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Wprowadzenie

Rok 2021 jest czasem, w którym temat pandemii koronawirusa i spowodowanej przez niego choroby Covid-19 jest dalej aktualny. Cały rok 2020 stał
pod znakiem "zamrożonej gospodarki" i szukaniem rozwiązania tego niespodziewanego zdarzenia w historii ludzkości. W chwili wydania niniejszego opracowania duża cześć społeczeństwa, zarówno w Polsce jak i w innych krajach,
została już zaszczepiona. Czy można uznać, że taka kolej rzeczy jest preludium
powrotu "do normalności"?
Wspomniane wyżej "niespodziewane wydarzenie" z całą pewnością nie
było pierwszą "zarazą" z jaką musiał zmierzyć się człowiek. Zagadnienie zaraz, epidemii i ich skutków było i jest problemem badawczym różnych dziedzin nauki. Nie tylko medycyny, z którą nieodłącznie powiązane są różnego
rodzaju choroby, ale również nauk społecznych i humanistycznych. W roku
2020 społeczenieństwo musiało zmierzyć się z obostrzeniami wprowadzanymi
w toku legislacyjnym. Niniejszy zbiór tekstów stanowi przyczynkowe podsumowanie problemów "pierwszej fali" zachorowań na Covid-19, ale sytuacja
prowokuje jednak do szerszego podejścia do tematu zarazy czyli ogólnego spojrzenia w perspektywie czasów dawnych i spółczesności - nauki i sztuki - prawa
i społeczeństwa.
Opracowanie otwiera tekst Anny Utraty pt. Covid laws. Jak pandemia wpłynęła na prawodawstwo dotyczące swobód obywatelskich w Polsce, który ukazuje
w jaki sposób omawiane zagrożenie wpłynęło na zmiany legislacyjne w Polsce
dotyczące praw i wolności obywateli, w okresie od początku marca do połowy maja 2020 r. Analizy dokonano pod kątem spełniania standardów zasad
tworzenia prawa, poprzez procedury uchwalania źródeł prawa obowiązującego
w czasie epidemii, a także pod kątem zgodności procedury oraz treści wprowadzonych ograniczeń z Konstytucją RP. Kolejnym rozdziałem dotyczącym
prawniczego dyskursu jest tekst dwóch badaczek - Oktawii Ewy Braniewicz
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i Katarzyny Grabarczyk. Tekst Zabezpieczenia praw i wolności jednostki w trakcie pandemii COVID-19. Czy władze RP powinny ogłosić stan nadzwyczajny?
Kolejnym tekstem o charakterze naukowym jest rozdział autorstwa Magdaleny Heleny Badory. W tekście Funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej
w obliczu epidemii wirusa SARS-CoV-2 analizie poddano zabezpieczenia praw
i wolności jednostki w czasie panowania COVID-19 oraz refleksja nad tym,
czy polskie władze powinny ogłosić stan nadzwyczajny.
Wyżej wspomniano o nierozerwalnym połączeniu medycyna - pandemia.
Kolejny rozdział ma charakter właśnie medyczny. Pani Karolina Demczuk
w tekście pt. Powrót „wielkiego imitatora” czyli wciąż aktualny problem kiły
w Polsce pochyla się nad problemem występowania rzeczonej choroby wenerycznej w Polsce XXI wieku. Myśleć by można, że syfilis to choroba znana
już z kart historii, ale nic bardziej mylnego. Autorka posiłkuje się przykładami z innych rozwiniętych krajów, aby przedstawić sytuację zachorowalności
w Polsce.
W czasach dawnych (nie tak jednak odległych), łączono masowe choroby
ze sferą sacrum i o tym traktuje rozdział pana Seweryna Paucha zatytułowany
Przedmioty sacrum w lecznictwie ludu polskiego. Celem jest przedstawienie katalogu przedmiotów związanych z szeroko rozumianą sferą sacrum, które były
stosowane w medycynie ludowej na przestrzeni dziejów.
Pandemia z definicji dotyka większą część społeczeństwa w skali światowej. Przedłużający się stan zawieszenia, nierzadko śmierć bliskich osób lub
przeżycie choroby osobiście, może wpłynąć negatywnie na stan psychiczny.
Autorki Renata Żurawska-Żyła, Katarzyna Tomaszek, Iga Biadon w tekście
pt. Siła wiary w siebie, społeczną równość i świat sprawiedliwy. Wybrane wyznaczniki niepokoju egzystencjalnego w dobie pandemii COVID-19. Badaczki
szukają znaczenia orientacji społecznej i religijnej oraz samooceny dla poziomu niepokoju egzystencjalnego doświadczanego w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia wywołanego pandemią koronawirusa.
Zarazy są również katalizatorem kreatywności dla twórców sztuki. Tą
tematykę poruszają kolejne dwa rozdziały. Pierwszy z nich, autorstwa Jarosława Lubiaka zatytułowany Pandemiczna plastyczność. Sztuka współczesna
i planetarny kryzys na przykładzie "Pandemii" Aleksandry Ska. Autor opisując
wystawę obrazującą wirusa wykreowanego przez artystkę A. Ska, dokonuje
porównania do Sars-Cov-2. Objawy choroby wywołanej fikcyjnym wirusem,
które zostały wskazane przez artystkę w 2015 roku, są w dużym stopniu zbliżone do Covid-19. Pan J. Lubiak w tekście zadaje pytanie: czy jakiś rodzaj
konieczności nie zarządza tym przypadkiem?.
8
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Drugim tekstem łączonym z nurtem sztuki jest tekst pt. Memento Mori sztuka czasów zarazy. Autorki Judyta Bąk, Katarzyna Zdeb. Głównym tematem
rozważań autorek jest tanatoturystyka - podróżowanie do miejsc związanych
z upamiętnieniem śmierci. Przedstawione zostaną wybrane miejsca związane
z obiektami, gdzie pokazano i wyeksponowano szczątki ofiar zarazy.
Niejednokrotnie naukowcy mogli przekonać się o "mądrości starożytnych". Wiedzy można szukać w źródłach antycznych i historii rzymskiego imperium. Monografie kończą dwa teksty, których problematyka jest ściśle związana ze światem antycznym. Pierwszy tekst pt. Zaraza Antoninów – początek
końca Imperium Rzymskiego? autorstwa Katarzyna Porc. Opisane są prawdopodobne przyczyny, przebieg zarazy oraz skutki, przez które autorka podejmuje
próbę powiązania wielkiej zarazy, w historiografii znanej jako zaraza Antoninów, z rozpadem rzymskiego imperium.
Kolejny tekst, (który jest zarazem ostatnim) jest autorstwa Ilony Szewczyk pt. „Ziarna choroby” w glebie i powietrzu. Pandemia okiem Lukrecjusza.
Autorka poddaje analizie ostatnią księgę dzieła Lukrecjusza De rerum natura
(O naturze rzeczy).
Teksty, które wchodzą w skład monografii Zaraza... Choroby i epidemie
w czasach dawnych i współcześnie stanowią prace naukowe badaczy reprezentujących polskie jednostki naukowe: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet
Łódzki, Akademię Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Uniwersytet Śląski
w Katowicach, Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Akademia Sztuki w Szczecinie,
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytet Wrocławski.
Oczywistym jest, że wiedza na temat pandemii Sars-Cov-2 jest jeszcze
niewystarczająca do pokuszenia się o pewne wnioski. Można z całą pewnością
uznać, że prace młodych badaczy zawartych w niniejszym opracowaniu będą
stanowiy pomocny materiał w badaniach prowadzonych w przyszłości i dołożą
się do rozwoju stanu wiedzy w różnych jej dziedzinach.
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Anna Utrata
Uniwersytet Warszawski

COVID LAWS.
jak pandemia wpłynęła na
prawodawstwo dotyczące
swobód obywatelskich w Polsce

Wstęp
W chwili, gdy powstaje niniejsze opracowanie1, Polska i świat walczą
z epidemią wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Liczba
osób zakażonych na świecie zbliża się do 6 mln. osób, zaś liczba ofiar choroby
przekroczyła 360 tys. W dniu 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła światową pandemię tej choroby, której pierwsze przypadki odnotowano pod koniec 2019 r. w prowincji Wuhan w Chinach.
W obliczu globalnego zagrożenia władze wielu państw wprowadziły nadzwyczajne środki prawne, mające na celu ograniczenie zachorowalności na nieznaną dotąd chorobę. Wiele państw, jak Portugalia, Ukraina, Japonia, Kanada, Brazylia czy Egipt wprowadziło na swoim terytorium stany nadzwyczajne.
Inne, w tym Chile, Singapur, Austria, Dania, Szwecja, Czarnogóra czy Polska
zadecydowały o wprowadzeniu obostrzeń za pomocą innych procedur prawnych, przy ogłoszeniu stanu epidemii2. Nadzwyczajne okoliczności oraz duża
presja społeczna sprawiły, że wiele krajów wprowadziło daleko idące ograniczenia praw i wolności, uznanych za podstawowe w demokratycznych społeczeństwach funkcjonujących w czasie pokoju. Zamknięcie granic państwowych,
28 maja 2020 r.
Dane pochodzą z opracowań dostępnych w witrynie internetowej https://verfassungsblog.de/
(ostatni dostęp dnia 28 maja 2020 r.) oraz w witrynie internetowej https://www.euractiv.pl/
(ostatni dostęp dnia 28 maja 2020 r.)
1

2
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obowiązkowa kwarantanna osób podróżujących z dotkniętych koronawirusem obszarów czy zalecenia dotyczące utrzymywania społecznego dystansu
to tylko niektóre, szeroko rozpowszechnione, środki walki z nieznaną dotąd
chorobą.
W niniejszej pracy postaram się przyjrzeć temu, w jaki sposób zagrożenie
wirusem SARS-CoV-2 wpłynęło na zmiany legislacyjne w Polsce wpływające
na prawa i wolności obywateli, w okresie od początku marca do połowy maja
2020 r. Wprowadzone ustawodawstwo przeanalizuję pod kątem spełniania
standardów zasad tworzenia prawa, poprzez analizę procedury uchwalania
źródeł prawa obowiązującego w czasie epidemii, a także pod kątem zgodności
procedury oraz treści wprowadzonych ograniczeń z ustawą zasadniczą Rzeczpospolitej Polskiej (ze szczególnym uwzględnieniem zasady proporcjonalności). Na koniec dokonam analizy ww. ograniczeń z punktu widzenia prawa
międzynarodowego, pod kątem zgodności z ratyfikowanymi przez Polskę
umowami międzynarodowymi, biorąc pod uwagę obostrzenia wprowadzane
przez inne podmioty państwowe.
Ze względu na ograniczoną objętość niniejszego opracowania, przedstawione przeze mnie rozważania nie mają charakteru wyczerpującego wskazaną
tematykę, należy je więc traktować jako zarys problematyki oraz zachętę do
pogłębionej refleksji.
Najważniejsze źródła prawa
związanego z walką z koronawirusem
na terenie RP oraz wynikające z nich ograniczenia
Zagadnienie źródeł prawa jest rzeczą podstawową, gdy mowa o jakiejkolwiek ingerencji władzy w prawa i swobody obywateli. Bez ustalenia tego na
jakiej podstawie ustawodawca wprowadza konkretne obostrzenia, nie sposób
określić czy jego ingerencja była zgodna z prawem oraz z zasadami uznanymi
w demokratycznym państwie prawa. Jest to również kwestia kluczowa dla
ustalenia zakresu ograniczeń oraz czasu ich trwania. Jest rzeczą oczywistą, iż
w braku przejrzystości, co do źródła określonych ograniczeń, można je kwestionować, jeżeli zaś źródeł jest zbyt wiele, bądź zmiany dokonywane są zbyt
często, obywatele mogą nie nadążyć za wymaganiami, jakie są przed nimi
stawiane.
W okresie od marca do połowy maja 2020 r. uchwalono w Polsce tysiące stron prawa powszechnie obowiązującego, wpływającego na sytuację obywateli w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Poniżej pozwolę sobie
12
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wymienić te ustawy i rozporządzenia, które w największym stopniu wpłynęły
na zakres praw i swobód jednostek na terenie RP w tym czasie.
Należy mieć na uwadze, iż zestawienie to stanowi jedynie zarys zmian
w polskim prawodawstwie we wspomnianym przeze mnie okresie i koncentruje się na tych poprawkach, które miały bezpośredni wpływ na zakres praw
i swobód jednostek, nie biorąc pod uwagę chociażby zmian wpływających na
swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Warto prześledzić listę modyfikacji, jakie zachodziły, w tym zakresie od marca do maja 2020 r., ponieważ
odwzorowuje ona skalę zmian w prawodawstwie, z którym musieli liczyć się
obywatele RP. Sama lista uświadamia również skalę prawotwórstwa w tym
okresie.
Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi
Analizując podstawę prawną obostrzeń wprowadzonych w związku
z zagrożeniem wywołanym pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, należy
w pierwszej kolejności sięgnąć do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi3, która definiuje i reguluje instytucję prawną stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.
Wedle ustawy stan zagrożenia epidemicznego można wprowadzić w przypadku ryzyka wystąpienia epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie
działań zapobiegawczych, zaś stan epidemii w związku z wystąpieniem epidemii, w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych
i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii.
Ustawa przewiduje katalog ograniczeń, które może wprowadzić minister
właściwy do spraw zdrowia w drodze rozporządzeń. Są to między innymi:
•
•
•
•
•

3
4

czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się;
czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy;
czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych;
zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności;
ograniczenia lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów4;

Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570.
Art. 46 ust. 4.
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•

•
•
•
•
•

Ustawa przewiduje również możliwość wprowadzenia w drodze rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowych obostrzeń, związanych
z określeniem obszaru, na którym wystąpił stan epidemii. Te obostrzenia to m. in.:
czasowego ograniczenia określonych zakresów działalności
przedsiębiorców
obowiązek poddania osób kwarantannie oraz wyznaczenie jej miejsca
czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia
nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach
oraz na określonych obszarach
zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane
o zachorowanie5

