa oraz silnie zmediatyzowany język protestów przyczyniły się
do rozpowszechnienia potocznej opinii, według której w strajkach
uczestniczyli głównie ludzie młodzi. Genologiczno-tekstologiczna
analiza memicznych transparentów przeprowadzona w perspektywie
komunikacyjnej wyjaśnia, że wykreowany obraz „strajków pokolenia
Z” jest błędny, a na ulicach miast protestowali również przedstawiciele
generacji starszych. Badania te są ważne z perspektywy komunikacyjnej jak i pandemicznej, a uzyskane wnioski dowodzą, że mimo różnic pokoleniowych, ujawniających się podczas pracy i nauki zdalnej,
reprezentanci różnych generacji pokoleń medialnych mogą tworzyć
wspólnotę komunikacyjną.
SŁOWA KLUCZOWE: Strajk Kobiet, memiczne transparenty, pokolenia medialne, komunikacja
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WSTĘP
Zapoczątkowane pod koniec października 2020 roku Strajki Kobiet zwykło się nazywać „strajkami pokolenia Z” bądź szerzej – „.JPG”. Grupa młodych protestujących została wyraźnie przeciwstawiona generacjom starszym,
przedstawicielom grupy wiekowej ich rodziców i dziadków, tzw. „pokoleniu
JP2”1. Nakreślona przez media potoczna opinia, według której najliczniejszą
grupą uczestniczących w strajkach były młode, wykształcone kobiety z dużych miast oraz najmłodsze pełnoletnie pokolenie w przedziale wiekowym od
18 do 24 roku życia, motywowana była w dużym stopniu specyficzną poetyką
i estetyką strajków. Znaczna część transparentów, z którymi maszerowali protestujący, przybrała formę memów internetowych, przenosząc „gatunek tekstu współczesnego folkloru internetowego” (Kowalska 2014, s.217), dostępny
szeroko dla przedstawicieli pokolenia Z, mniej – dla przeciwstawianej mu
generacji Baby Boomers – do przestrzeni rzeczywistej. Należy jednak pamiętać, że w strajkach licznie uczestniczyli także reprezentanci starszych pokoleń,
czego dowodzą przeprowadzane przez media sondaże. Forma, którą przybrały
transparenty Strajku Kobiet, nie definiuje więc grupy osób w nim uczestniczących, lecz przedstawia zjawisko rozszerzenia typologii internetowego gatunku
tekstowego, który poprzez „wyjście na ulicę” przybiera materialną postać.
Celem artykułu jest ukazanie transkryptywnego i multimodalnego charakteru transparentów Strajku Kobiet. Wyjaśni ono, dlaczego wykreowano
błędny obraz „marszy pokolenia Z”, podczas gdy brali w nich udział przedstawiciele wielu generacji. Analizę rozpocznę od krótkiego scharakteryzowania
poszczególnych pokoleń odbiorców medialnych uczestniczących w marszach.
Następnie omówię najważniejsze cechy gatunkowe oraz funkcje memów internetowych, pokazując, w jaki sposób narzędzia badawcze stosowane do ich
opisu można wykorzystać przy analizie transparentów. Praca z materiałem
w postaci zdjęć przedstawiających memiczne szyldy ukaże również ekspansję
języka nowych mediów oraz komunikacji medialnej w przestrzeni rzeczywistej.
Wszystkie wykorzystane w artykule fotografie pochodzą z profilu Instagram
Transparenty z protestow (@transparenty_z_protestow). Wybrany materiał

1
Generacja JP2, która swoją nazwę bierze od osoby św. Jana Pawła II, to pokolenie tzw. powojennego wyżu demograficznego (Baby Boomers), którego przedstawicieli należy
szukać wśród osób urodzonych między 1946 a 1969 lub 1946 a 1964 rokiem (badacze nie są
zgodni co do dat granicznych), pokolenia dzisiejszych 75-57/52-latków. Baby Boomers „wierzą
we władzę z mocy prawa, przestrzegają ustalonych zasad i szanują autorytety”(Wojtaszczyk
2016, s. 33), charakteryzuje się ich często, jako pokolenie konserwatywne i tradycjonalistyczne.
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został przeanalizowany w perspektywie komunikacyjnej, genologicznej oraz
tekstologicznej.
CHARAKTERYSTYKA POKOLEŃ ODBIORCÓW
MEDIALNYCH I ICH UCZESTNICTWO W STRAJKACH
KOBIET
Życie współczesnego obywatela cywilizowanego świata opiera się
w dużej części na komunikacji medialnej. Wybuch pandemii COVID-19
spotęgował proces zastępowania kontaktów interpersonalnych komunikacją
medialną, zapośredniczoną przez narzędzia nowej technologii. Przestrzeń
cyfrowa jest obecnie nie tylko przedmiotem rozrywki czy sferą powszechnego
dostępu do informacji – często przefiltrowanych zgodnie z zainteresowaniami
odbiorcy – ale także miejscem pracy zawodowej oraz nauki szkolnej
i uniwersyteckiej. Internet stał się miejscem kontaktów przedstawicieli
różnych pokoleń użytkowników sieci teleinformatycznej, którzy stworzyli
wspólnotę internetowej komunikacji. Naturalne różnice międzypokoleniowe
wynikają z dokonującej się w ciągu kolejnych dekad „reorganizacji sposobu
widzenia świata, podstawowych wartości, struktur społecznych i politycznych”
(Gruchoła 2014, s.32). Są one również widoczne na poziomie kompetencji
w zakresie użytkowania narzędzi nowych technologii informacyjnych, determinowanych przede wszystkim datą urodzenia. Badacze nie są zgodni
w określaniu ram czasowych trwania kolejnych generacji medialnych, a także ich nazw. Wynika to z niesynchronicznego rozwoju nowych technologii
w poszczególnych państwach świata2.
Jak już zostało zaznaczone we wstępie, media nakreśliły mylący obraz,
wedle którego najliczniejszą grupą uczestniczącą w Strajkach Kobiet byli
przedstawiciele „pokolenia Z”, tak więc osoby urodzone po 1995 roku3,
„w czasach dynamicznego wzrostu znaczenia internetu i nowych technologii
komunikacyjnych” (Gruchoła 2014, s.41). Opinia ta wynika z jednej strony
ze specyficznej poetyki i estetyki przedsięwzięcia marszy, silnie zmediatyzowanego języka protestów, jak również z charakterystycznych dla tej generacji cech.
Tworzą ją ludzie o znacznie większym stopniu tolerancyjności w porównaniu
do pokoleń wcześniejszych, skupieni na rozwoju własnych zainteresowań,
W warunkach polskich oraz w państwach Europy Środkowo-Wschodniej można
przyjąć około 10-letnie przesunięcie (por. Gruchoła 2014, s. 37).
3
Data ta bywa często kwestionowana przez badaczy, którzy twierdzą, że przypisanie
do generacji Z, nazywanej też pokoleniem C, powinno wynikać raczej z „wychowania w rzeczywistości cyfrowej” (cyt. za Peszko 2016,s.362) niż z metryki urodzenia.
2
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kierujący się wartościami indywidualizmu, żyjący w świecie stałego dostępu
do sieci, komunikujący się głównie za pomocą mediów społecznościowych.
Jak wynika z sondaży4 dotyczących uczestnictwa w Strajkach Kobiet, najliczniejszą grupą protestujących były osoby w wieku od 24 do 44 lat, tak więc
zarówno przedstawiciele generacji Z, jak i pokolenia Y – urodzeni między
1980 a 1995 rokiem. Niektórzy badacze jako daty graniczne trwania generacji
Y wskazują lata 1977–1997, dokonując wewnątrzpokoleniowego rozgraniczenia na cyfrowych imigrantów oraz cyfrowych tubylców. Cyfrowi imigranci to osoby urodzone przed rokiem 1980, które weszły w erę cyfrową jako
ludzie dorośli i choć są czynnymi użytkownikami nowych technologii, nie
znają ich tak dobrze, jak przedstawiciele cyfrowych tubylców. Naturalnym
sposobem komunikacji są dla nich, w dalszym ciągu, kontakty interpersonalne zachodzące w świecie rzeczywistym. Drugą podgrupę pokolenia Y, która
przyszła na świat w momencie komputeryzacji świata, stanowią cyfrowi tubylcy, od urodzenia żyjący w przestrzeni rozpowszechniającego się dostępu
do sieci oraz nowych technologii. Przedstawiciele tego pokolenia są osobami
przedsiębiorczymi, otwartymi, pewnymi siebie, przedkładającymi komfort
i doświadczenia życiowe nad posiadanie. Mają dużą świadomość manipulacji
mediów oraz zabiegów perswazyjnych stosowanych np. w reklamach, dzięki
czemu nie ulegają im. Są nie tylko „konsumentami mediów” (Gruchoła 2014,
s.38), ale dzięki stałemu dostępowi do Internetu – współtwórcami pojawiających się w nich treści. Pokolenie Y to tak zwane pierwsze pokolenie ekranowe,
zainteresowane bardziej obrazem niż słowem, aprobujące przekaz wizualny
oraz audiowizualny względem przekazu pisanego (por. Gruchoła 2014, s.3840). Według sondaży wśród osób popierających, choć niezbyt często uczestniczących w Strajkach Kobiet znaleźli się także przedstawiciele pokolenia X,
urodzeni między 1965 a 1984 rokiem. W polskich realiach wśród reprezentantów tej generacji znajdą się osoby osiągające dorosłość wraz z pojawieniem
się na rynku nowinek technicznych w postaci telewizji satelitarnej, telefonów
komórkowych oraz komputerów stacjonarnych. To pokolenie, które zaczyna
oswajać się z docierającą z Zachodu popkulturą, a media powoli stają się istotnym elementem ich życia, „współtworzącym tożsamość jednostki, jej wrażliwość i sposób postrzegania rzeczywistości” (Gruchoła 2014, s.36). Jednak
w odróżnieniu od pokoleń młodszych, przedstawiciele generacji X potrafili
4
Powołuję się tutaj na wyniki sondażu, które zostały opublikowane 30 grudnia
2020 roku na łamach portalu tygodnika „Polityka”, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/2074683,1,sondaz-w-sprawie-protestow-kto-bierze-udzial-w-spacerach.read [dostęp
10.05.2021].
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jeszcze odnaleźć równowagę pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym.
W strajkach nie uczestniczyli przedstawiciele najstarszego pokolenia odbiorców mediów, osoby powyżej 55. roku życia, tzw. Baby Boomers, choć i oni
w dużym procencie deklarowali bierne poparcie marszy.
Statystyki wyraźnie pokazują, że społeczność gromadząca się na Strajkach
Kobiet jest bardzo zróżnicowana pod względem wieku, jak i wykształcenia.
Można zadać w tym miejscu pytanie, co sprawiło, że z pozoru tak zróżnicowane grupy spotkały się w przestrzeniach miejskich, stając się wspólnotą manifestującą swoje poglądy? Źródeł tej wspólnotowości należy szukać wcześniej aniżeli w momencie opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Duże
znaczenie zdaje się mieć tutaj wybuch pandemii koronawirusa SARS-CoV-2,
który spowodował przeniesienie życia społecznego do przestrzeni wirtualnej.
Konieczność pracy zdalnej zmusiła przedstawicieli pokoleń starszych do zaznajomienia się z nowinkami technicznymi, niejednokrotnie dzięki pomocy
reprezentantów generacji młodszych, „zakorzenionych” w komunikacji medialnej. Utworzona z konieczności, w marcu 2020 roku wspólnota Internetu, z końcem października tegoż roku zjednoczyła się także w przestrzeniach
miejskich. Różnorodną grupę protestujących, starszych i młodszych, kobiet
i mężczyzn, połączyła niezgoda z ogłoszonym wyrokiem, na który postanowili zareagować, tworząc prześmiewcze, memiczne transparenty. Tym samym
połączył ich również śmiech, który, jak pisał Henri Bergson, jest „spoiwem
społecznym”, pozwalającym „oswoić lęk i złagodzić stres” (Skudrzyk 2015,
s.161).
CECHY GATUNKOWE I FUNKCJE
MEMÓW INTERNETOWYCH
Wielu badaczy zajmujących się teorią memów internetowych jako gatunku powołuje się w swoich badaniach na pomysł Richarda Dawkinsa, brytyjskiego biologa, który stworzył nowy dział nauki zwany memetyką, opracowując koncepcję replikatorów informacji kulturowych – memów – będących
jednostkami analogicznymi do przekaźników informacji genetycznych –
genów. Dawkinowskie pojęcie memu obejmowało wszystkie przejawy aktywności ludzkiej rozpowszechnione w kulturze, przyczyniające się do jej doskonalenia (por. Marak 2013, s.133, Kowalska 2014, s.2017, Piskorz 2015, s.651,
Wójcicka 2019, s.19). Rozwój nowych technologii, szczególnie powstanie
Internetu i tworzenie serwisów społecznościowych, przyczyniły się do przeniesienia teorii memetycznej do świata wirtualnego. Memy internetowe, jako
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gatunek tekstowy oraz gatunek komunikacji internetowej, przekazują często
już zinterpretowane informacje. Dzięki mediom cyfrowym wiadomości transportowane przez memy są nie tylko odbierane, ale przy tym modyfikowane,
a użyte jako szablon teksty kultury są redystrybuowane (por. Piskorz 2015,
s.651-652). Bazą dla memu internetowego mogą stać się: zdjęcie, obraz,
kadr z filmu, komiks czy krótki film zamieszczony w Internecie, opatrzone
stosownymi, współgrającymi z nimi podpisami. Różnorodność systemów
i rodzajów znaków (słowo pisane, obrazy materialne, symbole, obrazy
mentalne – wyobrażenia przeszłości lub przyszłości) wykorzystywana przy
ich tworzeniu czyni memy internetowe gatunkiem o charakterze transkryptywnym i multimodalnym. Oba pojęcia wskazują na bogactwo semiotyczne
tworzywa memów internetowych, pozwalające na transformowanie tekstów
z jednej postaci medialnej w drugą, korelowanie i zestawianie rozmaitych znaków, a także rozkodowywanie ich znaczeń poprzez komentowanie, interpretowanie oraz modyfikowanie treści dostarczanych przez media oficjalne innymi
kanałami przekazu i przy pomocy innych systemów znakowych, co stanowi
zresztą mechanizm tworzenia memów internetowych (por. Stöckl 2015, s.38,
Wójcicka 2019, s.116-117). Jak pisze Hartmut Stöckl, wskazując tym samym
na kulturotwórczy oraz opiniotwórczy charakter omawianego gatunku, „tylko
przy połączeniu wielu systemów znaków w tekście i umyśle, ma szansę powodzenia kreowanie sensu kulturowego danego społeczeństwa” (Stöckl 2015,
s.38). Prawidłowe, kontekstowe odczytanie memów internetowych wymaga
orientacji w kulturze oraz znajomości aktualnych problemów społeczno-politycznych, do których teksty te nawiązują. Maciej Zaremba zwraca uwagę, że
„nie chcąc popełnić gafy czy doznać społecznego wykluczenia – trzeba nauczyć
się identyfikować memy, szczególnie te najbardziej trwałe, powracające i…
zaraźliwe” (Zaremba 2012, s.73).
Do właściwego odczytania memów, oprócz wspomnianej wyżej znajomości kontekstów kulturowych oraz społeczno-politycznych, w odwołaniu do
których powstają memy, kluczowe okażą się również kompetencje językowe.
Memy mówią do odbiorców językiem antropocentrycznym, przedstawiającym
jednostkowy punkt widzenia autora, wyrażającego swoje własne doświadczenia
związane z obserwowanymi wydarzeniami. Osobiste eksperiencje, najczęściej
anonimowego nadawcy, reprezentują jednocześnie odczucia większej grupy
społecznej – masowego odbiorcy. Jako tworzywa językowego autorzy używają
nie tylko polskiego języka ogólnego, sięgają również po socjolekty, odmiany
etniczne – gwary oraz języki regionalne, często także specjalistyczne bądź
obce. Kluczowe w wielu przypadkach okazuje się całościowe odczytywanie
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memicznych aktów komunikacyjnych, w relacji słowo – obraz. Oba te kody
uzupełniają się wzajemnie, ze względu na realizację tych samych zadań illokucyjnych: asercji, aktów dyrektywnych, komisywnych, ekspresywnych oraz
deklaratywnych i pozwalają odczytywać komunikaty w sposób pełny. Memy
internetowe spełniają również swoiste dla tego gatunku funkcje, które za Martą Wójcicką dzielę na trzy grupy: komunikacyjną, społeczną oraz kulturową.
Grupa funkcji komunikacyjnych, traktująca memy jako komunikaty interpersonalnego, medialnego aktu komunikacyjnego zapośredniczonego przez
sieć globalną dzieli się na: informacyjne – kiedy mem jako pierwszy dostarcza
odbiorcom informacji; ekspresywne – zorientowane na nadawcę i pełniące
role publicystyczne, będąc krytycznym komentarzem społeczeństwa wobec
dostarczonej informacji lub konwersacyjne, stanowiące bezpośrednią odpowiedź na czyjeś zachowanie lub wypowiedź; a także impresywne – nastawione
na odbiorcę, u którego ma wywołać śmiech. W zakresie funkcji społecznych,
mających wpływać na kształtowanie się i funkcjonowanie danej grupy społecznej wchodzą memy o charakterze edukacyjnym – przekazujące informacje
znajdujące potwierdzenie w nauce; opiniotwórczym – przyczyniające się do
powstawania opinii publicznej na dyskutowany temat; jak również tożsamościowym i grupotwórczym – motywujące powstawanie więzi oraz kreowanie
poczucia wspólnotowości w grupie. Wśród funkcji kulturowych, traktujących
mem jako przekaz komunikacji kulturowej wyróżnia się memy kulturotwórcze – tworzące i utrwalające stereotypy, klisze oraz wizerunki bohaterów lub
antybohaterów; upowszechniające – wykorzystujące i rozpowszechniające
teksty kultury popularnej, jak i wysokiej poprzez tworzenie ich reinterpretacji; oraz artystyczne, reprezentowane przez, tzw. postmemy – twórcze rysunki
wykonywane przez wykształconych artystów (por. Wójcicka 2019, s. 38-39,
Burkacka 2016, s. 78).
MEMICZNOŚĆ TRANSPARENTÓW STRAJKU KOBIET
Opisane wyżej cechy gatunkowe oraz funkcje memów internetowych
można przypisać pojawiającym się na protestach transparentom, które przenoszą rozwiniętą teorię gatunku internetowego, nawiązującą do koncepcji
Richarda Dawkinsa, z powrotem do przestrzeni rzeczywistej, gdzie memy
przybierają materialną, namacalną formę. Warto zwrócić uwagę, że wielu
twórców przygotowało banery całościowo własnoręcznie, wykonując rysunki
oraz odręczne napisy, co jeszcze bardziej manifestuje wyjście czy powrót gatunku klasyfikowanego jako internetowy do przestrzeni miejskiej. Powyższa
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teza zyskuje potwierdzenie w możliwości wykorzystania narzędzi analizy memów internetowych do badań memicznych transparentów Strajku Kobiet.
Szyldy, z którymi maszerowali protestujący, komunikują za pomocą różnych
systemów i rodzajów znaków. Twórcy zastosowali przekazy pisane, przekładające się na słowo mówione, skandowane przez społeczności gromadzące się na
strajkach, a więc komunikaty werbalne, ale także niewerbalne – rysunki, fotografie oraz symbole, np. charakterystyczny czerwony piorun czy osiem gwiazdek. Oprócz tego transparenty komunikują poprzez zastosowanie obrazów
mentalnych, czyli konkretnych wyobrażeń przeszłości oraz przyszłości, które
można wyczytać z banerów. Są one także zinterpretowanym komentarzem
do toczących się wydarzeń społeczno-politycznych, tak więc ich pełne zrozumienie wymaga znajomości szerokiego kontekstu. Za pomocą rozmaitych
odmian językowych, poczynając od języka potocznego, przez stylizacje gwarowe, socjolekty, odmiany naukowe po języki obce, wyrażają jednostkowe
przekonania reprezentowane przez wszystkich protestujących. Różnorodność
tworzywa semiotycznego przekazów, jak również samo przeobrażenie formy
gatunkowej z wirtualnej w materialną, oddaje transkryptywny i multimodalny
charakter transparentów. Memiczne szyldy spełniają także omówione wyżej
funkcje gatunkowe memów internetowych. Wiele z nich można przypisać do
wszystkich transparentów strukturalnie oddających cechy memów internetowych. Należy wskazać na funkcje komunikacyjne ekspresywne, publicystyczne, ponieważ wszystkie banery są odpowiedzią protestującej części społeczeństwa na toczące się wydarzenia, a tym samym elementem krytyki społecznej
i protestem, który nie toczy się już jedynie w sieci, gdzie miał swoje źródło,
ale także w przestrzeniach miejskich. Każdy transparent memiczny, będąc
zorientowany na odbiorcę, wywołując w nim reakcje humorystyczne, które
w wielu przypadkach są również satyrą na zaistniałą sytuację oraz przedstawicieli władzy państwowej, spełnia funkcje komunikacyjne impresywne.
Wszystkim banerom należy przypisać także realizację ról społecznych opiniotwórczych oraz tożsamościowych i grupotwórczych, ponieważ kształtują
pewne postawy i zachowania osób popierających protesty, a tym samym przyczyniają się do powstawania więzi i kreowania ich wspólnotowej tożsamości.
Wymienione funkcje ilustrują poniższe przykłady transparentów.
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Fot. 1 Zapraszam wypierdalać