Rozporządzenia Ministra Zdrowia
Na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi, w dniu 13 marca 2020 r. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie wprowadzające na terenie RP stan zagrożenia epidemicznego6, zaś
tydzień później rozporządzenie wprowadzające na terenie RP stan epidemii7,
odwołujące stan zagrożenia epidemicznego. W obu rozporządzeniach Minister
skorzystał z przyznanej mu w ustawie możliwości wpływania na zakres praw
i swobód obywateli a także, zdaniem części doktryny, wprowadził ograniczenia nie przewidziane w ustawie, o czym opowiem w dalszej części wystąpienia.
Co istotne z punktu widzenia uprawnień obywatela, rozporządzenie
z dnia 13 marca, pomimo jedynie tygodniowego okresu obowiązywania doczekało się aż trzech aktów zmieniających8. Rozporządzenie z dnia 20 marca
Uprawnienia wskazane w art. 46 a oraz 46 b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zostały wprowadzone do
obrotu prawnego ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374); Ustawa ta od dnia wejścia
w życie do dnia 25 maja 2020 r. doczekała się dwudziestu nowelizacji.
6
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2020 poz. 433). Tekst rozporządzenia dostępny na stronie: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000043301.pdf (ostatni
dostęp w dniu 28 maja 2020 r.)
7
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii. (Dz. U. 2020 poz. 491)
8
Na mocy kolejno: 1) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu
zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2020 poz. 441), 2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
5
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2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, również było nowelizowane trzykrotnie9, zaś wprowadzone zmiany
miały wpływ na modyfikację obostrzeń prawnych w nim zawartych.
Najistotniejsze wśród ograniczeń, jakie nałożył Minister Zdrowia na osoby przebywające na terytorium RP w okresie stanu zagrożenia epidemicznego
oraz stanu epidemii, to:
•

zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności powyżej
50 osób10, następnie zaś całkowity zakaz organizowania zgromadzeń11
• zakaz przemieszczania się osób przebywających na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej z wyjątkiem przemieszczania się w celach
określonych w rozporządzeniu12 a także ograniczenie sposobu
przemieszczania się13
• czasowe ograniczenie prowadzenia określonych rozporządzeniem
rodzajów działalności związanej min. ze:
◦ sportem, rozrywką, rekreacją;
◦ przygotowaniem i podawaniem posiłków i napojów, spożywanych
na miejscu (z wyjątkami);
◦ związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami;

16 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej
Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2020 poz. 461), 3) rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 18 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2020 poz. 478).
9
Na mocy kolejno: 1) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej epidemii (Dz. U.
2020 poz. 522), 2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej epidemii (Dz. U.
2020 poz. 531), 3) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej epidemii (Dz. U.
2020 poz. 565).
10
Na mocy rozporządzania z dnia 13 marca 2020 r. par. 9, Rozporządzenia z dnia 20 marca
2020 r. par. 11.
11
Zgromadzeń w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach
oraz innych zgromadzeń, imprez, spotkań, zebrań, niezależnie od ich rodzaju, z wyjątkami
określonymi w rozporządzeniu. Zakaz wprowadzony na mocy rozporządzania Ministra Zdrowia
z dnia 24 marca 2020 r. par. 1 pkt. 6 .
12
Wprowadzony na mocy rozporządzenia z dnia 24 marca 2020 r. par 1 pkt. 2. (Dz. U. 2020
poz. 522)
13
Ograniczenie dotyczące ilości osób podróżujących wspólnie: przypadku podróży pieszych
do maksymalnie 2 osób, w odległości nie mniejszej niż 1,5m. od siebie z wyłączeniem osób
najbliższych; w przypadku transportu publicznego, w ilości nie większej niż połowa miejsc
siedzących w środku transportu.
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◦

związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych
i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania14;
• czasowe ograniczenie sprawowania kultu religijnego w miejscach
publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego15;
• czasowe ograniczenie handlu detalicznego określonymi towarami oraz
prowadzenia działalności rozrywkowej i gastronomicznej, w obiektach
powyżej 2000m216, w tym zakaz określonej w rozporządzeniu
działalności;
• obowiązek poddania się kwarantannie w określonych przypadkach17;
Rozporządzenia Rady Ministrów
Na mocy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Rada Ministrów, wydała w okresie od 31 marca 2020 r., szereg
rozporządzeń wpływających na zakres praw i swobód jednostki na terytorium.
W szczególności są to:
•

•

•

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (obowiązujące w dniach 31 marca10 kwietnia 2020 r., ze zmianami w dniu 1 i 7 kwietnia 2020 r.)18;
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (obowiązujące w dniach
10-19 kwietnia 2020 r., ze zmianami w dniach 15 i 16 kwietnia
2020 r.)19;
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (obowiązujące

Na mocy rozporządzania z dnia 13 marca 2020 r. par. 5 ust 1 pkt 1 oraz rozporządzenia
z dnia 20 marca 2020 r. par. 6. ust. 1 pkt 1. Ograniczenia dotyczyły działalności prowadzonej
przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
15
Na mocy rozporządzania z dnia 13 marca 2020 r. par. 5 ust 1 pkt 1 oraz rozporządzenia
z dnia 20 marca 2020 r. par. 6. ust. 1 pkt 1.
16
W tym całkowity zakaz handlu wyrobami tekstylnymi o odzieżowymi, na mocy
Rozporządzania z dnia 13 marca 2020 r. par. 5 ust 2 pkt 1-2, Rozporządzania z dnia 20 marca
2020 r.
17
Na mocy rozporządzenia z dnia 13 marca 2020 r, par. 2 oraz kolejnych rozporządzeń
Ministra Zdrowia.
18
Dz. U. 2020 poz. 566.
19
Dz. U. 2020 poz. 658.
14
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•

•

w dniach 19 kwietnia- 2 maja 2020 r., ze zmianą w dniu 26 kwietnia
2020 r.)20;
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (obowiązujące w dniach 2-16 maja
2020 r. , ze zmianą w dniu 8 maja 2020 r.)21;
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (obowiązujące w dniach 16 – 29 maja
2020 r. ze zmianą w dniu 22 maja 2020 r.)22

Wśród najważniejszych postanowień wprowadzonych na mocy Rozporządzań Rady Ministrów uchwalonych w okresie od 31 marca do 16 maja
2020 r., znajdują się „powtórzenia” obostrzeń wymienianych w rozporządzaniach Ministra Zdrowia, jak:
•
zakaz przemieszczania się osób przebywających na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej z wyjątkiem przemieszczania się w celach określonych w rozporządzeniu, a także ograniczenie sposobu przemieszczania się23;
•
obowiązek poddania się kwarantannie w określonych przypadkach24;
•
czasowe ograniczenie prowadzenia określonych rozporządzeniem
rodzajów działalności, oraz czasowe ograniczenie sprawowania kultu
religijnego w miejscach publicznych25;
Wskazane powyżej rozporządzenia Rady Ministrów wprowadziły ponadto dodatkowe środki prawne, mające wpływ na swobody obywatelskie, w tym
m. in.:

Dz. U. 2020 poz. 697.
Dz. U. 2020 poz. 792.
22
Dz. U. 2020 poz. 878.
23
Wprowadzony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r., par. 5,
uchylony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r.
24
Wprowadzony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r., par. 2,
utrzymany w kolejnych rozporządzeniach.
25 Zakaz wprowadzony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. par.
8, modyfikowany w ramach tzw. kolejnych etapów odmrażania gospodarki. Informacja dotycząca kolejnych etapów odmrażania gospodarki dostępna jest na rządowej stronie internetowej
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/cztery-etapy-odmrazania-gospodarki#2 (ostatni dostęp w dniu 29 maja 2020 r.).
20
21
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•
•
•
•
•

Obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych26;
Całkowity zakaz organizowania zgromadzeń27;
Zakaz samodzielnego przemieszczania się osób poniżej 18 r.ż.28;
Zakaz korzystania z terenów zieleni oraz plaż29;
Zakaz korzystania z terenów leśnych30;

COVID laws jako ograniczenie praw i swobód
człowieka i obywatela.
Niezwykle liczne i dynamicznie zmieniające się prawodawstwo, ingerujące w prawa i wolności jednostki w skali niespotykanej w Rzeczpospolitej
od lat, stało się przyczynkiem do szerokiej debaty publicznej na temat wprowadzonych obostrzeń. O naruszeniach praw obywatelskich w związku z epidemią koronawirusa informowały m. in. Amnesty International Poland31 czy
Helsińska Fundacja Praw Człowieka32. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
w ciągu trzech tygodni stanu epidemii wystosowało 80 wystąpień generalnych
do władz. Tyle wystąpień urząd ten odnotowuje przeciętnie w ciągu całego
roku33.
W dalszej części mojego wywodu postaram się odpowiedzieć na pytanie
o to, czy wybrane zmiany legislacyjne, wprowadzone pod pretekstem walki
26
Nakaz wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. par. 18,
utrzymany w kolejnych rozporządzeniach.
27
Zgromadzeń w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach
oraz innych zgromadzeń, imprez, spotkań, zebrań, niezależnie od ich rodzaju z wyjątkami
określonymi w rozporządzeniu. Zakaz wprowadzony na mocy rozporządzania Rady Ministrów
z dnia 31 marca 2020 r. i kolejnych, zmodyfikowany na mocy rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 16 maja 2020 r.
28
Zakaz wprowadzony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r.,
zniesiony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r.
29
Zakaz wprowadzony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. par.
17 obejmował w szczególności: parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, ogrody
zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe; zakaz utrzymywany w kolejnych rozporządzeniach .
30
Zakaz wprowadzony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r.
par. 16 ust 1 pkt 2, utrzymany w mocy rozporządzeniem z dnia 19 kwietnia 2020 r., zniesiony
rozporządzeniem z dnia 2 maja 2020 r.
31
Monitorowaniu sytuacji praw człowieka w kontekście legislacji związanej z koronawirusem
została poświęcona strona internetowa https://amnesty.org.pl/covid-19-i-prawa-czlowieka/
(ostatni dostęp w dniu 1 czerwca 2020 r.).
32
Bieżące informacje dotyczące naruszeń praw człowieka w związku ze zmianami legislacyjnymi towarzyszącymi epidemii dostępne są na stronie HFPC http://www.hfhr.pl/publikacje/pra
wa-czlowieka-w-dobie-pandemii-koronawirusa/?fbclid=IwAR3cT75Ko01b2ZPvtHYNrxav
-b0eI1dvH2UhB9aloGtO04Yie0W5BfXmDwM (ostatni dostęp w dniu 1 czerwca 2020 r.).
33
Wypowiedź zastępcy RPO, dr hab. Marcina Taborowskiego dla onet.pl. Wypowiedź
dostępna na stronie internetowej https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/koronawirusw-polsce-rpo-o-masowych-naruszeniach-prawa-przez-rzad-w-czasie-epidemii/v6cnrkx (ostatni
dostęp w dniu 28 maja 2020 r.).
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z rozprzestrzenianiem się pandemii, stanowią dopuszczalne w prawie ograniczenia praw i wolności jednostki. Szczególną uwagę zwrócę na zgodność
ograniczeń z ustawą zasadniczą oraz przyjęte w doktrynie podstawowe zasady
dobrej legislacji.

COVID laws a Konstytucja RP
Art. 31 ust. 3
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej przewiduje możliwość wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z praw i wolności w niej wymienionych. Możliwość tę reguluje art. 31 ust. 3 ustawy zasadniczej, który przewiduje, iż:
„Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw
mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku
publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą
naruszać istoty wolności i praw.”

Zgodnie ze wskazanym przepisem ograniczenia w zakresie konstytucyjnych praw i wolności można wprowadzić jedynie:
1) w drodze ustawy i tylko, gdy są one
2) konieczne w demokratycznym państwie dla ochrony określonych
w przepisie wartości (w tym dla ochrony bezpieczeństwa publicznego34 oraz
zdrowia publicznego35) przy czym ograniczenia nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
Nie ulega wątpliwości ani nie jest źródłem sporu w doktrynie fakt, iż
omawiane w niniejszym opracowaniu ustawodawstwo, będące źródłem ograniczeń praw i wolności jednostek na terenie Rzeczpospolitej powstało w celu
ochrony zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa publicznego. Są to wartości,
34
„Bezpieczeństwo publiczne to stan, w którym chronione są podstawowe wolności
i prawa, człowieka, np. takiej jak życie i zdrowie oraz zasady określające konstytucyjną aksjologię.
Pojęcie to należy rozumieć szeroko, a stan zagrożenia bezpieczeństwa oceniać sytuacyjnie (TK –
K 44/07)” (Tuleja 2019, Komentarz do art. 31).
35
„Zdrowie należy rozumieć jako brak choroby i subiektywne poczucie dobrostanu (...).
Zdrowie publiczne oznacza zdrowie większej liczby osób. Obowiązek dbania o zdrowie
społeczeństwa, określonych grup, stanowi podstawowy obowiązek państwa, ze względu na który
mogą być ograniczane prawa konstytucyjne (TK – U 5/13). Ta klauzula limitacyjna wiąże się
z szeroko rozumianą działalnością państwa w zakresie ochrony zdrowia” (Tuleja 2019,
Komentarz do art. 31).
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które ustawa zasadnicza explicite wskazuje jako uprawniające ustawodawcę do
ingerencji w sferę konstytucyjnych praw i wolności. W dalszej części niniejszego opracowania dokonam weryfikacji spełnienia pozostałych przesłanek
wskazanych w art. 31 ust. 3 Konstytucji przez wybrane przepisy uchwalone
w okresie od początku marca do połowy maja na terytorium RP.
Wymóg ustanowienia ograniczeń praw i wolności w drodze ustawy (wymóg formalny) jest tutaj niezwykle istotny, zważywszy na fakt, iż ograniczenia
o których mowa w niniejszym opracowaniu zostały nałożone na obywateli
w drodze rozporządzeń: bądź to uchwalonych przez Ministra Zdrowia, bądź
przez Radę Ministrów.
Aby w pełni zrozumieć tę przesłankę formalną należy odnieść się do stanowiska doktryny oraz orzecznictwa. Te zaś wskazują na dopuszczalność ograniczania konstytucyjnych wolności i praw aktami prawa o charakterze podustawowym (rozporządzeniami), o ile w tekście ustawy, na podstawie której
zostało wydane rozporządzenie umieszczono „wszystkie zasadnicze elementy
regulacji prawnej36”. Zgodnie z tym stanowiskiem ustawa „musi samodzielnie
określać wszystkie podstawowe elementy ograniczenia danego prawa i wolności, tak aby już na podstawie lektury przepisów ustawy można było wyznaczyć kompletny zarys (kontur) tego ograniczenia37”. Jak wskazuje doktryna,
oznacza to dopuszczalność zamieszczania w rozporządzeniu unormowań, które nie stanowią „podstawowych” elementów ograniczenia38. Brak wyraźnego
stanowiska w kwestii regulowanej ustawą musi być, zgodnie ze stanowiskiem
Trybunału Konstytucyjnego39, interpretowany jako nieudzielenie w danym
zakresie kompetencji normodawczej niższemu aktowi, dlatego w tym zakresie
należy stosować ścisłą wykładnię językową.
Nie sposób nie zgodzić się z poglądem, iż ustawa z dnia 5 grudnia 2008
r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w sposób wystarczający wyznacza wspomniany w wyroku TK „kompletny zarys
ograniczenia”, co powoduje, iż wydane na jej podstawie rozporządzenia ograniczające prawa i wolności jednostki mieszczą się w granicach uznanych za
dopuszczalne przez doktrynę w aspekcie formalnym zgodności z art. 31 ust. 3
Konstytucji- tak długo, jak nie wykraczają poza przewidziane w art. 46 oraz
art. 46b środki.
Fragment wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 1998 r., sygn. U 19/97.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 2000 r., sygn. P 11/98; podobnie
w wyrokach: z 28 czerwca 2000 r., K34/99, z 20 lutego 2001 r., P 2/00 czy z 7 marca
2012 r., K 3/10.
38
Tak wskazano w: Garlicki (red.), Zubik (red.)2016, Komentarz do art. 31.
39
Tak m.in. w orzeczeniu z dnia 28 maja 1986 r., sygn. U 1/86.
36
37
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Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na zawarty w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. oraz w rozporządzeniach Rady Ministrów począwszy od rozporządzenia z dnia 31 marca 2020 r. powszechny zakaz
przemieszczania się a także na zakaz samodzielnego przemieszczania się osób
poniżej 18 r. ż., wprowadzony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
31 marca 2020 r.
Zakazy te naruszają konstytucyjną wolność poruszania się po terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zawartą w art. 52 ust. 1 Konstytucji. Zakazy ten pozostają poza granicami upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r., która przewiduje, iż Minister może wprowadzić
czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się, nie zaś zakazać
przemieszczania się w ogóle40.
Brak odpowiedniej delegacji dla Ministra Zdrowia w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi dotyczy również nakazu poddania się kwarantannie przez zdrowe osoby powracające zza granicy,
wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.
Nakaz ten narusza swobodę poruszania się po terytorium Rzeczpospolitej oraz
swobodę jej opuszczania, zawarte w art. 52 ust. 1 i 2. Konstytucji RP. Ustawa
z dnia 5 grudnia wskazuje na możliwość poddania jednostki kwarantannie,
jednakże jedynie w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, nie zaś w drodze
Rozporządzenia Ministra Zdrowia.
Podobne zastrzeżenia dotyczą faktu ograniczenia wolności uzewnętrzniania religii, gwarantowanej art. 53 ust. Konstytucji RP. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na fakt braku upoważnienia expresis verbis w ustawie
z dnia 5 grudnia 2008 r. do ustanowienia takiego ograniczenia w drodze rozporządzenia41. Ustawa na podstawie której Minister Zdrowia oraz Rada Ministrów wydali rozporządzania w których ograniczono dopuszczalność sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, nie zawiera bowiem żadnych
zapisów upoważniających do wprowadzenia ograniczenia w zakresie tej wolności, wyłącznie przepisy umożliwiające ograniczenie swobody zgromadzeń,
40
Dyskusję w tej materii, pomiędzy przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia a Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich można prześledzić w wystąpieniu dostępnym na stronie internetowej
Rzecznika Praw Obywatelskich, w szczególności w wystąpieniu dostępnym na stronie https://
www.rpo.gov.pl/sites/default/files/do%20MZ%20ws%20ograniczania%20wolno%C5%9B
ci%20rozporz%C4%85dzeniem%2C%2015.05.2020.pdf (ostatni dostęp w dniu 28 maja
2020 r.)
41 W wystąpieniu generalnym skierowanym do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Tekst wystąpienia dostępny na stronie internetowej: https://www.rpo.gov.pl/sites/default/
files/do%20MZ%20ws%20ograniczania%20wolno%C5%9Bci%20rozporz%C4%85dze
niem%2C%2015.05.2020.pdf (ostatni dostęp w dniu 1 czerwca 2020 r.).
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wskazanej w art. 57 Konstytucji i stanowiącej oddzielną wolność, co do której
Konstytucja wprowadza różne- od wolności uzewnętrzniania religii, klauzule
limitacyjne.
Fakt wykroczenia we wskazanych przypadkach poza ramy wyznaczone
w ustawie jest niedopuszczalny z punktu widzenia Konstytucji, skutkuje bowiem ograniczeniem praw i wolności, na których ograniczenie nie zgodził się
ustawodawca (parlament), aktem prawa władzy wykonawczej (tutaj: Ministra lub Rady Ministrów). Stąd, niezależnie od merytorycznego uzasadnienia
wprowadzonych rozwiązań, należy uznać takie działanie za niezgodne z prawem z punktu widzenia procedury jego stanowienia. Każdy sąd zaś ma prawo
odmówić stosowania przepisów rozporządzenia, jeśli zostało ono wydane bez
ustawowego upoważnienia, jak również wtedy, gdy jest ono niezgodne z aktem wyższego rzędu.
Zgodnie zaś z art. 77 ust. 1 Konstytucji osoby, które poniosą szkodę
wskutek wadliwych rozporządzeń, mogą domagać się odszkodowania za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie władzy publicznej.
Zasada proporcjonalności ograniczeń
Zawarte w art. 31 ust. 3 zastrzeżenie dotyczące dopuszczalności ograniczeń praw i wolności jednostki, wskazuje, iż ingerencja w prawa i wolności
jednostki musi być uzasadniona istotnym interesem społecznym. Zgodnie
z przyjętą w demokratycznych państwach prawa zasadą proporcjonalności,
ograniczenie prawa lub wolności musi być adekwatne wobec celu, któremu
służy regulacja42, zaś stopień ingerencji zależy od rangi chronionego interesu
społecznego.
W orzeczeniu z dnia 26 stycznia 1993 r. Trybunał Konstytucyjny wskazał, iż:„ograniczenia (...) muszą uwzględniać konieczność każdorazowego wyważenia rangi prawa czy wolności poddanego ograniczeniu oraz rangi prawa,
czy zasady to ograniczenie uzasadniającej. Nie zachowanie koniecznej w tym
przypadku proporcjonalności, bądź stwierdzenie, że przyjęte ograniczenie jest
w niepotrzebny sposób nadmierne, skutkować może niekonstytucyjnością danej regulacji43”.

42
Zgodnie z konstytucyjną zasadą proporcjonalności ograniczenie praw jednostki musi być
ekwiwalentne wobec celu, któremu służy dana regulacja (Garlicki (red.), Zubik (red.) 2016,
Komenatrz do art. 31 ).
43
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 stycznia 1993 r. , sygn. akt U 10/92
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W celu stwierdzenia, czy dane ograniczenie spełnia wymogi narzucone
przez konstytucyjną zasadę proporcjonalności, należy przeprowadzić test proporcjonalności, złożony z trzech pytań44:
1) Czy wprowadzona regulacja ustawodawcza jest w stanie doprowadzić do zamierzonych przez nią skutków?
* Test przydatności, polegający na weryfikacji tego, czy dane ograniczenie
jest celowe? Przykładem celowego ograniczenia może być ograniczenie prędkości poruszania się pojazdami mechanicznymi w celu ochrony bezpieczeństwa
na drogach.
2) Czy regulacja ta jest niezbędna dla ochrony interesu publicznego,
z którym jest powiązana?
* Test konieczności, związany z zasadą najłagodniejszego środka, która
wskazuje, że jeżeli istnieje kilka sposobów realizacji celu, ustawodawca winien
posłużyć się środkiem w najmniejszym stopniu ingerującym w prawa i wolności jednostki.
Koniecznym nie będzie zakaz korzystania z pojazdów mechanicznych,
kiedy istnieje alternatywa ograniczenia prędkości, w celu ochrony bezpieczeństwa na drogach.
3) Czy efekty wprowadzanej regulacji pozostają w proporcji do ciężarów nakładanych przez nią na obywatela?
* Test proporcjonalności sensu stricto, polegający na „ważeniu” kolidujących ze sobą wartości i wskazaniu tej wartości, która w danych okolicznościach
jest wartością ważniejszą i powinna być chroniona kosztem drugiej.
Zasada proporcjonalności określa minimalne warunki dopuszczalności
ingerencji w konstytucyjne prawa i wolności. Rozwiązania prawne, które ograniczają te prawa i wolności nie spełniając wymogów zasady proporcjonalności,
weryfikowanych w drodze testu proporcjonalności, mogą zostać uznane za
niekonstytucyjne i wyeliminowane z obrotu prawnego. Choć należy zauważyć,
że same wytyczne dotyczące jej oceny zawierają znaczny czynnik relatywizmu.
Kolejną granicę dopuszczalności interwencji stanowi zakaz naruszania
istoty wolności i praw wskazanych w Konstytucji. „Istotę” praw zdefiniował
Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 17 lipca 1996 r.45, zauważając,
Test proporcjonalności zaproponowany w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia
26 kwietnia 1995 r., sygn. K 11/94, znalazł potwierdzenie również w dalszym orzecznictwie
TK, m. in.: w wyroku z dnia 29 czerwca 2005 r. sygn. akt SK 34/04, wyroku z dnia 12 grudnia
2005 r., sygn. akt K 32/04, wyroku z dnia 10 lipca 2007 r., sygn. akt SK 50/06 i in.
45
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 1996 r., sygn. akt K 8/96.
44
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że „w treści każdego z konstytucyjnych praw i wolności zawierają się pewne
podstawowe wartości, istnienie których jest konieczną przesłanką zachowania przez to prawo i wolność swej konstytucyjnej tożsamości”. „Istota” stanowi więc pewne minimum niezbędne do realizacji danego prawa lub danej
swobody. Ograniczenia praw i wolności nie mogą więc „prowadzić do całkowitego wydrążenia ich z rzeczywistej treści i pozostawienia tylko pozoru ich
obowiązywania46”.
Podobnie jak w przypadku naruszenia zasady proporcjonalności, naruszenie „istoty” wolności i praw powinno doprowadzić do uznania ograniczenia za niezgodne z Konstytucją. W praktyce, jak zauważa Krzysztof Wojtczak
w Komentarzu do Konstytucji RP47, kryterium istotności zostało powiązane
w orzecznictwie z ogólnymi kryteriami ograniczania wolności i praw, zaś zakaz naruszania istoty praw pojawiał się w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego szczególnie w kontekście prawa własności oraz praw socjalnych.
Trybunał Konstytucyjny wypowiadał się jednak w kwestii „istoty” wybranych wartości konstytucyjnych, w tym m.in. wolności zrzeszania się (wolność ochrony interesów oraz możliwość reprezentowania ich na zewnątrz48).
Ze względu na ograniczoną objętość niniejszego wywodu, poniżej pozwolę przytoczyć wybrane ograniczenia, wprowadzone na terenie Rzeczpospolitej w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa, które mogą budzić
zastrzeżenia z punktu widzenia zasady proporcjonalności oraz „istoty” praw
i wolności, wynikających z art. 31 ust 3 Konstytucji.
•

Zakaz przemieszczania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej
się oraz zakaz samodzielnego przemieszczania się osób poniżej
18 r.ż.

W doktrynie wskazuje się, iż istotą tej wolności jest „konstytucyjna ochrona decyzji jednostki co do przemieszczania się po terytorium RP,
a także co do trwałego lub tymczasowego przebywania w określonym miejscu

46 Garlicki (red.), Zubik (red.) 2016, Komentarz do art. 31; Zgodnie z Tuleja (red.) 2019,
Komentarz do art. 31 :„z art. 31 ust. 3 wynika, że na treść każdego z konstytucyjnych praw
składa się wiązka uprawnień. Wśród tych uprawnień są uprawnienia kluczowe dla realizacji
prawa konstytucyjnego. Są one immanentnie związane z jego treścią. Ograniczenie lub likwidacja tych uprawnień prowadzi do wydrążenia danego prawa z jego normatywnej treści. Dochodzi wtedy do naruszenia istoty tego prawa”; Zagadnienie „istoty” wolności i praw jednostki
jako aspektu formalnego ich ograniczenia przedstawia Martyna Ławrynowicz- Mikłaszewicz
w artykule „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego”, dostępnym na stronie: https://marszalek.com.
pl/przegladprawakonstytucyjnego/ppk20/04.pdf (ostatni dostęp w dniu 27 maja 2020 r.).
47
Garlicki (red.), Zubik (red.) 2016, Komentarz do art. 31.
48
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 200 r., sygn. akt K 26/98.
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na tymże terytorium. Art. 52 ust. 1 Konstytucji RP chroni zatem wolność wyboru miejsca, w którym osoba przebywa albo ma zamiar przebywać49.
Jak wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie do Rady Ministrów50, generalny zakaz przemieszczania się godzi w istotę swobody przemieszczania się poprzez pozbawienie jednostki możliwości decydowania się
o przemieszczaniu się po terytorium RP.
•

Zakaz wstępu do lasów (będących w zarządzie Lasów Państwowych)
oraz zamknięcie parków narodowych51