Źródło: (https://www.instagram.com/transparenty_z_protestow/)
Fot. 2 To dopiero będzie…

Źródło: (https://www.instagram.com/transparenty_z_protestow/)
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Fot. 3 Paulo Coelho

Źródło: (https://www.instagram.com/transparenty_z_protestow/)
Fot. 4 Wypierdalaj

Źródło: (https://www.instagram.com/transparenty_z_protestow/)
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Memy internetowe niejednokrotnie są pierwszym źródłem informacji
dla internautów, ponieważ pojawiają się w sieci jeszcze w trakcie trwania wydarzenia, zanim media tradycyjne zdążą przekazać wiadomość do informacji
publicznej, pełniąc wówczas funkcję komunikacyjną informacyjną. Trudno tę
zależność przenieść na transparenty, które powstały jako komentarz do wiadomości wcześniej zasłyszanych i zinterpretowanych. Warto jednak zwrócić
uwagę na baner wykorzystujący wizerunek Jarosława Kaczyńskiego z podpisem „Jedyny krasnal, który wkurwia wrocławian”.
Fot. 5 Jedyny krasnal…

Źródło: (https://www.instagram.com/transparenty_z_protestow/)

Przekazywana za pomocą przywołanego transparentu informacja nie jest
z pewnością komunikatem, jaki można byłoby usłyszeć w mediach. Wyszukiwarka internetowa również nie znajduje mema opatrzonego tymże hasłem,
a mogłoby to wskazywać na powielenie przekazu za pomocą zmiany formy
gatunkowej. Z uwagi na brak wcześniejszego wykorzystania cytowanego hasła
można uznać, że szyld jako pierwszy przekazuje odbiorcom tę informację.
227

MAGDALENA OŚLIZŁO

Do transparentów o funkcji komunikacyjnej ekspresywnej, konwersacyjnej należy zaklasyfikować banery stanowiące bezpośredni komentarz do
wypowiedzi lub milczenia polityków w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Będą to szyldy–komentarze, dotyczące, m.in. nieobecności
w mediach prezydenta Andrzeja Dudy po ogłoszeniu wyroku, jak i porównanie przemówienia Jarosława Kaczyńskiego do ogłoszenia przez generała Wojciecha Jaruzelskiego 13 grudnia 1981 roku wprowadzenia stanu wojennego:
Fot. 6 Zaginął znany polski tik-toker!

Źródło: (https://www.instagram.com/transparenty_z_protestow/)
Fot.7 JAROzelski…

Źródło: (https://www.instagram.com/transparenty_z_protestow/)
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Memiczne transparenty Strajku Kobiet spełniają również funkcje społeczne edukacyjne. Do tej grupy należy zaliczyć banery wykorzystujące symbole matematyczne, tworzące sugestywne gry słowne, posługujące się tym
samym językiem specjalistycznym zaczerpniętym z dziedziny naukowej bądź
transparenty doszukujące się powiązań historycznych obecnej sytuacji z wydarzeniami, które miały miejsce w przeszłości:
Fot. 8 Liczba pi

Źródło: (https://www.instagram.com/transparenty_z_protestow/)
Fot. 9 Grudzień 1981/październik 2020

Źródło: (https://www.instagram.com/transparenty_z_protestow/)
229

MAGDALENA OŚLIZŁO

Do funkcji kulturowej kulturotwórczej zaliczymy zaś transparenty
utrwalające stereotypy oraz antybohaterski wizerunek polityków prawicowych,
np.
Fot. 10 Gdyby rok 2020 był człowiekiem

Źródło: (https://www.instagram.com/transparenty_z_protestow/)
Fot. 11 Gęby ponure…

Źródło: (https://www.instagram.com/transparenty_z_protestow/)

Transparenty pełniące funkcje kulturowe upowszechniające można podzielić na dwie podgrupy: rozpowszechniające popkulturę oraz dystrybuujące
kulturę wysoką. Do pierwszej z nich zaliczyć należy transparenty wykorzystujące wizerunki znanych postaci ze świata showbiznesu polskiego oraz zagranicznego, kadry i cytaty ze znanych filmów, seriali i kreskówek, a także teksty
popularnych piosenek, np.:
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Fot. 12 Jarek, może ty się jeszcze…

Źródło: (https://www.instagram.com/transparenty_z_protestow/)
Fot. 13 PiS you are toxic

Źródło: (https://www.instagram.com/transparenty_z_protestow/)
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W grupie banerów dystrybuujących kulturę wysoką znajdą się transparenty czerpiące z dorobku kultury elitarnej, przywołujące wypowiedzi znanych osobowości ze świata nauki, polskie i światowe dzieła sztuki etc.
Fot. 14 Niebo gwiaździste…

Źródło: (https://www.instagram.com/transparenty_z_protestow/)
Fot. 15 PiS doprowadzasz mnie do szału

Źródło: (https://www.instagram.com/transparenty_z_protestow/)

Wśród transparentów Strajku Kobiet znaleźć można również te spełniające funkcje kulturowe artystyczne, reprezentowane przez postmemy autorstwa Marty Frej – polskiej malarki, ilustratorki i animatorki kultury, np.:
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Fot. 16 Wypisdalać

Źródło: (https://www.instagram.com/transparenty_z_protestow/)
Fot. 17 Nie macie praw do naszych ciał

Źródło: (https://www.instagram.com/transparenty_z_protestow/)