Zakaz ten stanowi również ograniczenie wolności wynikającej z art. 52 ust.
1 Konstytucji RP, naruszając jej istotę poprzez pozbawienie jednostki możliwości „wyboru miejsca, w którym osoba przebywa albo ma zamiar przebywać”.
Z najszerszą krytyką społeczną spotkał się jednak nie z powodu naruszenia „istoty” wolności opisanej w art. 52 Konstytucji, lecz z powodu jego
sprzeczności z zasadą proporcjonalności.
Zakaz budzi bowiem zastrzeżenia na wszystkich etapach testu
proporcjonalności.
Znaczna część doktryny nie zgodziła się bowiem z rządem, iż brak spacerów po niezaludnionym lesie sprawi, że mniej osób zarazi się groźnym wirusem, zważywszy na fakt, iż mogą one przebywać m.in. w sklepach czy środkach
komunikacji publicznej (test przydatności). Jeśli uznamy jednak, że regulacja
rzeczywiście jest celowa dla ochrony zdrowia publicznego, jeszcze mnie osób
zgodzi się z poglądem, iż dla osiągnięcia tego celu nie wystarczą inne ograniczenia, jak np. zachowanie odpowiednich odległości czy zakaz podróżowania w większych grupach osób (test konieczności). Wątpliwym można uznać
Safjan, Bosek (red) 2016, Komentarz do art. 52 Konstytucji RP.
Dokument dostępny na stronie internetowej: https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/
Pismo%20do%20Prezesa%20Rady%20Ministr%C3%B3w.%203.04.2020.pdf (ostatni dostęp w dniu 28 maja 2020 r.).
51
Tryb ustanowienia tego zakazu oraz kwestia jego obowiązywania stanowi temat godny
rozwinięcia w oddzielnym opracowaniu. Ze względu na objętościowe ograniczenie niniejszej
pracy przyjmę, iż został on ustanowiony w wyniku ustnego polecenia Prezesa Rady Ministrów,
skierowanego do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz dyrektorów parków
narodowych. Jako podstawę prawną tego rozwiązania podano art. 11 ust 2 ustawy z dnia
2 marca 2020 r. r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.) w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 566, z późn. zm.).
Należy w tym miejscu zauważyć, iż treść polecenia nie została podana do publicznej wiadomości.
Podnosi się ponadto, iż przesłanki do wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasów zostały
wymienione enumeratywnie w art. 26 ust. 3 ustawy o lasach i nie zawiera się w nich epidemia
choroby ludzkiej, jaką jest choroba wywołana wirusem SARS-CoV-2..
49

50
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również założenie, że zakaz w tak dużym stopniu przyczyni się do ograniczenia zachorowań by ograniczyć swobodę poruszania się z art. 52, jak i działania
jednostek dążące do utrzymania ich zdrowia fizycznego i psychicznego, również chronionych przez Konstytucję (test proporcjonalności sensu stricto)52.
•

Ograniczenie sprawowania kultu religijnego w miejscach
publicznych.

Szczególnie w postaci ograniczenia uczestnictwa w czynnościach lub obrzędach religijnych do 5 osób, na podstawie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r., następnie zaś rozporządzeń Rady
Ministrów.
W debacie publicznej pojawiały się głosy, iż takie ograniczenie w praktyce
uniemożliwia wiernym uczestnictwo w obrządkach religijnych, a w przypadku osób wyznających katolicyzm, uniemożliwia uczestnictwo w sprawowaniu
liturgii w okresie Wielkiego Tygodnia, będącego najważniejszym okresem duchowym. Zastrzeżenia do zgodności ograniczenia z zasadą proporcjonalności
złożył z jednej strony Rzecznik Praw Obywatelskich53, z drugiej m.in. organizacja Ordo Iuris54,
Ograniczenie to budzi zastrzeżenia pod kątem naruszenia zasady proporcjonalności ze względu na brak konieczności wprowadzenia tak znacznego
obostrzenia. Należy bowiem zauważyć, iż ograniczenie ilości osób uczestniczących w obrządkach do 5, jest bardzo znacznym ograniczeniem, zważywszy iż
w tym samym czasie przepisy zezwalały na przebywanie większej liczby osób
m.in. w sklepach czy w środkach komunikacji.
•

Całkowity zakaz zgromadzeń

Całkowity zakaz zgromadzeń został wprowadzony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. i utrzymany na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. „do odwołania”.
Ograniczenie możliwości zgromadzeń stanowi ingerencję w konstytucyjne prawo obywateli do organizowania pokojowych zgromadzeń, wynikające
z art. 57 Konstytucji RP i jest dopuszczalne w przypadku wystąpienia
52
Na takim stanowisku stoi m. in. Rzecznik Praw Obywatelskich, wskazując, iż zakaz ten jest
„zbędny i zbyt daleko idący”.
53
Dokument dostępny na stronie internetowej: https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/
Pismo%20do%20Prezesa%20Rady%20Ministr%C3%B3w.%203.04.2020.pdf (ostatni dostęp w dniu 28 maja 2020 r.).
54
Tekst analizy dostępny na stronie internetowej: https://ordoiuris.pl/wolnosci-obywatelskie/
analiza-wprowadzonych-w-zwiazku-z-przeciwdzialaniem-epidemii-koronawirusa (ostatni dostęp w dniu 30 maja 2020 r.).
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przesłanek zawartych a wart. 31 ust. 3 ustawy zasadniczej. Część doktryny
wskazuje, iż ograniczenie ustanowione w takiej formie godzi w samą istotę prawa, uniemożliwia bowiem jakąkolwiek formę zorganizowania zgromadzenia.
Wskazuje się, iż nie zachodziła konieczność ustanowienia tek restrykcyjnego
zakazu, proponując mniej restrykcyjne rozwiązania55. Ponadto należy odnotować, iż Konstytucja RP nie przewiduje możliwości wprowadzenia całkowitego zakazu organizowania zgromadzeń nawet w przypadku wprowadzenia
stanu nadzwyczajnego56. Podobnie jak w przypadku ograniczenia swobody
uzewnętrzniania religii, o którym pisałam powyżej, również w przypadku zakazu zgromadzeń, wprowadzone ograniczenia wydają się stać w szczególnej
sprzeczności z zasadą proporcjonalności, gdy weźmie kontrast takiego zakazu
z dopuszczeniem przebywania określonej ilości osób w miejscach takich, jak
sklepy czy środki transportu publicznego.

COVID laws a zasady poprawnej legislacji
i zasady zaufania do państwa i prawa
Zasady poprawnej (prawidłowej) legislacji to zbiór dyrektyw adresowanych do prawodawcy dotyczących procesu tworzenia i zmieniania prawa57,
wywodzony, z wynikającej z art. 2 Konstytucji RP zasady demokratycznego
państwa prawa. Zasady te nakazują, aby „przepisy formułowane były w sposób
poprawny, jasny i precyzyjny, zwłaszcza wówczas, gdy dotyczą praw i wolności
jednostki oraz sytuacje, gdy istnieje możliwość stosowania sankcji wobec obywatela58”, jak również, aby akty prawa ustanawiane były w trybie określonym
Tak m.in.. dr Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego
wskazuje na możliwość wprowadzenia górnego limitu liczby uczestników zgromadzenia proporcjonalnego do liczby osób mogących przebywać w galeriach handlowych czy nakazu zachowania odpowiedniego dystansu pomiędzy uczestnikami i obowiązku noszenia maseczek. Artykuł
dostępny na stronie internetowej redakcji Dziennik.pl https://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/
artykuly/7716298,konstytucja-zgromadzenia-wolnosc-prawo-ustawa-koronawirus-epidemia-covid-19.html (ostatni dostęp w dniu 27 maja 2020 r.).
56
Przykładem uszanowania prawa do organizowania publicznych zgromadzeń z zachowaniem
zaleceń sanitarnych w związku z pandemią jest prawodawstwo izraelskie. Relacja z niedawnych
protestów dostępna jest na stronie internetowej https://www.aa.com.tr/en/latest-on-corona
virus-outbreak/israel-thousands-gather-in-anti-netanyahu-protest/1818745 (ostatni dostęp
w dniu 28 maja 2020 r.).
57
Zasada prawidłowej legislacji została zdefiniowana przez K. Działochę i T. Zalasińskiego
w „Zasada prawidłowej legislacji jako podstawa kontroli konstytucyjności prawa”, nr 3, s. 6, jak
o: „system ściśle ze sobą powiązanych dyrektyw adresowanych do prawodawcy, wskazujących,
jak należy dokonywać zmian prawa w państwie prawnym”.
58
Zasada określoności. Tak m.in. w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 stycznia
2000 r., sygn. akt K 7/99, czy w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 marca 2001 r.,
sygn. akt K 24/00.
55
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przepisami59. M. Zubik i W. Sokolewicz w komentarzu do art. 2 ustawy zasadniczej60 za najważniejsze zasady poprawnej legislacji uznają zasadę określoności prawa oraz zasadę dochowania trybu stanowienia prawa. Należy zauważyć,
że przekroczenie pewnego poziomu niejasności przepisów i/lub stwierdzenie
niedochowania trybu stanowienia prawa może stanowić przesłankę stwierdzenia naruszenia przepisów z art. 2 Konstytucji.
Zasada zaufania do państwa i prawa, podobnie jak zasady prawidłowej
legislacji, wywodzona jest z zasady demokratycznego państwa prawa, zawartej
w art. 2 Konstytucji. Stanowi dyrektywę adresowaną do prawodawcy, wskazującą, że organy władzy publicznej winny działać w sposób budzący w jednostce poczucie stabilności i bezpieczeństwa prawnego. Wyraża się ona „w takim
stanowieniu i stosowaniu prawa, by nie stawało się ono swoistą pułapką dla
obywatela i aby mógł on układać swoje sprawy w zaufaniu, iż nie naraża się na
skutki, których nie mógł przewidzieć w momencie podejmowania decyzji61”.
Działanie organów państwa według tej zasady powinno być przewidywalne.
„Jednostka winna mieć możliwość określenia zarówno konsekwencji poszczególnych zachowań i zdarzeń na gruncie obowiązującego w danym momencie
stanu prawnego jak też oczekiwać, że prawodawca nie zmieni ich w sposób
arbitralny62”
Analiza stopnia spełnienia dyrektyw związanych z zasadami poprawnej
legislacji oraz zaufania do państwa i prawa wymaga prześledzenia procesu
prawodawczego poszczególnych przepisów ograniczających prawa i wolności
jednostek w okresie od połowy marca do maja 2020 r.
Ze względu na ograniczoną objętość niniejszego wywodu pragnę w tym
kontekście zwrócić szczególną uwagę na wielość regulacji prawnych wprowadzonych w związku z zagrożeniem rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2
oraz na niezwykle częste zmiany w uchwalonych już przepisach (jako przykład
warto przytoczyć tutaj rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020
r., które obowiązywało do dnia 20 marca 2020 r., jednak w tym czasie było
trzykrotnie nowelizowane). Identyfikacja źródeł prawa rzeczonych ograniczeń
59
Zasada dochowania trybu stanowienia prawa. Jak wskazano w P. Tuleja (red.) Konstytucja
Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II. Wyd. II. Warszawa 2019: „ (...) aby możliwe
było mówienie o akcie normatywnym ustanowionym przez organ państwa, konieczne jest, by
akt ten został wydany na podstawie kompetencji prawodawczej, a jednocześnie doszedł do
skutku z zachowaniem wszystkich istotnych elementów czynności konwencjonalnej, jakim
jest wydawanie poszczególnych form stanowienia prawa. Trudno byłoby np. mówić o ustawie,
gdyby dany akt nie został uchwalony przez Sejm”.
60
Garlicki (red.), Zubik (red.) 2016, Komentarz do art. 2 Konstytucji RP.
61
Orzeczenie Trybunały Konstytucyjnego z dnia 15 września 1998 r., sygn. akt K 10/ 98.
62
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 200 r., sygn. akt P 3/00.
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jest, ze względu na ilość regulacji, zadaniem niezwykle czasochłonnym, zaś
samodzielne wyprowadzenie z tysięcy stron nowo powstałych przepisów norm
prawnych obowiązujących obywateli, zadaniem niemal niemożliwym.
Takie wnioski potwierdził w wystąpieniu do Szefa Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów Rzecznik Praw Obywatelskich63. W rzeczonym wystąpieniu
wskazał na trudności obywateli z oceną tego, jakie zachowania są dozwolone
a jakie nie, podkreślając iż taka sytuacja może budzić uzasadnione wątpliwości
z punktu widzenia zasady zaufania do państwa i prawa. Jak już bowiem wskazano, zgodnie z tą zasadą ustawodawca winien stanowić prawo w taki sposób,
aby jednostka mogła określić konsekwencje zachowań i zdarzeń „na gruncie
obowiązującego w danym momencie stanu prawnego”.
W następnej kolejności należy zwrócić uwagę na poruszoną już kwestię
zgodności z przepisami trybu ustanowienia ograniczeń konstytucyjnych praw
i wolności. Jak wskazywałam w podpunkcie wywodu poświęconym art. 31
ust. 3 Konstytucji, część zakazów wprowadzonych w związku z zagrożeniem
pandemią COVID nie znajduje podstawy prawnej. Wśród ograniczeń, które
wydano bez odpowiedniej podstawy prawnej znajduje się m.in. zakaz przemieszczania się wprowadzony na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 marca 2020 r. oraz ograniczenia wolności uzewnętrzniania religii.
Ograniczenia te zostały wydane pomimo braku odpowiedniego upoważnienia
ustawowego, co stanowi oczywiste złamanie zasady dochowania trybu stanowienia prawa. Takie naruszenie stoi w sprzeczności z art. 2 Konstytucji RP.
Stan klęski żywiołowej
a ustawodawstwo w czasie pandemii
Twórcy Konstytucji RP przewidzieli sytuację, w której dopuszczalne jest
„złagodzenie” wymagań, jakie prawo stawia ograniczeniom konstytucyjnych
praw i wolności, w stosunku do wymagań określonych w art. 31 ust. 3 ustawy
zasadniczej. W sytuacjach szczególnych, w których zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, istnieje możliwość wprowadzenia jednego z trzech
stanów nadzwyczajnych: stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej.
Konstytucja wyraźnie określa, które prawa i wolności mogą zostać zawieszone w wyniku wprowadzenia jednego z trzech stanów wyjątkowych.
Tekst wystąpienia dostępny na stronie internetowej: https://www.rpo.gov.pl/sites/default/
files/Do%20Szefa%20KPRM%2C%2022.04.2020.pdf (ostatni dostęp w dniu 28 maja
2020 r.).
63