Załączone ilustracje pokazują, że wielu transparentom, oprócz uniwersalnych, przypisywanych każdemu z nich funkcji: komunikacyjnych ekspresywnych, publicystycznych oraz komunikacyjnych impresywnych, społecznych
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opiniotwórczych, społecznych tożsamościowych i grupotwórczych, a także
tych, do których zostały wyżej zaklasyfikowane jako ich reprezentacje, można
przypisać również inne role. Większość z nich realizuje funkcję kulturową kulturotwórczą, kreując stereotypowy, antybohaterski wizerunek konkretnych
polityków lub całej partii, a także instytucji Kościoła katolickiego. Jest ona
wyrażana zarówno w języku, kiedy w warstwie słowa pisanego autor komunikuje o nieprzychylnym stosunku względem osób, o których mówi, bezpośrednio przywołując ich imiona, skrót lub pełną nazwę reprezentowanej przez
nich partii, jak również za pomocą obrazu, kiedy na transparencie widnieje
wizerunek tychże postaci. Rola kulturowa kulturotwórcza bywa również spełniana za pomocą symboli, szczególnie charakterystycznych ośmiu gwiazdek
[zob. Fot. 2], pod którymi ukryty został sugestywny przekaz kierowany do
polityków partii rządzącej. Wiele transparentów realizuje także funkcje kulturowe upowszechniające, dystrybuując zarówno teksty kultury popularnej
oraz wysokiej, poprzez stosowanie kadrów z popularnych kreskówek i filmów,
wykorzystując fragmenty słynnych dzieł sztuki, wizerunki celebrytów, a także
ludzi nauki i kultury, jak również sięgając po dosłowne lub sparafrazowane
cytaty piosenek, wypowiedzi bohaterów filmowych, sławnych naukowców
etc. Ze względu na bogactwo wykorzystanych odmian językowych warto
w tym miejscu zwrócić uwagę na transparent z wizerunkiem Kubusia Puchatka [zob. Fot. 4]. Autor szyldu wykorzystał schemat popularnych memów internetowych z postacią żółtego misia reprezentującego różne grupy społeczne.
Na banerze widnieje jedno z flagowych haseł Strajków Kobiet: „wypierdalaj”
w wielu wariantach językowych. Oprócz podstawowej wersji, przypisywanej
przedstawicielowi społeczności strajkujących, widzimy, jak brzmiałoby ono
w odmianie regionalnej (tutaj wyraźnie w dialekcie małopolskim), języku
potocznym zobrazowanym jako typowy dla klasy średniej bądź robotniczej,
a także nieco bardziej rozbudowane wypowiedzi reprezentantów: inteligencji, wyższej klasy społecznej dawnych epok, np. hrabiostwa oraz rodu królewskiego. Choć może to budzić zaskoczenie, znaczna część memicznych
transparentów spełnia również funkcję społeczną edukacyjną. Najczęściej
jest ona realizowana na płaszczyźnie obrazu, przez wykorzystanie wizerunku
prezesa Jarosława Kaczyńskiego wygłaszającego 27 października 2020 roku
oświadczenie w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zdjęcie to zostało przyrównane do aparycji generała Wojciecha Jaruzelskiego ogłaszającego
wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. Podobnie na transparencie przedstawiającym prezesa PiS w grudniu 1981 roku – leżącego w łóżku i październiku 2020 roku – ubranego w mundur generalski [zob. Fot. 9].
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Mamy więc do czynienia z przywołaniem ważnego wydarzenia historycznego,
niepamiętanego najprawdopodobniej przez najmłodsze pokolenie protestujących. Aby zrozumieć analogię obu wydarzeń, musieli oni poznać przywołany
kontekst historyczno-polityczny. Dodatkowo transparenty prezentujące Jarosława Kaczyńskiego przemawiającego na tle flag Rzeczpospolitej komunikują
przez tworzenie wyrażonych w języku obrazów mentalnych – konkretnych
wyobrażeń przyszłości, marzeń protestujących: „To dopiero będzie… prawo
i sprawiedliwość” [zob. Fot. 3], „JAROzelski… ty już wiesz co… dokądkolwiek…” [zob. Fot. 7]. Funkcja społeczna edukacyjna jest także realizowana
za pomocą języka w przypadku transparentu wykorzystującego liczbę Π [zob.
Fot. 8], symbol właściwy dla specjalistycznej odmiany – języka matematyki.
Stworzenie nowego „wzoru” matematycznego pozwoliło utworzyć rebus – grę
słowną, którego rozwiązaniem jest hasło „Pierdolić PiS”, samo realizujące
funkcję kulturową kulturotwórczą poprzez zasugerowanie wrogości wobec
polityków reprezentujących Prawo i Sprawiedliwość.
Pomysł przeniesienia gatunku memów internetowych na transparenty
pozwolił wrócić do początków teorii memetycznej zaproponowanej przez
Richarda Dawkinsa, wedle której to ludzie są bezpośrednimi nośnikami memów
– replikatorów informacji kulturowych. Co więcej: został on zaadaptowany
w przestrzeni wirtualnej. Na profilu Instagram @transparenty_z_protestów,
z którego pochodzą załączone w artykule zdjęcia szyldów, już po zakończeniu strajków, oprócz kontynuacji udostępniania fotografii banerów, zaczęto
publikować również memy internetowe ujęte w szablon transparentu, opatrzone hasztagiem #MemyNaTransparenty. Widać więc wyraźnie przenikanie
się obu sfer: rzeczywistej oraz wirtualnej, których nie da się już rozpatrywać
w oderwaniu od siebie.
PODSUMOWANIE
Przeprowadzona analiza wyznaczników gatunkowych oraz funkcji memicznych transparentów Strajku Kobiet, które są właściwie przeniesieniem
cech gatunku komunikacji internetowej do przestrzeni kontaktów interpersonalnych, wyjaśnia, dlaczego popularnie marsze nazywane są „strajkami pokolenia Z”. Zastosowana estetyka oraz poetyka charakteryzują młodsze pokolenia odbiorców mediów, dla których przestrzeń wirtualna, za sprawą przemian
technologicznych od zawsze była miejscem komunikacji, a pandemia koronawirusa całkowicie zamknęła ich w cyberprzestrzeni. Język transparentów
przejawia wiele cech charakterystycznych dla dyskursu internetowego, takich
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jak ekspansja potoczności, wulgaryzacja, a także wizualizacja języka za pomocą symboli wyrażających emocje, jak i wszechobecności obrazów. Stworzone
hasła cechuje kolokwialność, intertekstualność oraz hipertekstowość, są one
nastawione na odbiorcę, którego poglądy powinny manifestować (por. ŻydekBednarczuk 2013, s.352). Widać wyraźnie, że język nowych mediów przenika i zadomawia się w przestrzeni rzeczywistej, gdzie posługują się nim nie
tylko przedstawiciele generacji Z, ale także osoby klasyfikowane ze względu na
wiek jako reprezentanci pokoleń X czy Y. Błędny obraz „strajków pokolenia
Z” spowodowany jest również dużą otwartością oraz odwagą osób protestujących, które nie boją się wprost manifestować swoich poglądów maszerując
po ulicach miast z prześmiewczymi transparentami w rękach i wulgarnymi
hasłami na ustach. Tymczasem wyniki przeprowadzonych sondaży wskazują,
że na ulicach gromadzili się reprezentanci wielu pokoleń, tworząc „wspólnotę
śmiechu” (Skudrzyk 2015, s.163). Ekspansja języka nowych mediów widoczna na transparentach wskazuje, że staje się on codziennością komunikacyjną w
kontaktach interpersonalnych przedstawicieli wszystkich generacji. W dużym
stopniu przyczyniła się do tego konieczność przeniesienia części aktywności
do świata wirtualnego spowodowana pandemią, która paradoksalnie pozwoliła utworzyć wspólnotę komunikacji internetowej i przybliżyć reprezentantów
starszych generacji do ludzi młodych, od narodzin wychowywanych w świecie
stałego dostępu do nowych technologii.
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RAFAŁ PIOTR PARADOWSKI
UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

WOMEN'S STRIKE IN POLAND
AS A COMMUNICATION
PHENOMENON ON TWITTER

SUMMARY
Recent years have made Twitter a popular tool for conducting research
aimed at exploring and anticipating political and social phenomena.
This study attempts to understand online discourse of women's protests, which burst in Poland in October 2020. Research was focused
on the most popular hashtag: #strajkkobiet (women's strike) within
nearly 400k tweets. This task was accomplished through standardised
text mining techniques. The findings on Twitter showed that the protests were in majority of cases a fight against somebody, rather than a
struggle for something. The discourse was based on negative emotions,
and often on hatred and contempt directed at the current state authorities and associated institutions. Substantive discussion was barely
noticeable. The communication was carried out mainly by civic circles,
not opposition politicians nor the media.
KEYWORDS: Twitter, text analysis, internet communication, women’s rights, #strajkkobiet

1.INTRODUCTION
On 22 October 2020, the Polish Constitutional Tribunal ruled that the
right to abortion on grounds of severe foetal disability is incompatible with
the Basic Law. This decision immediately spurred many Poles to manifest
their opposition on the streets. There were protests in front of state buildings,
the headquarters of the ruling party, near Roman Catholic churches. In some
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cases, the conflict escalated: streets were blocked, religious sites profaned,
public spaces vandalised. The demonstrations often took the form of marches
or sound and visual performances.
This study attempts to capture women's strikes as a communicative phenomenon, much of which took place on the internet. The general research
problem concerned the question of the characteristics and dynamics of that
discourse. The author was also interested in the slogans and topics raised, with
a particular focus on the demands of the protesters. It was also important to
determine what names of public figures were most often mentioned in the
discourse. Another question referred to the communication of substantive
issues related to the Tribunal’s judgment and the threat to the mother’s or
child’s life.
Research was focused on the most popular hashtag related to the protests: #strajkkobiet (women's strike) within nearly 400k tweets in selected
time period. This analytical task was accomplished through standardised text
mining techniques, mainly volumetric approaches.
The starting point for the text analysis was the self-report of the informal organisers of the Women's Strike (also known as “Nationwide Women’s
Strike” or “OSK”). It outlined the framework of this discourse as seen through
the eyes of the potential audience (Strajk Kobiet 2021). Initial comparative
analysis of the phenomenon was also carried out using Google Trends and the
OSoMe – a tool provided by Indiana University.
2. TWITTER AS A SOCIAL BAROMETER
Twitter is a microblogging service and social network, which allows registered users to publish brief real-time text messages, often supplemented with
images, short animations and external URLs. It also provides tools to interact
with other users and their content. Twitter was launched in 2006 in the USA.
Today it is regarded as opinion-forming network where social and political
issues are lively discussed (Clement 2020).
The service has over 500 million tweets per day (June 2018) (Chandio
and Sah 2020, p. 1) generated by more than 152 million active daily users (as
estimated for the last quarter of 2019) (Clement 2020). These figures, the textual and public nature of the content make it the most reliable source for social and political studies based on data analysis (Rodak 2017, p. 210; Chandio
and Sah 2020, p. 1). In addition, researchers underline Twitter’s importance
for shaping the institutional image at the level of organizations and public
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figures (Adamik-Szysiak 2014, p. 114; Belford et al. 2016, pp. 6–7), as well
as its marketing role in shaping social campaigns (Oliński and Szamrowski
2019; Silva et al. 2020). The service is also utilized by journalists as a source of
information and the users’ content is often quoted in press articles, radio and
TV broadcasts (Nordheim et al. 2018).
The popularity of this microblogging platform in Poland is lower than in
the most of Western countries. The average number of active users per month
(as of October 2020) was: in Poland – 1.47 million, in Belgium – 1.56 million, in Ireland – 1.9 million, in Sweden – 2.05 million, in Germany – 6.08
million, in Spain – 9.02 million, in Great Britain – 20.24 million (Degenhard
2020).
3. RELATED WORKS
3.1. ONTOLOGICAL PERSPECTIVE
The literature provides many examples of research using Twitter.
As a rule, they combine the methodological and theoretical achievements of
computer science and linguistics on the background of specific disciplines
related to particular study. Among such projects, those concerning the exploration of civic attitudes and predicting electoral outcomes are common.
Most of them focus on English-language tweets with mainly volumetric and
sentiment analysis approaches, which indeed result in the development of
relatively accurate models for predicting general elections (Jain and Kumar
2017, p. 21; Chauhan et al. 2020, pp. 10–15).
Another trend is represented by researchers aimed at understanding the
online political discourse with emphasis on mechanisms of social communication and political marketing practices (Adamik-Szysiak 2014; 2020; Belford et al. 2016; Gorwa 2017; Smith 2019). Some demonstrated the possibility of identifying the intentions of the messages’ sender, i.e. the public figure,
by analysing the language used (Johnson et al. 2017; Breeze 2020). However,
another study (Yaqub et al. 2017) pointed out that Twitter was primarily
used for reproducing already present opinions and content of other users.
Although, the same authors proved that the sentiment and themes expressed
on microblog service can be a good indicator of real social attitudes.
One of the more interesting studies in the context of the article was
a project aimed at analysing social virtues in Twitter communication (Smith
et al. 2019). The researchers examined over 1 million tweets for the number of
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occurrences of specific words, their meaning and the circumstances in which
they appear. They verified the existence of a positive relationship between the
use of regarded phrases and the people’s online actions. It has also been shown
that users are generally willing to use terms relating to values in their messages, giving them personal definitions. A different perspective was introduced
by project investigating the role of abuses and insults against politicians on
Twitter (Smith 2019). This approach focused on the frequency of mentions of
public figures in relation to the number and context of offensive words. One
conclusion was that the people who are most offended are the people who are
most talked about.
Recent years have also brought a number of works focusing on the analysis of online disinformation on Twitter in the context of political and social
events (Krasodomski-Jones et al. 2018; Colliver et al. 2018; Bail et al. 2020;
Chandio and Sah 2020). Nevertheless, attempts to use microblog data in
typically commercial analyses have been widespread. A classic example was
a venture to predict the box office successes of American films (Asur and
Huberman 2013). Authors applied two techniques: counting the number of
occurrences of tweets containing the title of the film and sentiment analysis of
viewers based on their statements. This model still works today especially in
the analysis of consumer attitudes or in evaluations of advertising campaigns
(Michalak 2017; Kisiołek 2018).
3.2. REVIEW OF TECHNIQUES
Research of Twitter data in general is mainly focused on text analysis.
Those projects are less likely to include other elements such as user reactions
to published posts, networks of mutual connections or geolocation data.
It should be emphasised that in the case of online big data research, it is
the data sources that usually determine the selection of appropriate cognitive
tools, analytical models and variables (Schroeder 2020, p. 8).
The most widely used research techniques using Twitter data concern:
counting the word frequency, sentiment analysis and topic modelling. The
last two utilize supervised or unsupervised learning algorithms, assisted by
natural language processing tools or template lexicons (Kharde and Sonawane
2016; Deho et al. 2018). Above techniques can be applied in various configurations, therefore allowing implementation of both: quantitative and qualitative approaches (Cooper and Mann 2016, pp. 9–10). Moreover, comparative
databases are also used, e.g. collections of politicians' speeches as language
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patterns (Smith 2019), government population surveys (Liu et al. 2020)
or industry reports based on other digital sources (Asur and Huberman 2013).
3.3. BASELINE COMPARATIVE STUDY
The starting point for constructing author’s own methodology was the
report (“OSK survey”) published by the organisers of “Women’s Strike” campaign (Strajk Kobiet 2021). They had run a panel study in December 2020
using commercial research agency. Its results outlined the general context of
protests as seen through the eyes of potential participants and the public opinion. Three issues seemed most important:
1. Main reasons for supporting the strike in declarations of respondents: fight for women's freedom – 28%, opposing restrictions on abortion
rights – 28%, desire to overthrow the government – 15% (original vocabulary
retained).
2. Identifying the “Women’s Strike” informal leadership against the
background of political opposition activists: Szymon Hołownia – 80%, Rafał
Trzaskowski – 79%, Marta Lempart – 58% (recognised as the main organiser), Barbara Nowacka – 48%, Michał Boni – 42%, Joanna Scheuring-Wielgus – 39%, Klementyna Suchanow – 12% and others.
3. Demands most associated with this social action, according to the
same respondents: full women's rights and abortion on demand (84%), protection from domestic violence (no data), full rights for LGBT people (n/d),
breaking the concordat and a secular state (n/d).
Unfortunately, the methodology of that survey was unclear. The report
did not indicate the number of valid responses in any question. In addition,
no absolute data was presented – only percentages, with no association to
the specific number of respondents, even when subgroups were analysed.
It further does not include the content of the questions or the details of sampling system. Thus, that external study cannot be considered as representative
and methodologically objective. However, despite above concerns, findings
within “Women’s Strike” report served as a hypothetical discourse framework
for Twitter data analysis.
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4. THE METHOD

4.1. TRENDS RESEARCH
The construction of an effective and reliable methodology began with
the selection of the right parameters of Twitter data to be extracted. It was
done by applying initial study using two standardized internet tools.
First of them was the Trends service provided by the Indiana University
within project “The Observatory on Social Media (OSoMe)” (https://osome.
iu.edu/tools/trends/). It allows to check the popularity of selected hashtags
and URLs through their database composing of 10% day-to-day sample of
Twitter traffic. Author conducted initial study verifying 19 hashtags correlated with topics or motifs of the “Women’s Strike” (table 1). The most popular
and distinctive phrase “#strajkkobiet” (i.e. women’s strike) was selected for
download. Compared to other top keywords, it stood out for being the most
semantically neutral. At the same time, it was noted that the highest activity
associated with majority of studied hashtags occurred in late October 2020
and late January 2021. Therefore, the date ranges chosen for the analysis were:
22-10-2020 – 31-10-2020 (named “Oct. set”) and 27-01-2021 – 06-02-2021
(“Jan.-Feb. set”).
Table 1. Distribution of hashtags referenced to “Women’s Strike” on Twitter in two
representative days with highest peaks of tweets.
26-10-2020
Hashtag

27-01-2021

n*10
[% of sample]

rank
[by volume]

n*10
[% of sample]

#strajkkobiet

140

1

58

1

#wypierdalać

62

2

13

2

#piekłokobiet

55

3

5.4

5

#tojestwojna

32

4

6

4

-4

-4

rank
[by volume]

#aborcjabezgranic

27

5

1.3

6

#wyroknakobiety

25

6

6.9

3

#protestkobiet

11

7

0.24

10

#kobietadecyduje

5.7

8

0.41

8

#wyborniezakaz

5.3

9

0.19

12

#czarnyprotest

4.9

10

0.19

13

#pieklokobiet

4.2

11

0.24

11
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#zakazaborcji

1.9

12

0.02

15

#aborcjaprawemczłowieka

0.7

13

0.02

19

#legalnaaborcja

0.19

14

0.50

7

#prawodoaborcji

0.08

15

0.02

16

#aborcjajestok

0.07

16

0.02

17

#blackprotest

0.05

17

0.02

18

#strajk_kobiet

0.03

18

0.29

9

#czarnymarsz

0.02

19

0.03

14

Source: (Indiana University OSoMe Trends)

The second tool was a well-known Google Trends (https://trends.google.com). This service provides information on the number, origin, time-dependency and major regions of queries directed to the Google search engine.
Therefore, it was possible to discover the general level of interest in particular
keywords, topics or people’s names among internet users. Its main disadvantage
is the relative nature of the resulting scale, where “0” represents no search for
a particular phrase and “100” stands for the moment of greatest interest. Nevertheless, this tool allowed to verify some of the initial results acquired with
the Indiana University OSoMe Trends, especially in the scope of dynamics
and relations between selected phrases. It was also possible to compare the
popularity of “Women’s Strike” on the background of other social protests
or topics.
4.2. DATA EXTRACTION AND INITIAL PROCESSING
Data was accessed using the Twitter API, a software tool provided by
Twitter, Inc. (https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api). This service
allows for a two-way automated and authorised communication with microblogging platform. It is possible to search and retrieve exact tweets based on defined queries. This access was realised as a part of Twitter’s Academic Research
Track and utilized requests to full archive.
However, accompanying applications had to be included. Queries
to Twitter servers were sent and received via dedicated terminal: Postman
(https://www.postman.com). Downloaded datasets were saved and processed
in spreadsheets.
Data collection and its processing took place in the first days of March
2021. A total of 386,929 unique tweets containing #strajkkobiet (i.e. women’s
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strike) were gathered, of which 320,383 attributed as retweets (Table 2).
The raw dataset from late October was more than 3 times larger than the
January-February collection. The number of users attributed to the tweets
reached 197,290. The first dataset had an average of 1.81 entries per account,
in the second – 2.68, which meant that users were slightly more active (Table
3). However, the January-February collection contained more retweets, but
provided a little more space for discussion identified by higher replies rate.
The latter dataset also had a proportionally lower number of likes.
Table 2. Structure of extracted tweets in raw data.
#strajkkobiet

Oct. set

n
Tweets
294783
Users
162900
Retweets
241309
Likes
1305652
Replies
71595
Source: (own study)

Jan.-Feb. set
%
76.19
82.57
75.32
78.02
71.93

n
92146
34390
79074
367813
27938

%
23.81
17.43
24.68
21.98
28.07

TOTAL
n
386929
197290
320383
1673465
99533

Table 3. Main characteristics of data.

#strajkkobiet
Tweets per user
Volume of retweets [%]
Likes per tweet
Replies per tweet
Source: (own study)

Raw data
Oct. set
1.81
81.86
4.43
0.24

After filtering

Jan.-Feb. set
2.68
85.81
3.99
0.3

Oct. set
1.74
n/a
22.36
1.4

Jan.-Feb. set
2.42
n/a
27.99
2.31

4.3. FIRST FILTERING: TWEETS’ LANGUAGE
The language of each microblog entry is automatically classified by Twitter’s own algorithms. It is stored as one of the main parameters of the tweet.
Therefore, it was possible to retrieve these values along with the content. This
classification is not fully precise because some phrases could be attributed
to other languages or remain unidentified. Although, in this case the vast
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majority of texts were recognised correctly, only around 5% of all tweets
in the raw data were valued as “undefined”. However, as random verification showed, these were in fact entries written in Polish. At the same time,
Twitter's algorithms mistakenly assigned few Polish posts to Spanish. Other
attribution errors may have occurred but were not discernible at any stage
of the analysis. It should be noted that some users published in more than
one language.
The dominant language of the tweets was Polish: 75.09% and 78.73%
respectively in each dataset (Table 5). Many entries were identified as English, with a higher share in the October (21.29% to 17.54%). The remaining noticeable foreign-language tweets were classified as German, French and
Spanish – collectively accounted for less than 3% of raw data. Surprisingly,
there were very few entries in the languages of the Slavic countries directly
neighbouring Poland. The share of content in Russian was also close to zero.
Only tweets in Polish (and undefined) were left for further study.
Table 4. Tweets’ language.
Oct. set

#strajkkobiet
n
Polish + undefined

Jan.-Feb. set
%

n

%

221,342

75.09

72,544

78.73

English

62,765

21.29

16,161

17.54

German

2,349

0.80

1,640

1.78

French

1,055

0.36

594

0.64

Spanish

3,180

1.08

230

0.25

Other

4,092

1.39

977

1.06

294783

100.00

92146

100.00

TOTAL

Source: (own study)

4.4. SECOND FILTERING: RETWEETS
The researcher assumed that numerous repetitions in the form of retweets
would contribute to the exaggeration of certain phrases during linguistic analysis. Therefore, all retweets (posts starting with the abbreviation “RT”) were
filtered out. However, the so-called “quoted retweets” were left, because they
allow users to publish their own comments while sharing content from another profile. Above exclusion procedure has led to creation of a database
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composed only of original user messages (Table 5). It should be emphasised
that this action resulted in the removal of irrelevant content, which did not
receive a significant response from the Twitter audience. This is illustrated
by the large difference in the number of interactions per tweet (likes and replies) between the raw and filtered data (Table 3).
Table 5. Structure of tweets after filtering (left to analysis).
#strajkkobiet

Oct. set
n

Jan.-Feb. set
%

n

%

TOTAL
n

Tweets

46839

80.37

11440

19.63

58279

Users

26881

85.02

4737

14.98

31618

Likes

1047429

76.58 320257

23.42

1367686

71.33

28.67

92050

Replies

65658

Source: (own study)

26392

4.5. LINGUISTIC ANALYTICAL APPROACHES
The main part of the study was founded on a volumetric linguistic analysis of the retrieved tweets. Sets of tweets, cleansed of any metadata, were
imported to a linguistic study programme: KWIC Concordance (College of
Humanities and Sciences 2020). The free online service WordClouds (WordClouds.com) was used to visualise the words. The following research models
were used:
1. Distribution of most frequent hashtags. The few cases of
searched text preceded by Unicode graphic symbols were not considered
(e.g. “🥺❤⚡#strajkkobiet”). Those that ended with analogous signs
(e.g. “#strajkkobiet⚡”) or contained spelling mistakes were automatically
counted as separate entities. The first stage of the analysis concerned the identification of the 10 most frequently occurring phrases. Next, in order to deepen the observation, the study focused on 75% of the most popular hashtags.
Data preparation consisted of removing irrelevant observations located in
the first quartile. In this way, sets have become free of information noise
and much more readable. Truncated but representative sample comprised
37 unique phrases from October (instead of 6073) and 46 from JanuaryFebruary (in place of 2073).
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2. Distribution of most commonly used address references (beginning with “@” tag). The list of top 10 mentioned profiles was introduced
at the beginning. Afterwards, statistical positional measures were also invoked.
The analysis focused on 50% most popular address references that were aggregated into specific categories. This was conducted by removing irrelevant
observations located within the first and second quartile. Expelled entities
were very numerous and dispersed, having an average of 2.3 and 1.64 occurrences per unique @. In contrast, the remaining sample of the 50% address
names contained only top 120 references from October set (instead of 4550)
and 99 (instead 1779) from January-February with mean of 90.8 and 31.1
account mentions respectively.
3. Summative study of the most popular words within discourse.
This type of analysis took into account: hashtags, address references and
nouns. For this purpose, a Stop Word List was built, which excluded from the
calculation: numerals, conjunctions, pronouns, prepositions, most adverbs
and indicators of time (e.g. today), conjugations of "to be" and "to have",
modal verbs, some particles, Twitter technical shortcuts (e.g. rt), single letters, punctuation marks and other single typical keyboard special characters
(except Unicode graphic symbols). By doing so, two lists of most frequently repeated words or phrases were created (200 entities from the October data and
100 entities from the January-February collection). In the next step, phrases
with identical meaning and similar notation were grouped or lemmatized.
4. Frequency and concordance analysis of selected words.
The searched phrases were divided into two groups. The first was related
to: the slogans of the strikers, the direct cause of the protests and the issue
of eugenic abortion. In turn, the second was a list of public figures identified
as leaders of the manifestos or its opponents. A survey published by the organisers of “Women’s Strike” campaign (see section 3.3.) has served as a study
model of discourse framework in both groups. This approach used concordance analysis to include only the occurrences of phrases used in the assumed
context. The search was done using word cores. Depending on the needs,
spelling variants were also used: with and without Polish diacritics.
It should be noted that both data sets (October and January-February)
were analysed separately and the results were presented one by one for each of
them. Letter cases were always ignored.
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5. RESULTS
5.1. DISCOURSE DYNAMICS
The analysis started with an overview of internet discourse on a timeline.
Synthetic results were obtained using OSoMe Trends and Google Trends.
They showed the volume of internet traffic on Twitter (related to selected
hashtags) and within the Google search engine (covering selected phrases of
internet users' queries).
The subject of the study was contrasted with other characteristic protests
taking place in recent years (Fig. 1). The maximum interest for the phrase
“strajk kobiet” (also as an exact search) was less than 25% of the peak popularity of “strajk nauczycieli” (i.e. teachers' strike) in 2019. Both had climactic
moments related to the initiation of the action. Although, the educational
remonstrance was signalled earlier and had a natural end in the form of the
suspension of the strike. At the same time, the teacher’s strike was intended
to involve narrower social circles than the women's demonstrations. Searches
related to the educational protests remained high for a relatively long time.
In contrast, interest in the "strajk kobiet" was impulsive and fell sharply after
one week, despite the fact that the dispute had not been settled or suspended
in any way.
The next stage was to compare selected Google search phrases that should
directly correlate with women's protests (Fig. 2). Two of them: "strajk kobiet"
and "piekło kobiet" (i.e. women’s hell) were already well recognised by the
public at the end of October. However, the first keyword appeared to generate the vast majority of Internet traffic around the demonstrations. Interest in
"piekło kobiet" reached only about 5% of the peak popularity of "strajk kobiet". In contrast, the phrase “zakaz aborcji” (i.e. abortion ban), referring to the
substantive reasons for the demonstrations, had a similar low popularity and
was only noticeable for a few days after the disputed verdict of the Tribunal
Court had been announced.
The use of the hashtag #strajkkobiet on Twitter had a similar distribution to the popularity of an analogous phrase typed into the Google search
engine (Fig. 3). In the data sample collected by OSoMe Trends, the impulsiveness of this discourse was evident. The tag was used most frequently in the last days of October, with similar intensity. Also noticeable were
four small short-term peaks over the course of November and December,
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with an estimated magnitude of around 1:6 of the October peak. The last
large increase in #strajkkobiet usage occurred in late January, but quickly lost
momentum.
Figure 1. Interest in searching for selected phrases over time (Google Search).