29

ANNA UTRATA

W przypadku stanu klęski żywiołowej, który Rada Ministrów może wprowadzić na podstawie art. 232 ustawy zasadniczej, ustawa zasadnicza określa
zamknięty katalog praw i wolności człowieka i obywatela, których ograniczenia są dopuszczalne, zgodnie z art. 233 ust. 3 Konstytucji RP, w tym, m.in.
wymienione w: art. 22 (wolność działalności gospodarczej), art. 41 ust. 1, 3
i 5 (wolność osobista), art. 50 (nienaruszalność mieszkania), art. 52 ust. 1
(wolność poruszania się i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), art.
59 ust. 3 (prawo do strajku), art. 64 (prawo własności), art. 65 ust. 1 (wolność
pracy), art. 66 ust. 1 (prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy), art. 66 ust. 2 (prawo do wypoczynku).64
Władze Rzeczpospolitej w obliczu zagrożenia rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 nie zdecydowały się na wprowadzenie przewidzianego przez
Konstytucję RP rozwiązania ustrojowego, polegającego na wprowadzeniu
stanu klęski żywiołowej na podstawie art. 233 ustawy zasadniczej. Decyzja
ta nie nosi znamion działania poza granicami prawa, bowiem upoważnienie
zawarte w art. 233 Konstytucji przewiduje jedynie możliwość, nie zaś obowiązek wprowadzenia reżimu stanu nadzwyczajnego przez Radę Ministrów,
w przypadku zaistnienia ku temu przesłanek.
Wątpliwości natury prawnej może rodzić nie sam fakt braku wprowadzenia reżimu klęski żywiołowej, ile fakt, że ograniczenia wynikające z innych
rozwiązań prawnych zastosowanych przez władze publiczne, w wielu przypadkach nie spełniają wymogów stawianych przez art. 31 ust. 3 Konstytucji.
W związku z powyższym, o ile w państwie nie obowiązuje stan klęski żywiołowej, skala ograniczeń praw i wolności jednostek jest do niego porównywalna,
zaś zgodnie a art. 77 ust. 1 ustawy zasadniczej „każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej” Z tego powodu władze państwowe winny
były rozważyć wprowadzenie takiego stanu, celem umożliwienia dokonania
zgodnych z prawem ingerencji w sferę praw i wolności jednostek.
W kontekście legalności wprowadzonych ograniczeń należy jednak pamiętać, iż restrykcji wprowadzonych w związku z pandemią nie można uznać
za niezgodne z prawem wyłącznie z tego powodu, że zostały one wprowadzone poza reżimem stanu nadzwyczajnego- tak długo, jak spełniały one przesłanki zawarte w art. 31 ust. 3 Konstytucji.
64
Również w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej- ograniczenia praw i wolności
„muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia i powinny zmierzać do jak najszybszego przywrócenia
normalnego funkcjonowania państwa (K. Complak, komentarz do art. 233 ustawy zasadniczej,
w: P. Tuleja (red.) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa 2019.)
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COVID laws a prawo międzynarodowe
Europejska Konwencja Praw Człowieka, stanowiąca instrument ochrony praw i wolności człowieka systemu Rady Europy przewiduje możliwość
podjęcia przez państwo-stronę konwencji środków uchylających stosowanie
zobowiązań wynikających z traktatu- w zakresie ściśle odpowiadającym wymogom sytuacji i- w przypadku „wojny lub innego niebezpieczeństwa publicznego zagrażającego życiu narodu, o ile środki nie są sprzeczne z innymi zobowiązaniami wynikającymi z prawa międzynarodowego65”. W takim przypadku
rząd RP powinien formalnie notyfikować zakres wprowadzonych ograniczeń
Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy, czego nie uczynił w momencie powstawania niniejszego wywodu (28 maja 2020 r.). Brak odpowiedniej notyfikacji może prowadzić do stwierdzenia w przyszłości przez Europejski Trybunał
Praw Człowieka naruszenia Konwencji poprzez wykroczenie zastosowanych
środków poza ramy wyznaczone w Konwencji i skutkować finansową odpowiedzialnością państwa za naruszenie zobowiązań wynikających z EKPCz.
Możliwość zawieszenia stosowania zapisów dotyczących praw i wolności jednostek przewiduje również Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich
i Politycznych, będący instrumentem ochronnym praw i wolności systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest to możliwe w przypadku „gdy wyjątkowe niebezpieczeństwo publiczne zagraża istnieniu narodu i zostało urzędowo stwierdzone” a także przy zachowaniu proporcjonalności ograniczeń oraz
gdy nie są one sprzeczne z innymi zobowiązaniami wynikającymi z prawa międzynarodowego oraz nie pociągają za sobą dyskryminacji66. Ponadto, MPPOiP
wskazuje szereg postanowień, których stosowanie nie może ulec zawieszeniu,
w tym m.in. prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania gwarantowanie
art. 18 Paktu67. Państwo-strona zobowiązane jest w Pakcie do zawiadomienia
za pośrednictwem Sekretarza Generalnego ONZ o zawieszeniu stosowania zobowiązań, jego zakresie oraz jego powodach pozostałych państw-stron Paktu.
Podobnie, jak w przypadku instrumentu Rady Europy, rząd RP w momencie
powstawania niniejszego wywodu, nie notyfikował o zawieszeniu stosowania
zobowiązań Sekretarza Generalnego ONZ. Może skutkować to stwierdzeniem
Art. 15 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (Dz. U. 1993 nr 61 poz. 284).
Art. 4 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz. U. 1977 nr 38
poz. 167).
67
Art. 18 ust 1. Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych stanowi, iż
„Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania. Prawo to obejmuje wolność posiadania
lub przyjmowania wyznania lub przekonań według własnego wyboru oraz do uzewnętrzniania
indywidualnie czy wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swej religii lub przekonań przez
uprawianie kultu, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie.”
65
66
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naruszenia zobowiązań wynikających z Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych przez Komitet Praw Człowieka ONZ.
Podsumowanie
Ograniczenia, jakie dotknęły osoby przebywające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od połowy marca do maja 2020 r. noszą znamiona ingerencji w konstytucyjne prawa i wolności na niespotykaną od lat skalę.
Sama identyfikacja źródeł wprowadzanych ograniczeń jest pracą czasochłonną
i skomplikowaną, dla przeciętnego obywatela praktycznie niedostępną, jak
i uniemożliwiającą rzeczywiste zapoznanie się z obowiązującym go prawem,
mającym wpływ na kluczowe swobody obywatelskie. Wprowadzone obostrzenia, choć w znacznej większości znajdują źródło w ustawie, w wielu przypadkach nie spełniają przesłanek legalnych obostrzeń, zgodnych z art. 31 ust. 3
Konstytucji, zarówno z powodu braku odpowiedniej podstawy prawnej, jak
i z powodu ewidentnej sprzeczności z zasadą proporcjonalności. Wątpliwości
w tym względzie budzą m.in. zakaz poruszania się po terytorium Rzeczpospolitej, całkowity zakaz zgromadzeń, czy drastyczne ograniczenie sprawowania
kultu religijnego w miejscach publicznych.
Polskie prawodawstwo wpływające na prawa i wolności obywateli należy
również uznać za sprzeczne z zapisami Europejskiej Karty Praw Człowieka
oraz Międzynarodowego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich, w zakresie, w jakim narusza zawarte w nich zapisy. Dzieje się tak z powodu braku notyfikacji wprowadzonych ograniczeń do odpowiednich organów na podstawie
art. 15 EKPCz oraz art. 4 MPPOiP, zaś skutkować może odpowiedzialnością
finansową państwa za owe naruszenia.
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 878).
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Zabezpieczenia praw i wolności
jednostki w trakcie pandemii
COVID-19.
Czy władze RP powinny
ogłosić stan nadzwyczajny?

Wstęp
Koronawirus w sposób istotny wpłynął na naszą codzienność. W związku z pandemią COVID-19 wprowadzono liczne ograniczenia, które wprost
dotknęły sytuacji prawnej obywateli. Te zaś budziły liczne wątpliwości co do
swojej zgodności z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dokonana wówczas ingerencja w prawa i wolności człowieka i obywatela, polegająca
na m.in. wprowadzeniu zakazu zgromadzeń i zakazu swobodnego przemieszczania się, także ograniczenie (jeżeli nie zawieszenie) możliwości prowadzenia
działalności gospodarczej, została wprowadzona do obowiązującego porządku
prawnego w formie aktu rangi podustawowej, tj. na podstawie rozporządzenia,
mimo jednoznacznej dyspozycji art. 31 ust. 3 Konstytucji, wprowadzającego
m.in. obowiązek ustanowienia ograniczeń praw i wolności w formie aktu rangi
ustawowej. W konsekwencji formułowano zarzuty, że wprowadzone ograniczenia i towarzyszący im stan zagrożenia epidemiologicznego, a później, stan
epidemii, mający swoje źródło jedynie w ustawie, uznać należy za poza konstytucyjne środki reakcji na sytuację zagrożenia, a organy władzy publicznej
35
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unikają wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, będącego właściwą reakcją na
postępującą pandemię, obawiając się związanego z tym obowiązku wypłaty
odszkodowań.
W niniejszym rozdziale zostanie poddana analiza zabezpieczenia praw
i wolności jednostki w trakcie pandemii COVID-19 oraz refleksja nad tym,
czy władze RP powinny ogłosić stan nadzwyczajny.
Pandemia COVID-19
Od grudnia 2019 roku świat nieustająco mierzy się z pandemią koronawirusa. COVID-19 to choroba wywoływana przez nieznanego do tej pory
wirusa SARS-Co-V-2. Wirus rozprzestrzenia się przez bezpośredni kontakt
z osobą zakażoną oraz drogą kropelkową. Ryzyko zakażenia wzrasta, gdy jednostka ma osłabioną odporność lub cierpi na tzw. choroby współistniejące.
Większość zakażonych osób posiada łagodne objawy oddechowe, które po
pewnym czasie ustępują. Jednak u niektórych osób rozwijają się one w poważniejsze choroby, takie jak zapalenie płuc, a w najcięższych przypadkach –
prowadzą do zgonu (Międzynarodowa Federacja Farmaceutyczna 2020, s. 3).
Okres inkubacji, czyli czas między ekspozycją organizmu na wirusa a początkiem objawów wynosi zwykle około pięciu dni, ale może wynosić od dwóch
do czternastu dni (US Centers for Disease Control and Prevention).
W dniu 30 stycznia 2020 roku przedstawiciele Światowej Organizacji
Zdrowia (zwanej dalej: WHO) ogłosili wybuch epidemii stanem zagrożenia
zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. Do marca br. w wyniku
następstw po zarażeniu koronawriusem zmarło tysiące osób na całym świecie.
Dnia 11 marca 2020 roku WHO ogłosili pandemię (Międzynarodowa Federacja Farmaceutyczna 2020, s. 4).
Zważyć należy, że istniejąca od tego czasu sytuacja prawna, powstała w toku aktywności WHO jako organizacji międzynarodowej, nastręczała konkretne problemy prawne, związane z uwzględnieniem jej aktywności
w porządkach prawnych państw-stron Konwencji ją ustanawiających, w tym
Rzeczypospolitej Polskiej. Nie istnieje bowiem legalna definicja pandemii na
poziomie prawa międzynarodowego. Zwyczajowo przyjęło się, że sformułowaniem pandemia określa się epidemię choroby zakaźnej w różnych środowiskach, na dużym obszarze – różnych kontynentach w tym samym czasie
(Stępniewski, online). W ustawodawstwie polskim także brakuje właściwej

36

ZABEZPIECZENIA PRAW I WOLNOŚCI JEDNOSTKI W TRAKCIE PANDEMII COVID-19 ...

recypacji pojęcia pandemii. Polska ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych1
zna pojęcie epidemii, którą definiuje jako wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we
wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących2. Różnica między pandemią a epidemią dotyczy przede
wszystkim zasięgu zachorowań: w pierwszym przypadku mamy do czynienia
z zasięgiem światowym oraz udziałem całej społeczności międzynarodowej
w walce z chorobą, natomiast w drugim - występuje zasięg lokalny, może to
być region, państwo lub państwa sąsiadujące (Kasprzak, online). Wykres 1
obrazuje zasięg pandemii koronawirusa, a konkretniej liczbę zdiagnozowanych
przypadków zachorowań na różnych kontynentach.
Z powyższego wykresu wynika, że przypadki zachorowań na COVID-19
odnotowano w Afryce, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Australii
i Oceanii, Azji Wschodniej, Azji Południowo-Wschodniej, Azji Południowej,
Azji Zachodniej, Chinach i Europie. Ilość odnotowanych przypadków w tak
odmiennych geograficznie rejonach Ziemi wskazuje, że koronawirusa należy
postrzegać jako pandemię a nie epidemię. Mamy do czynienia z chorobą, która rozprzestrzenia się w łatwy i szybki sposób oraz swoim zasięgiem obejmuje
niemal cały glob. Należy podkreślić, iż liczba przypadków odnosi się wyłącznie
do liczby osób, które zostały przebadane na obecność COVID-19 oraz których
test został uznany za dodatni zgodnie z oficjalnymi procedurami (Laboratory
testing for 2019 novel coronavirus ..., online). Istnieje ogromna szara strefa osób,
które zachorowały i przeszły zakażenie koronawirusem bezobjawowo oraz
takich, które pomimo wystąpienia objawów nie zostały poddane testom na
obecność COVID-19. Do 10 lipca 2020 odnotowano blisko 12,25 mln przypadków zachorowań na COVID-19 w 188 państwach i terytoriach, w tym
blisko 555 tys. zgonów i ponad 6,79 mln przypadków wyzdrowień (European
Centre for Disease Prevention and Control, online).
Rozwój pandemii koronawirusa w Polsce i ograniczenia wprowadzane
w celu jego ograniczenia, przewidujące doniosłą ingerencję w sferę praw i wolności człowieka i obywatela, wynikające z rozporządzeń Ministra Zdrowia3,
wydawanych na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń

Dz. U. 2008 Nr 234 poz. 1570; dalej: u.z.z.z.c.z.
Art. 2 pkt. 9 u.z.z.z.c.z.
3
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 roku, poz. 433),
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 roku, poz. 491).
1