Source: (Google Trends)
Figure 2. Interest in searching for selected phrases over time (Google Search).

Source: (Google Trends)
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Figure 3. The popularity of #strajkkobiet over time (Twitter).

Source: (Indiana University, OSoMe Trends)

5.2. POPULAR HASHTAGS
Placing hashtags allow users to emphasise the main theme of a statement
or to set the content in specific context. Hence, their distribution may reflect
the discourse framework. The following features were noticed:
1. Both datasets were dominated by the #strajkkobiet, which

accounted for more than 1/3 of hashtags in total (Table 6). Generally,
all entities related to the word “women” accounted for more than a half
in total.
2. Users in January-February used slightly less hashtags per one
tweet than those in October (-12.5%).
3. On top of the most frequently used phrases in the first set, apart
from #strajkkobiet, there were four competing ones: #piekłokobiet
(i.e. women’s hell), #wypierdalać (i.e. to fuck off), #tojestwojna (i.e. this
is war), #wyroknakobiety (i.e. judgement on women). They amounted
more than 20% of the discourse volume. In the second database, three
of the hashtags mentioned have declined in popularity. Only #wypierdalać minimally increased its share in the discourse framework.
4. After focusing on 75% of the most popular hashtags, the following dependencies were observed (Fig. 4, 5):
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a. Hashtags referring in their names to abortion (#zakazaborcji,

#aborcja, #aborcjaprawemczłowieka, #aborcjabezgranic) were in minority in comparison with those referring directly to the government
and its politicians. Moreover, the share of the former has declined
slightly over time from 2.78% (Oct) to 2.52% (Jan-Feb).
b. In turn, phrases referring to the ruling party and its representatives amounted 3.06% of the first sample and increased to 4.09% in
the second.
c. The winter sample featured hashtags that were previously marginal: referring to anti-abortion movement “Babies Lives Matter” (rise
from 0.25% in Oct to 1.14% in Jan-Feb) or informal strike leader
– Marta Lempart (0.04% / 0.75%). There were also entities related
to current charity campaign Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy –
WOŚP (n/a in Oct / 1.69% in Jan-Feb)
d. However, most important seems to be the strong rise in popularity of tags indicating the media, in particular TV programmes and
journalists. They accounted for 0.64% of observations in October sample and up to 5.45% in January-February.
Table 6. Top 10 hashtags.
Oct. set

hashtags
n

Jan.-Feb. set

hashtags

%

n

%

#strajkkobiet

46388

35.49 #strajkkobiet

11326

40.58

#piekłokobiet

9611

7.35 #wypierdalać

1437

5.15

#wypierdalać

6596

5.05 #piekłokobiet

603

2.16

#tojestwojna

5823

4.46 #aborcja

568

2.03

#wyroknakobiety

5003

3.83 #tojestwojna

468

1.68

#protestkobiet

1890

1.45 #wyroknakobiety

424

1.52

#zakazaborcji

1461

1.12 #pieklokobiet

365

1.31

#jebacpis

1332

1.02 #babieslivesmatter

317

1.14

#czarnyprotest

1275

0.98 #jebacpis

260

0.93

#wyborniezakaz

1149

0.88 #wośp

239

0.86

27913

100

TOTAL

130694

100.00 TOTAL

Unique hashtags

6073

- Unique hashtags

2073

-

Hashtags per tweet

2.79

- Hashtags per tweet

2.44

-

Source: (own study)
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Figure 4. Word cloud with 75% most used hashtags in the October dataset (dominating #strajkkobiet have been excluded in order to simplify the visualisation).

Source: (own study)
Figure 5. Word cloud with 75% most used hashtags in the January-February dataset
(dominating #strajkkobiet have been excluded in order to simplify the visualisation).

Source: (own study)
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5.4. ADDRESS REFERENCES
Distribution of most frequently used address references (beginning with
“@” tag) showed the directions of communication focusing on the main actors
within the discourse.
1. Comparative analysis at the level of individual entities showed

no significant deviations in both data sets (Table 7). Most tweets were
directed to @strajkkobiet (around 6%) and the differences between the
subsequent account names were small. Communication was quite often aimed at representatives of the authorities (@pisorgpl, @andrzejduda, @morawieckim, @polskapolicja, @mz_gov_pl etc.).
2. However, once 50% most popular mentions of profiles were
aggregated into specific categories, certain patterns could be observed
(Fig. 6):
a. The ruling party, its politicians and authorities had 12.84%
(Oct) and 10.69% (Jan-Feb) share of mentions. Together with links to
the police accounts they constituted the largest group at which tweets
were directed.
b. The media on both sides of the political discourse gained
11.62% (Oct) and 9.94% (Jan-Feb) mentions respectively.
c. The address references to parliamentary opposition parties and
their politicians were at a low level comparing to other categories, although their share rose from 8.1% (Oct) to 9.47% (Jan-Feb).
d. Other public figures, NGOs and popular Twitter users
were addressed relatively often in contrast to the previous political
group. They had 13.9% (Oct) and 14.86% (Jan-Feb) share in protest
communication.
e. The proportions of links to police profiles nearly doubled from
2.6% (Oct) to 4.7% (Jan-Feb).
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Table 7. Top 10 address references.
Oct. set

@
n
@strajkkobiet

%

1229

Jan.-Feb. set

@
n
5.7 @strajkkobiet

%
340

5.68

@pisorgpl

933

4.32 @pisorgpl

177

2.96

@tvp_info

635

2.94 @polskapolicja

174

2.91

@akcjademokracja

597

2.77 @martalempart

146

2.44

@polskapolicja

373

1.73 @tvp_info

122

2.04

@morawieckim

355

1.65 @policja_ksp

98

1.64

@andrzejduda

335

1.55 @fundacjawosp

90

1.5

@martalempart

247

1.14 @__lewica

78

1.3

@__lewica

229

0.96 @youtube

68

1.14

@tvn24

207

1.06 @mz_gov_pl

64

1.07

TOTAL

21573

5988

100

100 TOTAL

Unique @

4670

- Unique @

1878

-

@ per tweet

0.46

- @ per tweet

0.52

-

Source: (own study)
Figure 6. Share of address references in the third and fourth quartile of both
datasets.

Source: (own study)
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5.5. TOP WORDS AND PHRASES
In both datasets, the most frequently repeated words were hashtags:
#strajkkobiet, #piekłokobiet, #wypierdalać, #tojestwojna, #wyroknakobiety
(Table 8). The following nouns were also numerous: kobiety, protest, Polska, aborcja, prawo. There were also various references to the ruling party
and its leader: pis, #pis, #jebaćpis, #pisoff, Kaczyński, #kaczyński. The names
of organisations or authorities also appeared often, but were less frequent:
Kościół, Policja, Trybunał Konstytucyjny. Data was visualized in word clouds
(Fig. 7, 8). They represent the relationships between the 20 most frequent
words or phrases (after lemmatization, standardisation of notation and grouping). The visualisations of the most numerous entities have been disproportionately reduced in relation to the others to fit the graph. The less frequent
variants of a particular word were given in brackets. For simplicity, #strajkkobiet and its alternations were removed from the word clouds.
Table 8. Top 10 words and phrases.
words or phrases

Oct. set

words or phrases

n

Jan.-Feb. set
n

#strajkkobiet

47418 #strajkkobiet

11618

#piekłokobiet

11038 #wypierdalać

1437

#wypierdalać

8926 kobiet

1356

kobieta

8023 aborcja (#aborcja)

1290

#tojestwojna (wojna)

6172 #piekłokobiet

968

#wyroknakobiety

5284 pis (#pis)

946

protest (#protest)

3744

polska (#poland) (#polska)

3285 prawa

778

#jebacpis (#jebaćpis) (#pisoff)

2847 #wyroknakobiety (wyrok)

772

pis (#pis)

2493

policja (@polskapolicja)
(#policja)

tk (#trybunałkonstytucyjny)
(#tk) (trybunał)

797

660

Source: (own study)
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Figure 7. Word cloud – the most popular words and phrases in the October dataset
(without #strajkobiet).

Figure 8. Word cloud – the most popular words and phrases in the January-February dataset (without #strajkobiet).

Source: (own study)
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5.6. EXPLORATION OF SLOGANS
This analytical approach focused on determining the rank of the selected
issues in the discourse, which covered mainly: the freedom in general (not just
concerning women), the church (as an institution), the Constitutional Tribunal (as the direct perpetrator of the change in the law), the substantive content
related to the protests and the judgment itself. The results were presented in
the form of a frequency list of selected slogans along with their assigned ranks,
which indicated the approximate place of the word within the entire dataset
(Table 9):
1. Apart from the most popular hashtags, address references and

nouns from previous analyses, two more words were significant in the
discourse framework: “kościół” (i.e. church, ranked 12th in Oct / 33rd
in Jan-Feb) and “trybunał” (i.e. tribunal, ranked 17th / 7th). The word
“kościół” and similar nouns were used most often to address emotions
with the attribution of blame for the legal situation. Those phrases also
appeared numerously in the tweets of people who wanted to defend
that institution against vocal or physical attacks. At the same time, the
vast majority of statements related to the “trybunał” (including its abbreviations “tk”) were negative or mocking.
2. The counting of occurrences of the noun "wolność" (i.e. freedom) was deliberately expanded to include the adjective "wolny" (i.e.
free) in the context of rights in general (attributed not only to humans).
In spite of this effort, the best result that could be achieved for these
words oscillated around 27th place. It has also been observed that the
above words were used in a great variety of contexts. Most of them consistently pointed to freedom as a universal right, that had been limited
or deprived. Some identified it as a value or a goal. Interestingly, the
freedom was attributed not only to individuals, but also to institutions,
media, cities, even parts of the body. Moreover, freedom was often
treated in a particularistic way. Some users claimed the right to have
that freedom to a greater extent than others or to decide on the scope of
its usage. It was also demanded that representatives of the government
or the church be deprived of their freedom.
3. Substantive discussion was barely noticeable. Words such
as “ciąża” (i.e. pregnancy), “płód” (i.e. foetus), “niepełnosprawne”
(i.e. handicapped), “choroba” (i.e. disease), “eugeniczna/eugenika”
(i.e. eugenic/eugenics), “uszkodzenie” (i.e. damage) and most common
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adjectives describing types of foetal abnormalities were in the minority.
None of these appeared frequently enough to be listed within top 100
words. All possible phrasal variations were taken into account during
the analysis.
4. The presence of two other demands that should be linked to
the women's strike campaign in general were also verified. The first of
these was the fight to protect women from domestic violence. Therefore, the frequency of the word "przemoc" (i.e. violence) was analysed
in the context of different perpetrators, environments or places where
it can occur. It appeared very rarely and occupied distant places on the
list: below 200th (October set) and 300th (January-February). The second examined phrase was the abbreviation “LGBT”. Mentions of this
phrase were few but noticeable, ranked below 100th (Oct) and around
59th place (Jan-Feb). However, it should be noted that the core issue of
the current protests and the events directly preceding them should not
relate in any way to the issues of gender identity or sexual orientation.
Table 9. Frequency and rank of selected slogans.
Oct. set

#strajkkobiet
n

Jan.-Feb. set

rank

n

rank

Kościół (i.e. church)

2395

12

171

33

trybunał (konstytucyjny) (i.e. tribunal)

1968

17

843

7

Dzieci (i.e. children)

1199

26

717

10

wolność / wolna (i.e. freedom)

952

30

245

27

LGBT

317

<100

112

59

Ciąża (i.e. pregnancy)

314

<100

188

29

konstytucja (ustawa) (i.e. constitution)

256

<100

59

<200

Płód (i.e. foetus)

239

<100

168

34

Niepełnosprawne (i.e. handicapped)

160

<200

91

<100

przemoc (na ulicy, policji, w rodzinie)
(i.e. violence)

133

<200

35

<300

wada (płodu) (i.e. defect)

91

<200

53

<200

eugeniczna/eugenika
(i.e. eugenic/eugenics)

55

n/a

16

n/a

choroba (płodu, dziecka, serca,
psychiczne) (i.e. disease)

45

n/a

18

n/a
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uszkodzenie (płodu, dziecka) (i.e. damage)