2
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i chorób zakaźnych u ludzi4, wywołały dyskusję na temat dopuszczalności
wprowadzenia tak daleko idących ograniczeń w sferę praw i wolności jednostki
w drodze rozporządzenia oraz konieczności wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, który jako jedyny stanowić mógł podstawę tych ograniczeń. Wątpliwości budziły także prawne konsekwencje ogłoszenia przez WHO pandemii.
Rozważania w tym przedmiocie poprzedzić należy wskazaniem, że
Konstytucja precyzyjnie określa same stany nadzwyczajne, wprost przewidując przesłanki ich wprowadzenia oraz wprost określając rodzaje tych stanów.
Zgodnie z Konstytucją w sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni
stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej
(art. 228 ust. 1 Konstytucji). Działania podjęte w wyniku wprowadzenia stanu
nadzwyczajnego muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia i powinny zmierzać
do jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa (art.
228 ust. 5 Konstytucji).
Doktryna prawa konstytucyjnego zgodnie wskazuje, że wprowadzenie
stanu nadzwyczajnego pozostaje zarezerwowane dla szczególnych, wyjątkowych sytuacji, w których pewnych okoliczności nie da się usunąć w toku zwykłego funkcjonowania organów władzy publicznej (Radziewicz 2019). Jednocześnie jednak wskazuje się, że wprowadzenie stanu nadzwyczajnego nie może
być uznane za dyskrecjonalną decyzję organów państwa, a konieczność jego
wprowadzenia wynika z zaistnienia ściśle określonych warunków (Skrzydło
2013). Konstytucja wprowadziła zamknięty katalog stanów nadzwyczajnych,
przewidując tym samym zakaz wprowadzenia innych stanów nadzwyczajnych
w drodze ustawy, tj. zakaz tworzenia przez ustawodawcę „nowych stanów
nadzwyczajnych”, nieustanowionych w Konstytucji5. Oznacza to, że stany
wprowadzane regulacjami rangi ustawowej, służące rozwiązywaniu innych
sytuacji kryzysowych, niespełniające przesłanek wskazanych w Konstytucji,
które mieszczą się w granicach zwyczajnego funkcjonowania państwa, tj. dają
się usunąć w toku zwykłego funkcjonowania, nie mogą pozostawać tożsame
z konstytucyjnymi stanami nadzwyczajnymi (Radziewicz 2019). Tym samym
ustawowe regulacje wprowadzające inne stany nie mogą zastępować konstytucyjnej regulacji stanów nadzwyczajnych, pokrywać się z nimi, obchodzić
przepisów je ustanawiających czy pozostawać z nią w sprzeczności (Radziewicz
2019).

4
5

Dz. U. z 2019 roku, poz. 1239.
Wyrok TK z dnia 21 kwietnia 2009 roku, sygn. K 50/07, OTK ZU 4A/2009, poz. 51.

39

OKTAWIA EWA BRANIEWICZ, KATARZYNA GRABARCZYK

Dla oceny możliwości wprowadzenia stanu nadzwyczajnego kluczowe
pozostaje pojęcie „zwykłych środków konstytucyjnych”. Definiować je należy
jako działania pozostające w kompetencji organów władzy publicznej, także
samorządowej, które mogą one wykorzystywać na co dzień, w toku sprawowania powierzonych im funkcji, przy czym działalność tę rozumieć należy
szeroko, jako obejmującą tworzenie i stosowanie prawa, a także jako możliwość podejmowania konkretnych działań w indywidualnych sprawach, także
działań faktycznych (Steinborn 2016). Przez „zwykłe środki konstytucyjne”
rozumieć należy także możliwość wprowadzania ograniczenia praw i wolności
jednostek, zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji (Steinborn 2016). Wszystko to podkreśla zasadę wyjątkowości stanów nadzwyczajnych, które wprowadzane mogą być jedynie wtedy, gdy danego zagrożenia nie da się usunąć
w toku zwykłych środków stanowiących ogólne kompetencje organów władzy
publicznej.
Obok niemożności zażegnania sytuacji kryzysowej „zwykłymi środkami
konstytucyjnymi”, ustrojodawca wprowadza w art. 228 ust. 1 Konstytucji ogólną przesłankę „sytuacji szczególnego zagrożenia”, która pozostaje doprecyzowana w kolejnych przepisach ustawy zasadniczej, wskazujących na konkretne
już rodzaje stanów nadzwyczajnych. Wszystkie te przesłanki muszą być spełnione łącznie. „Sytuację szczególnego zagrożenia”, za Krzysztofem Wojtyczko,
interpretować należy jako poważne i bezpośrednie zagrożenie dla podstawowych interesów społeczeństwa oraz dla normalnego funkcjonowania instytucji
państwowych (Wojtyczko 1999, s. 3; za Działocha 2005, s. 3). W przypadku
stanu wyjątkowego ustrojodawca wskazuje, że jego wprowadzenie uzasadnia
zagrożenie konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub
porządku publicznego (art. 230 ust. 1 Konstytucji). Zagrożenie to może być
spowodowane działaniami o charakterze terrorystycznym lub działaniami
w cyberprzestrzeni6. W przypadku stanu klęski żywiołowej jego wprowadzenie jest możliwe w celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii
technicznych, noszących znamiona klęski żywiołowej (art. 232 Konstytucji).
Oczywistym pozostaje, że wprowadzenie stanu nadzwyczajnego naturalnie wiąże się z ograniczeniem praw i wolności człowieka. Konstytucja
wprowadza możliwość jednak nie tylko czasowej ingerencji w możliwość ich
zewnętrznej realizacji, ale dopuszcza także czasowe zawieszenie tych praw. Nie
oznacza to jednak, że ustawodawca ma swobodę określania sytuacji prawnej

6
Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 roku o stanie wyjątkowym (Dz. U. z 2017 roku,
poz. 1928).
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jednostki. Ustawa zasadnicza wprowadza kryterium proporcjonalności i adekwatności, nakazując, by działania podjęte w wyniku wprowadzenia stanu
nadzwyczajnego, także ograniczenie praw jednostki, odpowiadało stopniowi
zagrożenia i prowadziło do jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa, nakazując ponadto, by ograniczenie w sposób konkretny
pozostawało powiązane z wprowadzanym stanem nadzwyczajnym (Radziewicz 2019).
Zakończenie
Dyskusja w przedmiocie zasadności wprowadzenia stanu nadzwyczajnego
w czasie pandemii koronawirusa poprzedzona być winna analizą istniejącej
wówczas sytuacji z punktu widzenia „zwykłych środków konstytucyjnych”.
Rozporządzenia Ministra Zdrowia wprowadziły daleko idące ograniczenia,
mające w naszej ocenie charakter zawieszenia części praw i wolności obywatelskich, m.in. wolności zgromadzeń, zrzeszania się, poruszania się. Oznacza
to, że w ocenie organów władzy publicznej rozwiązanie istniejącej sytuacji
kryzysowej wymagało ograniczenia praw i wolności w sposób wykraczający
poza ramy art. 31 ust. 3 Konstytucji, tj. w sposób dalej idący, niż wskazany
w klauzuli limitacyjnej, nakazując rozważenie czy w istniejącym wówczas stanie faktycznym zaktualizowała się druga przesłanka, tj. „sytuacja szczególnego
zagrożenia”. Słusznie wskazuje się, że wprowadzane środki ingerujące w prawa
i wolności podstawowe były ograniczone czasem (nie powinny trwać po ustaniu kryzysu), ograniczone celem (ratowanie zdrowia i życia ludzkiego), ograniczone zakresem oraz zdefiniowane co do momentu powrotu do normalności
(co stanie się z danymi po ustaniu pandemii) (Stanowisko Komisji Ekspertów
ds. przestrzegania praw obywatelskich ..., online). W innym przypadku sytuacje nadzwyczajne staną się pole do nadmiernej ingerencji w status jednostki,
dlatego nie ulegnie zmianie wraz ze zmianą sytuacji wyjątkowej.
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Funkcjonowanie ośrodków
pomocy społecznej w obliczu
epidemii wirusa SARS-CoV-2