40

n/a

18

n/a

letalne (wady, choroby) (i.e. lethal)

34

n/a

26

n/a

nieodwracalne (SAA) (i.e. irreversible)

15

n/a

5

n/a

genetyczne (SAA) (i.e. genetic)

12

n/a

3

n/a

6

n/a

2

n/a

294783

100,00

92146

100,00

wrodzone (SAA) (i.e. congenital)
TOTAL

Source: (own study)

5.7. LEADERS OF THE MANIFESTOS
The popularity of politicians and public figures associated with women's
protests was verified. In comparison, the frequency of mentions of representatives of the ruling party was also counted. No attention was laid to the
context of the statement or the type of sentiment attributed to the person.
The search was conducted using the core part of the surname, e.g. Hołow(nia)
and Holow(nia). Letter cases were always ignored. For two individuals, counting by first name in the context of a co-occurring surname was used: Agata
(Duda), Kinga (Duda). Public figures whose names appeared extremely rarely
in tweets were excluded from further analysis (e.g. Michał Boni, Robert Biedroń, Joanna Scheuring-Wielgus, Bart Staszewski). Key observations include
(Table 10):
1. The names of opposition politicians rarely appeared in the discourse.
The sum of mentions of the five leading figures averaged about 11% out of the
total of 14 listed. Rafał Trzaskowski had the best popularity score in this category (274 mentions in total), followed closely by Szymon Hołownia (232).
However, the overall number of appearances of their names was still lower
than that of Zbigniew Ziobro – the least frequently mentioned government
politician in the ranking.
2. In the group of social activists, Marta Lempart was the most recognisable (1165 mentions in total). Interestingly, she was one of the few people in
the list who clearly gained popularity over time. The second activist, Klementyna Suchanow, was also mentioned more often in the winter discourse than
in the October one.
3. The most frequently mentioned public figure was the leader of the
ruling party –Jarosław Kaczyński (2645 entries in both datasets). His name
appeared in particularly high numbers in October - more than four times
as often as Marta Lempart and almost five times as frequent as the three
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leading opposition politicians combined. The number of mentions of
Kaczyński dropped significantly among the second set of tweets, but even
then it was only surpassed by the strike leader.
4. Other politicians associated with the ruling party, in particular Prime
Minister Mateusz Morawiecki, President Andrzej Duda and Justice Minister
Zbigniew Ziobro, were also very popular in the discourse. However, only the
latter's name recorded an increase in the number of entries in the winter data
set.
5. There was a significant increase in the proportion of mentions of
social activists in the January-February dataset (from around 11% to 41%
in total). At the same time, there was a decrease in the percentage of frequency
of government politicians' names mentioned (from approx. 73% to 48%).
6. An unexpected result was recorded while conducting an analysis of
the occurrence of the surname of the President of Poland. It emerged that
the wife and daughter of the President – Agata Kornhauser-Duda and Kinga
Duda – were indicated by the users relatively often in the October dataset.
Their names appeared with a frequency similar to that attributed to opposition politicians.
Table 10. Popularity of selected politics and activists (frequency of occurrence).
Oct. set
category

opposition
politicians

social
activists

name

262

"degree
of recognition"
(according
to OSK survey)

n

%

n

%

Szymon Hołownia

171

3.6

61

3.2

80%

Rafał Trzaskowski

183

3.9

91

4.8

79%

Borys Budka

96

2

35

1.8

n/a

Barbara Nowacka

52

1.1

10

0.5

48%

Klaudia Jachira

53

1.1

5

0.3

n/a

479 10.1

686

35.9

58%

0.6

93

4.9

12%

2148 45.5

497

26

n/a

Mateusz Morawiecki

529 11.2

186

9.7

n/a

Zbigniew Ziobro

114

2.4

138

7.2

n/a

Andrzej Duda

637 13.5

92

4.8

n/a

Marta Lempart
Klementyna Suchanow
Jarosław Kaczyński

government
politicians

Jan.-Feb. set

30
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other

Mariusz Ciarka

42

0.9

11

0.6

n/a

Agata Duda

62

1.3

3

0.2

n/a

Kinga Duda

130

2.8

3

0.2

n/a

Source: (OSK survey (the last column) and own study)

6. CONCLUSIONS
The trend study on Twitter and Google Search proved that the online
discourse of the women's strike was impulsive and had diversified intensity.
The highest activity of internet users occurred in late October 2020 and late
January 2021.
The sum results of all analytical approaches concerning the most frequently appearing hashtags, address references and words allowed to identify
the communication main theme. Surprisingly, it appeared that the women’s
strike on Twitter was on the whole a fight against somebody, rather than
a struggle for something. The discourse was based on negative emotions, and
often even on hatred and contempt directed at the current state authorities,
associated institutions and its representatives. Much of the discussion was
conducted as a kind of monologue to vent anger towards the government
and its supporters, and to a large extent towards the institution of the Catholic Church. Abortion and women's rights (generally defined) were important but less significant themes. The freedom issues located far behind them.
It was also proved that the ruling party, its politicians and authorities (together with links to the police) constituted the largest group to which tweets were
directed.
One of the main reasons for this conflict was certainly the judgment
of the Constitutional Tribunal that the eugenic premise was incompatible
with the Basic Law. However, most of the communication related to the
#strajkkobiet was not aimed at obtaining compromise, presenting rationales
or counter-proposals to the established legal and social situation. The restriction of the right to abortion has become a kind of pretext for an unfounded
generalisation that there is no freedom in the society. The only clear demand
emerging from the discourse was to delegitimise the current government.
Substantive discussion was barely noticeable. Issues related to the Tribunal’s judgment and the threat to the mother’s or child’s life (pregnancy,
foetus, defects, diseases etc.) were in the minority, listed outside of the top
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100 key words. Moreover, entities referenced to combat domestic violence
(one of most important demands of Women’s Strike in general) were almost
imperceptible.
It should be stressed that the communication on Twitter was carried out
mainly by civic circles, not opposition politicians nor the media. The share of
the latter two groups in discourse was estimated at only 20%. The person who
definitely gained popularity within the Twitter communication was the leader of the women's strike, Marta Lempart. It is therefore impossible to prove
the existence of a crisis in citizens' rights, in particular freedom of speech.
At the same time, it must be said that the Poles are very willing and at ease to
express their political opinions on the Internet.
In summary, there were minor correlations with the Women's Strike
organisers' own research. In terms of reasons for supporting the protest, there
were partial coherences in manifested desire to overthrow the government
and general objection on restricting abortion law. Identification of the manifests informal leadership proved to be different – opposition politicians were
much less important on Twitter. The supposed demands of protesters for
a full right to abortion have been confirmed, but to a much lesser extent.
However, the claim for breaking the concordat and a secular state was considerably stressed in tweets’ research.
7. DISCUSSION
The analytical approaches used and the data collected allowed for a detailed characterisation of the discourse around the women's strike on Twitter.
The main research questions have been successfully answered.
At the same time, not all possibilities of the study were utilized.
The study did not fully analyse the meaning of individual statements made
by Twitter users, nor did it verify the context of the use of the most popular words, hashtags or address references. An exception was the so-called
concordance analysis used to a limited extent in a small part of the project.
Another drawback of the study was the limitation of data to two time frames.
The focus was only on the 17 days of peak popularity of #strajkkobiet. This
was intended to compare changes in discourse. A further unused opportunity was the lack of in-depth user analysis related to the vocal minority and
silent majority phenomenon. Also, the study of the type of national language
used could be taken to the user level. The above methodological issues would
require additional software tools and further data processing, but were not,
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in the author's opinion, central to this study and could have resulted in a loss
of accuracy.
It should be stressed that the research assumed an analysis of tweets
whose common denominator was one hashtag. Therefore, eventual discussions that may have taken place outside that framework were not included.
Nevertheless, the #strajkkobiet was the most recognizable phrase at that time
used by various parties to the dispute.
It seems reasonable to extend the above study by semantic analysis
or topic modelling and to include new data that may have emerged later.
It is also possible to include missing time frames between November 2020
and January 2021.
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UNIWERSYTET ŚLĄSKI

BEAUTY HEJT – NOWY PRZEJAW
MOWY NIENAWIŚCI W INTERNECIE
BEAUTY HATE - A NEW MANIFESTATION
OF HATE SPEECH ON THE INTERNET

STRESZCZENIE
Rozkwit mediów społecznościowych, który miał miejsce w ostatnich
latach przyczynił się do powstania nowego zjawiska, które zaczęto
nazywać potocznie beauty hejtem. Beauty hejt, to mówiąc najprościej
przemoc i agresja słowna wyrażana w internecie, uderzająca w jedną
z ważnych cech kobiecości, w wygląd zewnętrzny. Aktualnie zjawisko
beauty hejtu widoczne jest nie tylko w mediach społecznościowych, ale
także na portalach informacyjnych, plotkarskich, stronach internetowych dotyczących różnej tematyki. Głównym celem pracy jest przedstawienie wyżej wymienionego zjawiska na podstawie treści dotyczących postaci Marty Lempart i Kai Godek zawartych w komentarzach
czytelników portalu Pudelek.pl. Metodą badawczą wykorzystaną do
analizy zgromadzonego materiału jest analiza zawartości.
SŁOWA KLUCZOWE: hejt, mowa nienawiści, strajki kobiet, internet, media społecznościowe

WSTĘP

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zapadł 20 października 2020
roku wywołał wiele emocji. Dodatkowo pojawiające się w mediach informacje podsycały nastroje Polaków. W szybkim czasie społeczeństwo podzieliło się
na dwa przeciwstawne obozy poglądowe: zwolenników i przeciwników aborcji. Bardzo ciekawym zjawiskiem, które można było zaobserwować zarówno
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w trakcie protestów kobiet, jak i po ich wyciszeniu, jest zjawisko beauty hejtu,
czyli agresji słownej wyrażanej w Internecie, skierowanej w stronę kobiet, które znalazły się po dwóch stronach konfliktu: działaczki pro-life Kai Godek
i głównej organizatorki strajków kobiet - Marty Lempart.
Hejt jest zjawiskiem, które w pierwszej fazie funkcjonowania Internetu
było nie tylko niedefiniowalne, ale i trudne do uchwycenia. Kiedy Internet
z medium egalitarnego przeistoczył się w medium inkluzywne (Dziwak 2019,
s. 111-120), zmieniło się jego pierwotne przeznaczenie. Stało się to przyczynkiem do pojawienia się nieoczekiwanych wcześniej, negatywnych następstw.
Jako jedno z nich, z całą pewnością wymienić należy hejt. Hejt jest przejawem
ostrej krytyki, która wychodzi dalece poza społecznie ustalone normy. Nazwa
ta pochodzi on angielskiego słowa hate oznaczającego nienawiść. Jak wskazuje
polski językoznawca Jerzy Bralczyk, nie powinno się stosować tych dwóch
pojęć naprzemiennie (Siemianowska 2015). Słowo hejt „wrosło” do wyrazów
języka polskiego, ponieważ jest zwięzłe i krótkie, określa konkretny rodzaj
zachowania w sieci, podczas gdy nienawiść ma pejoratywne znaczenie i definiowana jest w kategorii emocji (Skotnicka 2019, s. 80).
Do niedawna przedmiotem hejtu w sieci była jedynie treść. To ona wywoływała negatywne emocje, stawała się siłą sprawczą internetowych „przepychanek”. W dobie portali społecznościowych i kultu wizualności, na atak
hejterów narażone są nie tylko same treści, ale także i wygląd zewnętrzny ludzi. Ten rodzaj cyberprzemocy zaczęto określać mianem beauty hejtu. Pojęcie
to jest zestawieniem ze sobą dwóch słów pochodzących z języka angielskiego, beauty – piękno, hate – nienawiść. Wyrósł on na gruncie świata mody,
w którym wygląd zewnętrzny jest podstawą ataków personalnych (Skory
2019). Beauty hejt określa wszelkie przejawy cyfrowej agresji skierowanej na
wygląd zewnętrzny. Jest zjawiskiem daleko wychodzącym poza sieciowe ramy,
przenoszącym się do świata offline przed którym jego ofiary często nie potrafią
się obronić.
Problem ten, jak i skalę zjawiska, jako pierwsza nagłośniła firma Rimmel wprowadzając kampanię #WillNotBeDeleted. Międzynarodowe badanie
na temat beauty hejtu zostało przeprowadzone dla marki Rimmel przez firmę
badawczą Delineate. Odbyło się w listopadzie 2017 roku obejmując jedenastotysięczną grupę respondentów, którą stanowiły kobiety w wieku od 16-25
lat, pochodzące z 10 krajów takich jak: Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska, Australia, Polska, Niemcy, Wielka Brytania, Chiny, Hiszpania, Rosja.
Osoby stanowiące próbę badawczą zostały wybrane z paneli konsumentów,
a następnie poproszone o wypełnienie ankiety internetowej za pośrednictwem
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komputera lub telefonu komórkowego. Przeprowadzone analizy wykazały, że
dla młodej kobiety głównym środkiem wyrażania siebie jest zdjęcie. 87% respondentek przyznało, że przynajmniej raz dodało do sieci swoją fotografię,
a 38% robi to regularnie. Udostępnianie własnego zdjęcia jest dla 49% wyrazem dumy ze swojego wyglądu, a 44% poprawia samoocenę. Wyrażanie
swojej tożsamości w sieci poprzez zdjęcia, ma także swoją mroczną stronę.
Większość komentarzy znajdujących się pod tego typu zasobami miało pozytywny wydźwięk, ale, jak pokazały analizy, 23% kobiet spotkało się z obelgami
i nienawistnymi komentarzami dotyczącymi swojego wyglądu. Oznacza to, że
około 57 milionów kobiet na całym świecie pada ofiarą tego typu hejtu. Skala
zjawiska najbardziej widoczna jest w najpopularniejszych mediach społecznościowych (Rimmel London 2018).
Na beauty hejt narażone są nie tylko użytkowniczki nowych mediów,
które same wrzucają własne zdjęcia do sieci, ale także osoby publiczne, których wizerunki są publikowane w mediach internetowych przez wydawców
prasowych, portale internetowe czy indywidualnych użytkowników sieci.
NOWE MEDIA A ZNAJWISKO BEAUTY HEJTU
Sposób, w jaki człowiek postrzega sam siebie, w dużym stopniu uwarunkowany jest przez społeczne interakcje. Jeden z ojców socjologii, Charles
Horton Cooley, wprowadził do dyskursu naukowego teorię jaźni odzwierciedlonej. Zgodnie z jej założeniem, wyobrażenie jednostki o samej sobie,
ukształtowane jest na podstawie postrzegania jej przez innych ludzi (Szacki
2003, s. 549-550).
Każdego dnia mijamy na ulicy ludzi, którzy patrzą na nas przychylnie,
nieprzychylnie lub nie patrzą wcale. Jako pierwszoplanowi aktorzy we własnym teatrze życia szukamy w oczach innych akceptacji. Ale co w przypadku,
gdy zamiast naszych oczekiwań pojawiają się obelgi, piętnowanie, krytyka
przekraczająca granice ogólnie przyjętych społecznych norm? Wyobraźmy sobie pewną sytuację. Jak co dzień wracamy po południu z pracy. Dobiegamy
do przystanku, z którego każdego dnia odjeżdża nasz tramwaj. Przystajemy
zmęczeni i nagle zdajemy sobie sprawę, że wszystkie osoby czekające na tę
samą linię kierują swój wzrok w naszą stronę. Nie jest to jedynie mimowolne rzucenie okiem, na kogoś kto właśnie się pojawił, ale uporczywy natrętny
wzrok, przeszywający nas na wskroś. Zapewne poczujemy się speszeni, niepewni, zagubieni. Wyobraźmy sobie, że po chwili nasi towarzysze wyciągają z kieszeni karteczki z cyframi od 1 do 6 i zaczynają oceniać nasz wygląd,
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w zupełnie taki sam sposób, w jaki nauczyciele oceniali naszą wiedzę w szkole.
Ktoś zauważa, że nasze włosy nie są błyszczące. Ktoś inny wytyka nam lekko
zakrzywiony nos. Jedna z osób zaczyna szydzić z naszego wzrostu, inna z naszej twarzy, jeszcze inna z sylwetki. Niektórzy z nas w takiej sytuacji poczują
frustrację, inni złość, jeszcze inni po prostu smutek. Wsiadamy do tramwaju,
wracamy do domu. Zamykamy się w naszych czterech ścianach przed uporczywym wzrokiem i krytyką.
Przytoczona sytuacja oczywiście nie powinna zajść w świecie realnym.
Kultura osobista, normy społeczne, a także kontrola społeczna są głównymi
blokadami wyrażania myśli w kontaktach bezpośrednich. Inaczej dzieje się
w przestrzeni wirtualnej, w której jednostki doświadczają mechanizmu rozhamowania, a więc rozluźnienia więzi i depersonalizacji kontaktów (Szpunar
2012, s. 96). W sieci o wiele łatwiejsze okazuje się wyrażanie swoich sądów.
Pozorna anonimowość i brak kontaktu typu face to face sprawiają, że jednostki czują się wyzwolone spod jarzma społecznej kontroli i wówczas wychodzi na jaw ciemna strona ich osobowości. Każdego roku miliony kobiet
na całym świecie padają ofiarą mowy nienawiści w internecie. Krytyka coraz
częściej kierowana jest w stronę wyglądu, a więc tego aspektu kobiecej tożsamości, który w wyniku wpływu kultury popularnej, może być wyjątkowo
tkliwy. Wytykanie elementów zewnętrznych, szydzenie z czyjegoś wyglądu,
nie jest zjawiskiem nowym. Ten negatywny element ludzkiego zachowania
widoczny jest przede wszystkim w środowisku szkolnym, w którym niektóre
z osób padają ofiarą wyzwisk i nieakceptacji ze strony rówieśników. O ile
w czasach przed rewolucją cyfrową dom był ostoją spokoju i bezpieczeństwa,
o tyle w dobie wszechobecnej technologii przed negatywnym oddziaływaniem
społeczności sieciowej trudno się obronić.
Renee Engeln w książce zatytułowanej Obsesja piękna zwraca uwagę na
wysoki poziom wykształcenia współczesnych kobiet, ich wyjątkową ambicję
i niezłomną determinację w dążeniu do celu. Stwierdza, iż kobiety dzięki swojej pracy coraz częściej pokonują barierę szklanego sufitu, ale napotykają na
inną przeszkodę, którą autorka książki określa mianem lustrzanej ściany. Jej
podwalin upatruje w kulturze popularnej, która wpoiła kobietom, że piękno stanowi najwyższą wartość. Engeln uważa, że przeglądanie się w lustrze
to stanie przed barierą ograniczającą rozwój (Engeln 2018, s. 30). Z jednej
strony nadmierne dbanie o wygląd zewnętrzy jest zgubne, ale czy w czasach
cywilizacji obrazkowej możliwe jest całkowite oderwanie się od lustra? Przez
lata produkcja kulturalna i sposób przedstawiania kobiet w mediach trywializowały kobiety i ich interesy. Jeżeli kobiety w którymś momencie nie były
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marginalizowane i nieobecne to wówczas przedstawiano je w sposób stereotypowy z zaakcentowaniem ich atrakcyjności seksualnej lub pokazywano je
podczas wykonywania prac domowych. Ten sposób przedstawiania kobiet
w mediach został nazwany przez Tuchmanna symbolicznym unicestwieniem
kobiet (Woźniak 2012-2013, s. 189). Służył on podtrzymywaniu stereotypów
dotyczących podziału ról pomiędzy dwiema płciami. W świecie męskiej dominacji, kobiety definiowane są głownie na podstawie wyglądu zewnętrznego.
Zdaniem Zbyszko Melosika sam stopień piękna jest równoznaczny ze stopniem kobiecości. Kobiety poszukują zatem piękna same w sobie, a mężczyźni
poszukują go w kobietach. Piękno jest jedną z elementarnych płaszczyzn konstruowania i podtrzymywania różnicy płciowej przez społeczeństwo (Melosik
1998). Cielesność stała się ważnym elementem charakteryzującym jednostkę w latach 80. XX wieku. Wówczas nastąpił dynamiczny rozkwit kultury
popularnej i mediów, które wywarły zasadniczy wpływ na wzrost znaczenia
wyglądu ludzkiego ciała. Buczkowski zwraca uwagę na podtrzymywane wciąż
przeświadczenie, że wartością kobiety jest jej wygląd zewnętrzny. Aparycja
ma zasadniczy wpływ na to, jak kobieta będzie odbierana przez środowisko
zewnętrzne. Jeżeli jest zadbana, dobrze ubrana, wymalowana, automatycznie
przypisuje jej się pozytywne cechy osobowości. Ocena kobiety następuje zatem częściej na podstawie jej fizyczności a rzadziej na podstawie tego kim jest
i co mówi (Buczkowski 1999, s. 370).
Początkowe obawy przed alienacją, którą mógłby powodować Internet,
w świecie tak popularnych portali społecznościowych odeszły w niepamięć.
Ustąpiły miejsca zachwytowi nad rzeczywistością online, która coraz częściej
nie jest alternatywą rzeczywistości offline, ale jej integralną częścią. Jeden
z kluczowych badaczy telewizji amerykańskiej, George Gerbner zasłynął swojego czasu ze stwierdzenia, iż to „czego nie pokazuje telewizja, społecznie nie
istnieje” (Goban-Klas 2005, s. 214). Dzisiaj można sparafrazować jego słowa
i powiedzieć, że to, czego nie widać w Internecie, nie istnieje (Drosik 2017,
s. 59). Krakowska uczona Magdalena Szpunar w swojej pozycji zatytułowanej (Nie)potrzebna wrażliwość zwraca uwagę na pojęcie medialnej widoczności
John’a Thompsona. Proponuje rozumieć to pojęcie jako „swoiste założenie, że
nie można dzisiaj istnieć bez bycia widocznym, rozpoznawalnym i nieustannie obecnym” (Szpunar 2018, s. 63).
Jan Assmann definiuje tożsamość jako twór składający się z elementów,
które jednostka otrzymuje na skutek włączenia jej do danej struktury społecznej, czyli wszystkie właściwości, role, kompetencje (Minta-Tworzowska 2013,
s. 37). W czasach Starożytnego Rzymu każdy człowiek identyfikowany był
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poprzez imię przynależne do danego rodu, do którego przynależała woskowa
maska przodka. Dzięki niej każdy obywatel mógł zostać rozpoznany przez
innych. Pragnienie rozpoznawalności nie jest wyrazem satysfakcji płynącej
z własnej niepowtarzalności, lecz jest cechą właściwą wszystkim jednostkom
ludzkim, dzięki której człowiek staje się osobą. Rozpoznawalność jest w tym
wypadku walką o maskę, a zatem o „osobowość”, którą jednostce przyznaje
społeczeństwo (Agamben 2010, s. 56). W czasach kultu wizualności rozpoznawalność jest ściśle związana z tożsamością reprodukowaną w sieci internetowej lub na portalach społecznościowych. Z rozpoznawalnością w nowych
mediach muszą na co dzień mierzyć się osoby publiczne, które z jednej strony
same publikują własne zdjęcia, aby utrzymać kontakt z publicznością, a z drugiej cały czas narażone są na „oko obiektywu”, które nie zawsze okazuje się
przychylne.
METODA BADAWCZA
Celem przeprowadzonego badania było sprawdzenie, czy na popularnym
portalu plotkarskim Pudelek.pl obecne jest zjawisko beauty hejtu, czym się
charakteryzuje, jaka jest jego skala. Główną techniką badawczą wykorzystaną
przy analizie zgromadzonego materiału była analiza zawartości. Badanie zostało przeprowadzone w sposób przekrojowy, a zatem składa się z próby zebranej
w jednym miejscu w określonych ramach czasowych.
Przedmiotem badania były komentarze internautów zamieszczane na
portalu Pudelek.pl. Ponieważ jest to serwis najchętniej czytany i użytkowany
przez internautów (Strzałka 2016, s. 201) został wybrany jako źródło próby
badawczej. Serwis Pudelek.pl administrowany jest przez Wirtualną Polskę
Media S.A. Inicjatywa stworzenia na Polskim rynku serwisu plotkarskiego została wdrożona przez Michała Brańskiego, a efekt jego prac został uwieńczony
w 2006 roku narodzinami portalu. Inspiracją twórcy był amerykański rynek
medialny, a stworzony serwis plotkarski szybko stał się w Polsce fenomenem.
Tworzony dla użytkowników i przez użytkowników, daje możliwość zaznajomienia się z treściami dotyczącymi polskich i zagranicznych gwiazd, celebrytów, osób publicznych, a także pozwala tworzyć treści na portalu poprzez
„donosy”, czyli informacje przesyłane przez czytelników, jak również poprzez
możliwość pozostawienia komentarza.
Przeprowadzone badanie umożliwiło przedstawienie beauty hejtu
w oparciu o treści zamieszczane przez użytkowników internetu. Stworzony klucz kategoryzacyjny pozwolił na analizę zjawiska w oparciu o kilka
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podstawowych problemów badawczych takich jak: który aspekt kobiecego
wyglądu najczęściej jest celem beauty hejtu, kim mogą być beauty hejterzy,
z jakimi reakcjami innych internautów spotkały się komentarze dotyczące
wyglądu.
Komentarze zamieszczane w sieci internetowej są materiałami badawczymi o bardzo specyficznym charakterze. Często są zróżnicowane pod względem
tematycznym, dlatego sprawiają kłopot z ich klasyfikacją. Analiza zawartości
jako metoda badawcza pozwala zarówno na użycie metod jakościowych, jak
i ilościowych, dlatego okazała się niezbędna w analizie pozyskanego materiału. Analiza zawartości jest techniką służącą do wyciągania wniosków na
podstawie obiektywnej i systematycznej identyfikacji precyzyjnie określonych
właściwości tekstu (Lisowska-Magdziarz, Szymańska i Hess 2004, s. 13). Zastosowanie jej w badaniu komentarzy można uzasadnić tym, że stworzony na
potrzeby badań klucz kategoryzacyjny zawierał pytania, na które można znaleźć odpowiedź tylko w bezpośrednim poznaniu. Analiza obejmowała reakcje
odbiorców na zamieszczony artykuł, a także na treści zawarte w komentarzach.
Pytania w kluczu podzielone zostały ze względu na charakter badanego materiału. Wyodrębniono kategorie, takie jak: płeć internauty, na jaki aspekt
wyglądu kobiety skierowany był beauty hejt, reakcje na beauty hejt w postaci
„łapek” w górę i „łapek” w dół, częstotliwość występowania beauty hejtu pod
konkretnym artykułem i w skali wszystkich ujętych w próbie
Jednostką analizy, przedmiotem poddanym badaniu w celu stworzenia
jego syntetycznego opisu był pojedynczy komentarz. W badaniu wykorzystane zostały komentarze czytelników wyżej wymienionej strony internetowej,
którzy wyrażali swoje opinie dotyczące postaci Marty Lempart i Kai Godek.
Badanie zostało przeprowadzone w okresie 01-10.06.2021 r. Do próby badawczej wybrane zostały komentarze znajdujące się pod 10 artykułami wyszukanymi po wpisaniu haseł: „Marta Lempart”, „Kaja Godek” (Tabela 1)
Tabela 1. Artykuły, z których wybrano próbę badawczą
Data

Artykuły dotyczące
Marty Lempart

05.11.2020

„Bronisław Wildstein kpi z
protestu kobiet: Istenienie
Marty lempart najpoważniejszym argumentem NA
RZECZ ABORCJI”

Data

Artykuły dotyczące
Kai Godek

26.10.2020

„Kaja Godek żali się za Facebooku, że „lewaccy bandyci”
przyszli pod jej blok: „Jestem
zagrożona”
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14.11.2020

„Marta Lempart wyprosiła dziennikarzy TVP z
konferencji Strajku Kobiet:
Wypie***lać!”