Wstęp
Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej (Dz.U. z 2020r. poz. 1876 z późn. zm.) zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających
godności człowieka. Powyższe zadania na poziomie gminy realizują ośrodki
pomocy społecznej lub centra usług społecznych, o których mowa w ustawie
z dnia 19 lipca 2019 roku o realizowaniu usług społecznych przez centrum
usług społecznych. Zdecydowana większość działań realizowanych przez pracowników ośrodków pomocy społecznej opiera się na bezpośrednim kontakcie
z klientami, dlatego też pojawienie się zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 radykalnie zmieniło organizację pracy w ośrodkach.
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej w okresie epidemii, w tym w szczególności zmiany
form kontaktów z klientem (m.in. podczas pracy socjalnej i przeprowadzania
wywiadów środowiskowych) oraz nowych zadań związanych ze świadczeniem
wsparcia m.in. osobom pozostającym w kwarantannie lub izolacji domowej.
Aby uzyskać wyżej wymieniony cel przeprowadzono analizę treści aktów
prawnych, poleceń i wytycznych (w szczególności dotyczących województwa
śląskiego), które w okresie od marca do czerwca 2020 roku zostały przekazane do stosowania jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej w związku
z wystąpieniem zagrożenia koronawirusem.
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Podstawowe informacje
o ośrodkach pomocy społecznej i ich zadaniach
Ośrodki pomocy społecznej to placówki realizujące na gruncie lokalnym
zadania państwa z zakresu pomocy społecznej (Brenk 2015, s. 138). W 2018
roku funkcjonowało ich około 2,5 tysiąca (MRPiPS, 2019). Ich nazewnictwo
nie jest jednorodne, przy czym z reguły w gminach miejskich funkcjonuje
nazwa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), w gminach wiejskich –
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS), w gminach miejsko-wiejskich
– Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MGOPS) lub Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (GMOPS). Zdarzają się również gminy
i miasta, w których funkcjonują Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS). W przypadku dużych miast na prawach powiatu ośrodki pomocy społecznej realizują
również zadania powiatowych centrów pomocy rodzinie i najczęściej funkcjonują pod nazwą Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie (MOPR) – tak jest
m.in. w Zabrzu, Będzinie, Piekarach Śląskich, Gdańsku (Brenk 2015, s. 139).
Powstanie ośrodków pomocy społecznej związane jest ściśle z decentralizacją pomocy społecznej, która nastąpiła na podstawie ustawy z dnia 29
listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 1990 roku, Nr 87 poz.
506). Ustawa ta weszła w życie z dniem 16 stycznia 1991 roku i zastąpiła
pojęcie opieki społecznej terminem „pomoc społeczna” oraz wprowadziła
m.in. ośrodki pomocy społecznej na poziomie gminnym przypisując im wiodącą rolę w organizacji pomocy społecznej w nowej, wolnorynkowej Polsce
(Chaczko 2016, s. 363, 364).
Na przestrzeni prawie trzydziestu lat ośrodki pomocy społecznej ewaluowały oraz przejęły nowe zadania. W chwili obecnej zadania w zakresie pomocy społecznej określa ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(Dz.U. z 2020r. poz. 1876 z późn. zm.) – zwana dalej ups, która obowiązuje
od 1 maja 2004 roku.
Zgodnie z art. 17 ust.1 ups do najważniejszych zadań własnych gminy
o charakterze obowiązkowym należą m.in.:
• udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
• przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, stałych i celowych
(w tym na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego)
• praca socjalna;
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• organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
• prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;
• dożywianie dzieci;
• sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
• kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za
pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
• pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego.
Przy czym ośrodek pomocy społecznej wykonując zadania własne gminy
w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami wójta (burmistrza, prezydenta miasta) (art. 110 ust.3 ups).
Należy wspomnieć, że ośrodki pomocy społecznej realizują również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym m.in. (art. 18 ust.1 ups):
• organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
• przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków
związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
• realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
• przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie
schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom przebywającym
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zaświadczenia, o którym
mowa w art. 170 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach, lub
na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 176 ustawy z dnia 12 grudnia
2013 roku o cudzoziemcach;
• przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie
schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom,
którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na
pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
Zadania te realizowane są w oparciu o ustalenia przekazane przez
wojewodę.
Zadania wynikające z ups nie są jedynymi zadaniami wykonywanymi
przez ośrodki pomocy społecznej. Instytucje te realizują również zadania wynikające m.in. z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
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i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.z 2020r. poz. 821 z późn.zm.) oraz ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.
z 2020r. poz 218 z późn. zm.).
Ustawa ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.z 2020r. poz. 821 z późn.zm.), zwana dalej
uwrispz, nakłada na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) obowiązek udzielenia wsparcia rodzinie, która przeżywa trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych (art. 9 uwrispz). Bardzo często podmiotem wyznaczanym do pracy z rodziną jest ośrodek pomocy społecznej. To na nim
spoczywa przydzielenie rodzinie asystenta rodziny i rodziny wspierającej.
Do zadań asystenta rodziny, zgodnie z art. 15 uwrispz, zalicza się
m.in.:
• udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej,
w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa
domowego;
• udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów
socjalnych;
• udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów
psychologicznych;
• udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
• wspieranie aktywności społecznej rodzin;
• motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji
zawodowych;
• udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu
pracy zarobkowej;
• motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
• podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
• prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
• monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy
z rodziną;
• sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.
Asystent rodziny może współpracować również z rodziną wspierającą,
która pomaga rodzinie przeżywającej trudności opiekuńczo – wychowawcze
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w prowadzeniu gospodarstwa domowego, a także kształtowaniu i wypełnianiu
podstawowych ról społecznych (art. 29 uwrispz).
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pozwala również, aby w ramach struktury organizacyjnej ośrodka pomocy społecznej
działała placówka wsparcia dziennego (art. 18c), w której opieką i wychowaniem mogą być objęte dzieci z rodzin przeżywających problemy opiekuńczo
– wychowawcze (art.18 ust.1). Tego rodzaju placówka może być prowadzona
w formie opiekuńczej (w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych), specjalistycznej lub pracy podwórkowej. Placówka w formie
opiekuńczej zapewnia dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, a także
organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. W placówce w formie specjalistycznej organizowane są m.in. zajęcia
socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne i/lub realizowany jest indywidualny program korekcyjny, program
psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapia pedagogiczna, psychologiczna i socjoterapia. Zaś placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej realizuje działania animacyjne i socjoterapeutyczne (art.24 uwrispz).
Kolejnym zadaniem realizowanym przez ośrodki pomocy społecznej jest
obsługa organizacyjno – techniczna zespołu interdyscyplinarnego działającego w obszarze zapobiegania przemocy domowej (art. 9c ust. 6 ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020r.
poz 218 z późn. zm., zwanej dalej uppwr). Przedstawiciele ośrodków pomocy
społecznej wchodzą również w skład zespołu interdyscyplinarnego (art.9a ust.
3 pkt. 1 uppwr) oraz grup roboczych (art.9a ust. 11 pkt. 1 uppwr). Do zadań pracowników ośrodków pomocy społecznej, którzy są członkami zespołu
interdyscyplinarnego i/lub grupy roboczej należy m.in. realizacja procedury
„Niebieskiej Karty” w rodzinach dotkniętych przemocą domową (art. 9d uppwr). W ramach grupy roboczej jest opracowywany i realizowany plan pomocy rodzinie z problemem przemocy domowej oraz systematycznie prowadzony
jest jej monitoring (art. 9b ust.3 uppwr).
Oczywiście oprócz wyżej wymienionych zadań ośrodki pomocy społecznej realizują również inne (np. ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych,
świadczenia wychowawczego (tzw. 500+), świadczenia dobry start (tzw. 300+),
funduszu alimentacyjnego itp.), które nie będą przedmiotem rozważań niniejszego artykułu.
Zadania związane z pomocą społeczną, wspieraniem rodziny oraz przeciwdziałaniem przemocy domowej w zdecydowanej większości związane są
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z bezpośrednim kontaktem z klientami i/lub przedstawicielami innych instytucji. Pojawienie się zagrożenia epidemicznego COVID-19 znacząco wpłynęło na ich realizację, co zostanie omówione w dalszej części artykułu.
Organizacja pracy ośrodków
w obliczu pandemii COVID-19
Zapisy § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020
roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 491) pozwoliły w okresie stanu epidemii na wykonywanie zadań przez urzędy administracji publicznej lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania o charakterze publicznym w ograniczonym zakresie,
polegającym na wykonywaniu:
• wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
• określonych zadań przez te urzędy lub jednostki w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.
Wyżej wymienione przepisy odnosiły się również do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, do których zaliczają się m.in. ośrodki pomocy
społecznej.
Szczególną trudność w przypadku ośrodków pomocy społecznej stanowiła forma, w jakiej pracownicy powinni prowadzić procedury i udzielać wsparcia bez bezpośredniego kontaktu z klientem, a w szczególności
w jaki sposób mogą przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy. Dopiero
w dniu 18 kwietnia 2020 wszedł w życie zapis art. 15o ustawy z dnia 2 marca
2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374 ze zm.), zgodnie z którym z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, ilekroć
wymagane jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub
jego aktualizacji, w szczególności z osobą lub rodziną, które zostały poddane kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia lub choroby zakaźnej,
ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej zamiast przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego lub jego aktualizacji może
nastąpić na podstawie:
• rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym, a w przypadku
osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się;
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• dokumentów lub oświadczenia, a także ich kopii, w tym elektronicznych, uzyskanych od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc;
• informacji udostępnionych przez inne podmioty.
Ponadto w sytuacji osób korzystających ze stałych form pomocy,
u których nie nastąpiła zmiana danych, aktualizacji rodzinnego wywiadu
środowiskowego nie sporządza się, pomimo upływu ustawowego terminu.
W takim przypadku aktualizację rodzinnego wywiadu środowiskowego sporządza się niezwłocznie po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
Jednocześnie na organizację pracy części ośrodków pomocy społecznej
wpłynął fakt, że z uwagi na konieczność odizolowania osób, które potencjalnie
mogą być zarażone wirusem SARS-CoV-2 uruchomiono specjalną platformę internetową https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych,
za której pośrednictwem można było uzyskać informację na temat dostępnych
form kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej. W związku z powyższym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismem DPS.V.070.97.2020.
DS z dnia 17 marca 2020 roku zwróciło się do ośrodków pomocy społecznej
o pełnienie dyżurów pod wskazanym na platformie numerem telefonu, każdego dnia w godzinach 7.30 – 19.00, w celu udzielania niezbędnych informacji
osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym
i niepełnosprawnym. Odpowiedź na apel Ministerstwa w przypadku części
ośrodków pomocy społecznej, wydłużył czas pracy ich pracowników.
Warto również wspomnieć, że okres epidemii i ograniczanie bezpośredniej obsługi klienta wpłynął na podjęcie decyzji przez ustawodawców o wydłużeniu niektórych umów lub decyzji znajdujących się w obrocie prawnym
ośrodków pomocy społecznej. Przykładem tego może być art. 15h ust. 4 i 5
ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r.
poz. 374 z późn. zm.), który wskazuje, że jeśli decyzja przyznająca świadczenie
z pomocy społecznej została wydana w związku z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem i okres, na który została przyznana pomoc, jest uzależniony terminem ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności, okres wskazany w decyzji ulega przedłużeniu na
okres do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego
lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia
o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, na podstawie decyzji wydanej z urzędu. Przy czym zmiana decyzji w tym przypadku,
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nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego ani jego
aktualizacji.
Podobnie ustawa z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw
w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020r. poz. 875) pozwoliła ośrodkom pomocy społecznej na wydłużenie do dnia 1 stycznia 2021 ważności decyzji lub umów
ustalających opłatę małżonków, zstępnych i wstępnych za pobyt mieszkańca
w domu pomocy społecznej, wydanych lub zawartych przed dniem wejścia
w życie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie
zdrowia psychicznego z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1690).
Przed tym terminem kierownicy ośrodków muszą zawrzeć z tymi osobami
umowy w nowym, ustalonym przez powyższą ustawę brzmieniu. Pierwotnie
ten termin przypadał na dzień 4 października 2020 roku.
Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa w okresie epidemii COVID-19
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa skierowany jest do osób,
które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić
sobie odpowiedniego posiłku. Artykuły żywnościowe lub posiłki trafiają do
osób, które spełniają przesłanki wskazane w art. 7 ups, przy czym ich dochód
nie przekracza 200% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej – w 2020 roku wynosił nie więcej niż:
• 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
• 1 056 zł dla osoby w rodzinie.
Na podstawie „Zmiany do Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla
Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współ
finansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019” (zmiana z dnia 17 marca 2020), aby zminimalizować ryzyko zakażenia koronowirusem, osoby najbardziej potrzebujące
kwalifikuje się do otrzymania pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub za pośrednictwem innych środków
komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej wypełnia
formularz skierowania, który przekazuje w formie elektronicznej (lub innej
dostępnej formie) właściwej organizacji partnerskiej, która przekazuje żywność osobie zakwalifikowanej.
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Osoba odbierająca żywność nie potwierdza jej odbioru własnym podpisem, lecz to osoba wydająca lub dostarczająca żywność zaznacza we formularzu asortyment wydanych produktów i własnym podpisem potwierdza ich
wydanie.
Zmiany związane z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 pozwalają
również w przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, aby osoba do nich zakwalifikowana otrzymała pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych. A w przypadku osób bezdomnych
zmiana Wytycznych pozwala na zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych odpowiednio do potrzeb tych osób.
Na czas zagrożenia epidemicznego rekomendowane zostało także zawieszenie realizacji działań towarzyszących w Programie Operacyjnym Pomoc
Żywnościowa tj. warsztatów dla beneficjentów Programu.
Pomoc świadczona przez
ośrodki pomocy społecznej
na rzecz osób pozostających w kwarantannie
W dniu 16 marca 2020 roku pismem nr PSI.6334.6.2020 Śląski Urząd
Wojewódzki przekazał opracowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Instrukcję pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących
objętych kwarantanną”. Zgodnie z nią zadaniem SANEPID jest zakwalifikowanie osoby do objęcia kwarantanną, a następnie przekazanie informacji
o tym fakcie do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu miejsca pobytu danej osoby. Następnie ośrodek pomocy społecznej weryfikuje, czy dana
osoba wymaga pomocy żywnościowej. Jeśli tego rodzaju pomoc jest niezbędna,
to pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z jedną z poniższych
organizacji:
• Federacja Polskich Banków Żywności
• Polski Komitet Pomocy Społecznej
• Polski Czerwony Krzyż
• Caritas
• Stowarzyszenia Odra - Niemen
w celu dokonania zapotrzebowania na konkretne produkty żywnościowe.
Jednocześnie pracownik nawiązuje kontakt z miejscową jednostką Ochotniczej
Straży Pożarnej, Wojsk Obrony Terytorialnej lub Policji w celu poinformowania skąd należy odebrać żywość i w jakie miejsce ją dostarczyć. Wyżej wymieniona procedura pozwala na dostarczenie artykułów spożywczych osobie
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poddanej izolacji bez bezpośredniego kontaktu między nią a pracownikiem
ośrodka pomocy społecznej.
Ponadto Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Rodziny i Polityki Społecznej w piśmie nr PSI.6334.6.2020 z dnia 17 marca
2020 roku zwrócił się do ośrodków pomocy społecznej o bezwzględne zapewnienie ciągłości obsługi potrzeb żywnościowych osób i rodzin w kwarantannie
(w tym powracających z zagranicy) również w dni wolne od pracy.
Jednocześnie w piśmie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DPS-V.070.109.2020.KK z dnia 20 marca 2020 roku rekomendowano samorządom gminnym, aby w sytuacji, gdy w szczególności osoba starsza,
samotna, niepełnosprawna i objęta obowiązkową kwarantanną domową nie
byłaby w stanie we własnym zakresie zapewnić sobie gorącego posiłku lub
produktów żywnościowych, to pomoc taką powinna przyznać gmina opierając się na podstawie art. 48b ups, przy czym warto zaznaczyć, że pomoc ta
jest przyznawana bez względu na kryteria dochodowe, nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej, a wydatki poniesione na udzieloną pomoc nie podlegają zwrotowi.
W niniejszym piśmie rekomendowanym było również przyznawanie posiłku,
produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku
lub żywności w ramach programu rządowego „Posiłek w domu i w szkole”,
przy czym pomoc ta może zostać przyznana tylko osobom, które spełniają
przesłanki wskazane w art. 7 ups, a ich dochód nie przekracza 150% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy
społecznej - tj. w 2020 roku wynosił nie więcej niż:
• 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
• 792 zł dla osoby w rodzinie.
Warto zauważyć, że art. 54 ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020r. poz. 875) pozwolił
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
i w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odwołania danego stanu, aby
pomoc żywnościowa w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym była przyznana cudzoziemcom potrzebującym pomocy
poddanym kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w związku
z podejrzeniem zakażenia lub choroby zakaźnej, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie, niezależnie od ich statusu, o którym
mowa w art. 5 oraz art. 5a ups. Jednakże otrzymanie tej pomocy jest uzależnione od spełniania przez cudzoziemca kryteriów ogólnych kwalifikowania
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do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Świadczenie usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych
w okresie epidemii COVID-19
Zgodnie z art. 50 ups usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona lub osobie,
która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi
opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Natomiast specjalistyczne usługi
opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających
z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
W dniu 14 marca 2020 roku Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
pismem nr PSI.6334.6.2020 przekazał „Instrukcję dotyczącą realizacji usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym z zaburzeniami psychicznym i w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2”.
Wytyczne zawarte w w/w. Instrukcji wskazywały, aby:
• specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczyć tylko w sytuacji bezwzględnej konieczności;
• usługi opiekuńcze świadczyć w szczególności osobom samotnym lub
w rodzinie, której członkowie ze względu na wiek i stan zdrowia nie są w stanie
zapewnić odpowiedniej pomocy w codziennym funkcjonowaniu;
• świadczyć usługi opiekuńcze poprzez wykonywanie podstawowych,
niezbędnych czynności np. zaopatrywanie osób w podstawowe produkty
żywnościowe i higieniczne, wykupowanie niezbędnych leków, środków opatrunkowych oraz dostarczanie ciepłego posiłku, bez konieczności kontaktu
z osobą, której świadczy się usługi;
• monitorować bieżącą sytuację zdrowotną i bytową podopiecznych objętych usługami, np. poprzez kontakt telefoniczny.
Jednocześnie w Instrukcji kładziony był nacisk na bezwzględne przestrzeganie zasad higieny osobistej przez osoby świadczące usługi opiekuńcze, w tym
z wykorzystaniem środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej oraz
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monitorowanie stanu zdrowia osób świadczących usługi, tak aby nie dopuścić
do świadczenia usług osób wykazujących objawy przeziębienia lub grypy.
Pismem PSI.6334.69.2020 z dnia 25 maja 2020 roku Śląski Urząd
Wojewódzki w Katowicach Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
poinformował ośrodki pomocy społecznej o możliwości przywrócenia pełnego
świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych,
w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jednocześnie podkreślił, że
stosowne decyzje w tej sprawie należą do gminy i powinny być podejmowane
z uwzględnieniem aktualnej sytuacji zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 oraz
występującym zapotrzebowaniem na przedmiotowe usługi. Zalecił również,
aby wykonując tego rodzaju wsparcie „kierować się zaleceniami Głównego
Inspektora Sanitarnego oraz bezwzględnie przestrzegać procedur i zaleceń
wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa”.
Wspieranie rodzin przeżywających trudności
opiekuńczo – wychowawcze w okresie epidemii
COVID-19
Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej pismem
nr PSVI.943.37.2020 z dnia 3 kwietnia 2020 roku przekazał otrzymaną jako
załącznik do pisma Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DSR-V.831.30.2020.AB „Instrukcję dla asystentów rodziny w sytuacji rozpowszechniania się choroby COVID – 19”. Zgodnie z tą instrukcją podczas
zagrożenia epidemicznego COVID-19 w przypadku uzyskania przez ośrodek
pomocy społecznej jakiejkolwiek informacji dotyczącej rodziny z dziećmi wymagającej wsparcia (w szczególności tej poddanej kwarantannie) należy rozeznać sytuację tej rodziny w celu sprawdzenia możliwości i konieczności objęcia jej wsparciem asystenta rodziny, przy czym wsparcie to udzielane jest bez
kontaktu osobistego. Decyzja kierownika ośrodka pomocy społecznej o przydzieleniu asystenta rodziny wydawana jest na podstawie wniosku pracownika
socjalnego, przy czym asystent rodziny współpracuje na tym etapie bardzo
ściśle z pracownikiem socjalnym ustalając zakres niezbędnych działań i sposób
ich realizacji, a w przypadku asystenta rodziny skierowanego do rodziny przez
sąd rodzinny zarekomendowano także kontakt ze służbami kuratorskimi.
W Instrukcji rekomendowany jest również kontakt asystenta rodziny
z rodziną z wykorzystaniem rozmowy telefonicznej. Z rozmowy tej sporządzana jest notatka. Podczas rozmowy zadaniem asystenta rodziny jest ustalenie w pierwszej kolejności sytuacji rodziny, uzyskanie informacji czy rodzina
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jest objęta kwarantanną, jak długo ona trwa i jakie są najpilniejsze potrzeby rodziny. W zależności od sytuacji rodziny asystent rodziny w konsultacji
z pracownikiem socjalnym i z przełożonymi ustala możliwe kanały kontaktu
z rodziną, przy czym dozwolone jest korzystanie z komunikatorów społecznościowych oraz wideo rozmów.
Na podstawie wytycznych zawartych w Instrukcji do głównych zadań
asystenta rodziny w sytuacji zagrożenia lub zakażenia wirusem SARS-CoV-2
należy w szczególności:
• wsparcie rodzin w kontaktach z instytucjami, przychodniami, szkołami i urzędami;
• udzielanie pomocy w zabezpieczaniu podstawowych potrzeb życiowych, w tym dotyczy to żywności i środków czystości;
• monitorowanie sytuacji rodzin będących pod opieką czy są zdrowe, czy nie powinny skorzystać z konsultacji lekarskiej i czy nie są poddane
kwarantannie;
• prowadzenie działań edukacyjnych związanych z zachowaniem zasad
higieny wskazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego;
• podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
• współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej,
właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodzin.
Jednocześnie na terenie województwa śląskiego od 12 marca 2020 roku
czasowo zawieszona została działalność placówek wsparcia dziennego. Minister
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismem nr DSR-I.8200.25.2020.AKU
z dnia 5 maja 2020 zwrócił się do władz samorządu gminnego i powiatowego,
aby podejmowane były inicjatywy, które pozwolą na prowadzenie przez wychowawców różnego rodzaju zajęć i form wsparcia (w tym pomoc w nauce)
z pominięciem kontaktu osobistego, natomiast z wykorzystaniem kontaktu
telefonicznego, on-line, wideorozmowy lub kontaktów za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Warto zauważyć, że pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DPS-V.070.109.2020.KK z dnia 20 marca 2020 roku zarekomendowano samorządom gminnym, iż w okresie zamknięcia placówek oświatowych, gdy dzieci i młodzież nie mają sposobności skorzystania ze stołówek
szkolnych i w związku z tym nie spożywają posiłków, kierownik ośrodka
pomocy społecznej może na ten okres udzielić pomoc w formie świadczenia
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pieniężnego na zakup posiłku lub żywności bądź świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych.
Przeciwdziałanie przemocy domowej
w obliczu epidemii COVID-19
Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej pismem
nr PSI.6334.27.2020 z dnia 28 marca 2020 roku przekazał ośrodkom
pomocy społecznej z województwa śląskiego otrzymaną przy piśmie Minister
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DPS-V.070.133.2020.KK z 26
marca 2020 r. „Instrukcję dotyczącą sposobu organizacji Zespołów
Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych oraz realizacji procedury „Niebieskie
Karty” oraz dla pracowników socjalnych do pracy z rodzinami, które
przejawiają problemy opiekuńczo-wychowawcze w związku z epidemią wirusa
SARS-CoV-2”. Zgodnie z w/w. Instrukcją w zakresie organizacji zespołów
interdyscyplinarnych rekomendowanym jest w czasie epidemii wirusa SARSCoV-2 m.in.:
• działalność zespołu interdyscyplinarnego ograniczyć do niezbędnych
zadań wykonywanych za pomocą zdalnych środków komunikacji;
• na ile jest to możliwe przyjmować zgłoszenia o przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie w formie telefonicznej lub za pośrednictwem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej;
• bieżące ustalenia dotyczące sytuacji rodzin objętych pomocą w formie procedury „Niebieskie Karty” dokonywać pomiędzy członkami grupy
roboczej za pośrednictwem rozmów telefonicznych lub środków komunikacji
elektronicznej;
• w przypadku zorganizowania posiedzenia grupy roboczej w sposób
tradycyjny bezwzględnie stosować podstawowe zasady dotyczące zapobieganiu rozpowrzechniania wirusa SARS-CoV-2 oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego;
• po ustaleniu indywidualnego planu pomocy dla osoby, co do której
istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny, wyznaczyć jednego przedstawiciela grupy roboczej do kontaktu z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie oraz jednego przedstawiciela grupy roboczej do
kontaktu z osobą stosującą i na bieżąco monitorować sytuację rodziny, o ile to
możliwe, za pośrednictwem rozmów telefonicznych lub dostępnych środków
komunikacji elektronicznej;
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• dokonać rozeznania i przekazać osobom doświadczającym przemocy
w rodzinie za pomocą pośrednich środków komunikacji informacje o dostępnych na terenie gminy lub powiatu miejscach i instytucjach, które udzielają
wsparcia specjalistycznego (np. psychologicznego czy prawnego), w szczególności poradnictwa specjalistycznego udzielanego za pomocą rozmów telefonicznych czy komunikacji elektronicznej;
• w sytuacjach szczególnych i tego wymagających możliwe są również
wizyty członka grupy roboczej w miejscu zamieszkania rodzin doświadczających przemocy w rodzinie (w takich sytuacjach osoba powinna zostać wyposażona we wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa takie jak np. maseczki, jednorazowe rękawiczki czy płyny dezynfekujące).
W odniesieniu do działań skierowanych do rodzin objętych procedurą
„Niebieskie Karty” Instrukcja zaleca m.in.:
• zastępowanie kontaktów osobistych np. kontaktami telefonicznymi
(przy czym biorąc pod uwagę specyfikę problemu, rozmowy powinny być prowadzone w ten sposób, aby nie wpływało to na bezpieczeństwo osoby doświadczającej przemocy);
• zobowiązanie osoby doświadczającej przemocy w rodzinie i będącej
objętą wsparciem w procedurze „Niebieskie Karty” do przekazywania na bieżąco telefonicznie informacji o swojej sytuacji,
• kontakt np. telefoniczny z osobą podejrzewaną o stosowanie przemocy i będącą w procedurze „Niebieskie Karty” w celu m.in. motywowania
do powstrzymywania się od stosowania przemocy, jak również informowania
o ewentualnych konsekwencjach stosowania przemocy;
• szczególną ochroną i bezwzględną koniecznością bieżącego monitorowania sytuacji obejmowanie rodzin, w których została wszczęta procedura
„Niebieskie Karty” w odniesieniu do dzieci doświadczających przemocy (w tym
systematyczny monitoring stanu bezpieczeństwa dzieci, systematyczne motywowanie osoby podejrzane o stosowanie przemocy do powstrzymywania się
od zachowań przemocowych oraz informowanie o konsekwencjach czynów
przemocowych, a także o ile to możliwe utrzymywanie systematycznego kontaktu z osobami ze środowiska dziecka, które mogą mieć wiedzę na temat stanu bezpieczeństwa dziecka).
Ponadto Instrukcja odniosła się do pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej, którzy na co dzień pracują z rodzinami
o niskich kompetencjach opiekuńczo – wychowawczych. Zgodnie z jej zaleceniami w swoich działaniach w czasie epidemii powinni zawrzeć:
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• rozeznanie bieżącej sytuacji rodzin, które zostały objęte szczególną
pracą socjalną np. za pomocą kontaktu telefonicznego;
• monitoring sytuacji w rodzinach w szczególności w zakresie: zapewnienia przez rodzinę produktów żywnościowych i ciepłego posiłku, stanu
zdrowia członków rodziny i zapewnienia dzieciom opieki medycznej w sytuacji, gdy zachodzi taka potrzeba, a także zapewniania dzieciom środków
higienicznych do codziennego użytku.
Także w odniesieniu do przeciwdziałania przemocy domowej Śląski
Urząd Wojewódzki w Katowicach pismem nr PSI.6334.57.2020 z dnia
13 maja 2020 przekazał ośrodkom pomocy społecznej z terenu województwa
śląskiego publikację pn. „Osobisty plan awaryjny” opracowaną przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, we współpracy z ekspertkami Centrum
Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ, celem jej rozpowszechnienia
i wykorzystania przez służby w codziennej pracy z osobami zagrożonymi, bądź
doświadczającymi przemocy w rodzinie. Publikacja ta ma formę krótkiego
poradnika zawierającego praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą
i użyteczne dane teleadresowe.
Podsumowanie
Do czasu pojawienia się stanu epidemii COVID-19, ośrodki pomocy
społecznej realizowały swoje zadania opierając się w głównej mierze na bezpośrednim kontakcie z klientem. Konieczność zachowania izolacji społecznej
wymusiła wprowadzenia takich rozwiązań prawnych, aby możliwe było realizowanie zadań statutowych unikając bezpośredniego kontaktu z klientami
oraz przedstawicielami innych instytucji np. poprzez kontakt telefoniczny lub
poprzez środki komunikacji elektronicznej. Oczywiście istnieją takie rodzaje
wsparcia, w których nie da się uniknąć bezpośredniego kontaktu z klientem,
czego przykładem są m.in. usługi opiekuńcze. Z tego względu zostały one
sprowadzone w okresie epidemii tylko do najbardziej koniecznych czynności.
Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na kilka miesięcy zawieszona została działalność placówek wsparcia dziennego, ograniczając pracę wychowawców do kontaktu z wychowankami za pomocą środków komunikacji
elektronicznej. Również asystenci rodziny oraz pracownicy socjalni zmuszeni
zostali do wykonywania swojej pracy z rodzinami w ograniczonym zakresie.
Z drugiej strony czas epidemii to również wyzwanie stojące przed
ośrodkami pomocy społecznej w zakresie wspierania osób pozostających
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w kwarantannie, w szczególności w zakresie zaopatrywania ich w posiłki lub
produkty żywnościowe.
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Powrót wielkiego imitatora
czyli wciąż aktualny
problem kiły w Polsce