04.12.2020

„Marta Lempart wyróżniona
przez „Financial Times” jako
jedna z NAJBARDZIEJ
WPŁYWOWYCH KOBIET
roku!”

16.12.2020

„Marta Lempart zakażona
koronawirusem”

„Marta Lempart żali się na
problemy finansowe. STRA25.05.2021
CIŁAM WSZYSTKO. Mama
robi mi przelewy”

„Kaja Godek pokazała zdjęcia
wulgarnych napisów wokół
28.10.2020 jej domu: „Złożyłam wniosek
na policję o OCHRONĘ
OSOBISTĄ” (FOTO)
„Kaja Godek złożyła w sejmie
projekt ustawy „Stop LGBT”
09.11.2020
zakazującej marszów równości (ZDJĘCIA)
14.11.2020

„Obrończyni życia” Kaja
Godek bez maseczki drepcze
do fryzjera (ZDJĘCIA)

11.01.2021

„Biologiczna bzdura roku
2020. Wygrywa KAJA
GODEK i jej: „Nie ma
czegoś takiego jak orientacja
seksualna”

Źródło: (opracowanie własne).

TEMATYKA KOMENTARZY
Badaniem objętych zostało 6363 komentarzy opublikowanych w okresie
od 26.10.2020-25.05.2021 roku. 2894 komentarze znalazły się pod artykułami dotyczącymi Marty Lempart, a 3469 Kai Godek [zob. Wykres 1].
Wykres 1. Komentarze poddane analizie z podziałem na dwie grupy

Źródło: (opracowanie własne).
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Ilość komentarzy pod każdym z artykułów była zróżnicowana. Najwięcej komentarzy znalazło się pod artykułem „Obrończyni życia” Kaja Godek
bez maseczki drepcze do fryzjera (ZDJĘCIA), najmniej pod Biologiczna bzdura
roku 2020. Wygrywa KAJA GODEK i jej: „Nie ma czegoś takiego jak orientacja
seksualna”. Rozkład procentowy ilości komentarzy w poszczególnych artykułach przedstawiony został na poniższym wykresie [zob. Wykres 2]. Kolory
słupków odpowiadają konkretnym kolorom, którymi zostały oznaczone artykuły w tabeli 1.
Wykres 2 Ilość komentarzy pod poszczególnymi artykułami wyrażona w %

Źródło: (opracowanie własne).

Komentarze ze względu na treść przewodnią, zostały podzielone na
6 kategorii. W kategorii hejt znalazły się te, w których zamieszczone treści
wskazywały na groźby w stosunku do bohaterek artykułów, szydzenie z ich
poglądów, słów, działań, prowadzonego życia: „Kaja poziom idiotyzmu level hard”, „Kaja Godek to biologiczna pomyłka stulecia”, „dziwie się że jej
jeszcze nikt nie odstrzelił”, „Droga Pani Lempart, jest Pani uosobieniem wulagarnosci, chamstwa i prostactwa w najgorszym wydaniu […]”, „Boże co za
wstyd żeby w wieku 42 lat brać pieniądze od rodziców!!! Żeby nie mieć na
jedzenie i na ubrania, kobieto jak ty możesz patrzeć na siebie w lustrze”, „Dla
mnie to jest zgorzkniałe paskudne coś którego nigdy nikt nie kochał przez to
ma problemy ze sobą co poakzuje wrzeszcząc i robiąc zadymy. Takie sposób
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zwrócenia uwagi na siebie. Ten pasztet nie wie że to nie działa. Powinna udać
się na poradę do psychiatry i to bardzo dobrego”. Kategoria beauty hejtu
obejmowała jedynie treści skierowane na wygląd zewnętrzny. Spośród wszystkich komentarzy zamieszczonych pod 10 artykułami, 337 skierowanych było
w stronę wyglądu bohaterek. Oznacza to, że 5% spośród 6362 komentarzy
miało znamiona beauty hejtu [zob. Wykres 3].
Wykres 3 Czego dotyczyła treść komentarza?

Źródło: (opracowanie własne).

Jeżeli połączy się ze sobą kategorię hejtu i beauty hejtu to okazuje się,
że 20% wszystkich komentarzy to cyfrowa mowa nienawiści, która pomimo
promowanej na serwisie akcji „stop hejt” jest widoczna na jego stronach. Spośród treści mających znamiona internetowego hejtu aż 25% skierowana jest
w stronę wyglądu.
BEAUTY HEJT W KOMENTARZACH
Komentarze dotyczące wyglądu obu pań zostały pogrupowane ze względu na oceniany aspekt zewnętrzny. W kategorii waga znalazły się te fragmenty
lub całe komentarze, w których zwracano uwagę na „nadprogramowe” kilogramy. Wygląd ogólny to kategoria, w której znalazły się komentarze o następującym brzmieniu: „Wygląda koszmarnie”, „Zejdź ze sceny bo nieprzyjemnie się na Ciebie patrzy”, „Szpetna w środku i na zewnątrz…” itp. Kolejną
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kategorię stanowią komentarze, w których znalazły się treści dotyczące nieadekwatnego wyglądu do wieku: „Wygląda na 58 lat”, „Myślałam, że ona ma
60 lat”, „Ona wyglada na 50 - te kiecki i płaskie cichobieżki niszczą obraz
zadbanych czterdziestek !” W następnej rubryce zsumowane zostały elementy
dotyczące takich aspektów, jak twarz, szyja, czy włosy: „Jej maseczka przydałaby sie z innych względów”, „Po co jej fryzjer. Niczego nie jest w stanie zmienić. Na jej miejscu dałabym sobie spokój z fryzjerem. Próżny trud. Powinna
pomyśleć o tym, że maseczka jednak zrobiłaby robotę. Zakryłaby jej twarz”,
„42lata....i takie podgardle? Chyba 52?”. Bardzo ciekawą grupę stanowią treści
zamieszczone w kategorii „Odczłowieczenie”. Wśród 394 wzmianek na temat różnych aspektów wyglądu, aż 47 razy pojawiły się treści dehumanizujące
obie panie: „Ośmiornica jest bardziej znośna dla oczu niz to coś”, „Godzilla”, „dobrze Pan Napisal. To Czupiradło powinno być wyskrobane przez jej
matkę, Szkoda dla niej Polskiego Chleba. Dobrze że nie będzie miała dzieci”.
W komentarzach 14 razy pojawiło się słowo „zaniedbana”, często przypisywano paniom męskie cechy fizyczne, porównywano je do znanych postaci z
filmu, z polityki, rzadziej krytykowano takie elementy jak oczy, usta, makijaż
[zob. Tabela 2].
Tabela 2 Na jakie aspekty wyglądu zewnętrznego zwracali uwagę internauci?
Cecha

Marta Lempart

Kaja Godek

Ogółem

Waga

19

71

90

Wygląd ogólny

29

44

73

Twarz, Szyja, Włosy

18

45

63

Wygląd na więcej lat

53

6

59

Odczłowieczenie

26

21

47

Męskie cechy

13

8

18

Zaniedbanie

7

7

14

Porównanie do kogoś

6

7

13

Oczy, usta, makijaż

4

5

9

Inne

5

0

5

180

214

394

Suma
Źródło: (opracowanie własne).

Zdecydowanie najczęściej w komentarzach pojawiały się treści szydzące
z wagi. Stanowiły on aż 23 % wszystkich wzmianek dotyczących wyglądu.
18 % treści dotyczyło krytyki ogólnego wyglądu, a 16% skierowane było
na konkretne elementy urody takie, jak twarz, szyja czy włosy. Najmniejszą
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kategorią (1%) jest kategoria „Inne”, w której znalazły się treści szydzące
z innych części ciała. Niepokojącym zjawiskiem, które udało się zauważyć
przy przeprowadzeniu analiz jest, wspomniana powyżej, dehumanizacja kobiety ze względu na jej wygląd. Jeroen Vaes, Maria Paola Paladino i Mariana
Machado Pires Miranda zwracają uwagę na szerzącą się w społeczeństwach,
tendencję to dehumanizacji obcej grupy. Zgodnie z przeprowadzonymi przez
nich badaniami odmawianie człowieczeństwa innym wynika z relacji międzygrupowych i humanizowania swoich. Dehumanizacja obcych, w tym przypadku kobiet reprezentujących odmienne poglądy zgodnie z założeniem badaczy zachodzi niezależnie od poziomu uprzedzeń kierowanych w stronę obcych
grup, często znajduje się poza kontrolą ludzi, ale nawet subtelne jej przejawy
mogą mieć fatalne konsekwencje dla ludzkich zachowań (Vaes, Paladino, Miranda 2012, s. 186).
SKALA ZJAWISKA
Pod każdym artykułem, pod którym znalazły się komentarze wybrane
do próby, wystąpiło zjawisko beauty hejtu. Najmniej komentarzy tego typu
statystycznie znalazło się pod artykułem z dnia 04.12.2020 roku dotyczącym
Marty Lempart. Najwięcej treści szydzących z wyglądu znalazło się pod artykułami z dnia 05.11.2020 roku i 25.05.2021, których bohaterką także była
Marta Lempart [zob. Wykres 4].
Portal Pudelek.pl daje możliwość zareagowania na konkretny komentarz
poprzez dodanie reakcji w postaci emotikonów. „Łapka” w górę wyraża poparcie dla danej treści, natomiast „łapka” w dół oznacza jego brak. Komentarze
dotyczące wyglądu otrzymały łącznie 23871 reakcji. O ile treści wskazujące na
beauty hejt w porównaniu z wszystkimi komentarzami stanowią jedynie 5% to
w przypadku reakcji sytuacja wygląda całkowicie inaczej. Jak wykazały przeprowadzone badania, komentarze zawierające szydzenie z wyglądu otrzymały
aż 22499 pozytywnych reakcji, co oznacza, że 94% internautów nie widzi nic
złego w beauty hejcie, a jedynie 6% jest odmiennego zdania [zob. Wykres 5].
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Wykres 4 Procentowa ilość komentarzy zawierających beauty hejt z rozróżnieniem
an poszczególne artykuły

Źródło: (opracowanie własne).

Wykres 5 Reakcje internautów na beauty hejt

Źródło: (opracowanie własne).
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BEAUTY HEJTRZY
Komentarze zamieszczane w serwisie zawsze zawierały nick komentującego. Analizując te dane i zestawiając je z rodzajem czasownika występującego
w treści można wywnioskować, czy autorem wpisu jest kobieta czy mężczyzna.
Treści i nicki, które nie wskazywały konkretnej płci zostały oznaczone jako
„niewiadoma” [zob. Wykres 6].
Wykres 6 Płeć komentującego

Źródło: (opracowanie własne).

Biorąc pod uwagę jedynie te komentarze, z których można było wywnioskować płeć komentującego, widać, że zdecydowanie częściej beauty hejt wyrażany był przez kobiety.
PODSUMOWANIE
Kultura popularna wzmocniła stereotypowy sposób postrzegania kobiet, odnoszący się głównie do ich wyglądu fizycznego. Kobietom atrakcyjnym zaczęto przypisywać pozytywne cechy charakteru, większe umiejętności i
kwalifikacje. Wygląd zewnętrzy stał się aspektem definiującym kobietę, przez
co jest ona stale obserwowana i oceniana. Jej wartość zostaje zredukowana
do tego co zewnętrzne, kulturowo bardziej istotne. Jeżeli kobieta fizycznie
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różni się od dominującego kanonu, może stać się ofiarą internetowej napaści.
W sieci o wiele łatwiej o krytykę, często wynikającą ze stereotypów, ale będącą także wyrazem iluzorycznego poczucia wyższości nad innymi. Dodatkowo
wszelkie procesy charakterystyczne dla sieci internetowej, potęgują negatywne
zachowania użytkowników internetu. Przekonanie o pozornej anonimowości
sprawia, że internetowi trolle karmią się krytykowaniem innych.
Jak wykazały przeprowadzone analizy beauty hejt jest widoczny na portalu plotkarskim Pudelek.pl. Ponieważ komentarze zamieszczane przez internautów są filtrowane ze względu na treść, prawdziwa skala zjawiska jest trudna
do uchwycenia. Bazując jednak tylko na wpisach, które zostały opublikowane, można dostrzec, że brak argumentów przeciw kobiecym poglądom, może
zaskutkować atakiem na ich wygląd zewnętrzny. 5 % wszystkich komentarzy, które pojawiły się w próbie badawczej posiadało znamiona beauty hejtu.
Najczęściej celem ataku była waga kobiety. Komentarze wyszydzające wygląd
otrzymały aż 94% pozytywnych reakcji czytelników, co wskazuje na bardzo
szeroką skalę zjawiska. Potencjalnymi beauty hejterami okazały się kobiety.
Każdego roku miliony kobiet na całym świecie doświadczają beauty
hejtu. Uderza on bezpośrednio w to, co uznawane jest za aspekt definiujący
płeć piękną. Powoduje poczucie niedowartościowania, brak akceptacji, strach
przed dodaniem zdjęć do sieci, a nawet przed wyjściem z domu. Kobiety, które pokonały szklany sufit stanęły przed ścianą z lustra, z którą także przyjdzie
im się zmierzyć.
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