Wstęp
Kiła (łac. syphilis, lues) to choroba zakaźna przenoszona drogą płciową
(ang. sexually transmitted disease, STD), wywoływana przez Gram-ujemną bakterię, krętka bladego (łac. Treponema pallidum subspecies pallidum) (Cybula
i Kwiatkowska, 2019). Jest to drobnoustrój o kształcie spiralnym, mikroaerofilny, posiadający zdolność ruchu, odkryty w 1905 roku w szpitalu Charité
w Berlinie przez Fritza Schaudinna i Ericha Hoffmanna (Gawlikowska-Sroka
i Dzięciołowska-Baran, 2013; Kojima i Klausner, 2018). Jedynym naturalnym
gospodarzem krętka bladego pozostaje człowiek. (Peeling i in., 2017; Burgdorf
i in., 2010). Pod względem morfologicznym i genetycznym patogenne i niepatogenne gatunki krętków są do siebie bardzo zbliżone, jednak krętek blady
wywołujący kiłę jest najbardziej inwazyjnym ze względu na zdolność przekraczania bariery krew-mózg i możliwość przechodzenia przez barierę łożyskową
od zakażonej matki do rozwijającego się płodu (Hook, 2017; Adhikari, 2020).
Do zakażenia dochodzi głównie przez stosunek seksualny: pochwowy,
analny lub oralny z osobą zakażoną (Wojas-Pelc i in., 2018). Wrotami zakażenia są mikrourazy i otarcia skóry lub błon śluzowych (Peeling, 2017). Możliwe
jest zatem zakażenie na drodze pozaseksualnej w wyniku kontaktu uszkodzonej skóry z treścią sączącą się ze zmiany kiłowej, w której znajdują są żywe
krętki (Hook, 2017).
Zgodnie z zaleceniami WHO ze względu na czas trwania choroby kiłę
można podzielić na kiłę wczesną i późną (Wojdała, 2018). Kiła wczesna
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obejmuje pierwsze dwa lata od zakażenia, a kiłą późną określa się późniejszy
okres choroby (Hook, 2017). Kiłę wczesną objawową można podzielić na
kiłę I i II okresu (Burgdorf i in., 2010). Kiła późna obejmuje kiłę III okresu, a jej mianem określa się również chorobę o nieokreślonym czasie trwania
(Hook, 2017; Wojdała, 2018). Kiła wczesna i późna mogą przebiegać bezobjawowo (Wojas-Pelc i in., 2018). Kiła I okresu, określana również jako kiła
pierwotna, objawia się bezbolesnym owrzodzeniem (tzw. objaw pierwotny,
wrzód twardy Huntera), obecnym w miejscu wniknięcia bakterii do organizmu (Burgdorf i in., 2010; Wojas-Pelc i in., 2018). Towarzyszy mu powiększenie węzłów chłonnych, które pozostają bezbolesne i przesuwalne względem podłoża (Burgdorf i in., 2010). W przypadku stosunku oralnego objaw
pierwotny może pojawić się również w jamie ustnej, rzadziej zmiana może
być zlokalizowana na ustach, szyi czy palcach, co w przypadku niedokładnie zebranego wywiadu, utrudnia właściwe rozpoznanie choroby i opóźnia jej
leczenie (Burgdorf i in., 2010; Hook, 2017). Bez podjęcia leczenia, po około
9 tygodniach od zakażenia dochodzi do uogólnienia przez krwiopochodny
rozsiew krętków (Burgdorf i in., 2010; Wojas-Pelc i in., 2018). Rozpoczyna się kiła II okresu, obejmująca kiłę wtórną, charakteryzującą się polimorficznymi zmianami skórnymi i śluzówkowymi. Różnorodne zmiany skórne i śluzówkowe, tzw. osutki kiłowe, pojawiają się najczęściej na dłoniach
i stopach, często imitując niegroźne schorzenia dermatologiczne, liszaj płaski,
łuszczycę, łupież różowy Gilberta (Burgdorf i in., 2010; Hook, 2017; Wojas-Pelc i in., 2018). Na obraz kiły II rzędowej składają się również angina kiłowa, łysienie kiłowe oraz objawy ogólnoustrojowe: gorączka, utrata apetytu,
złe samopoczucie i uogólniona limfadenopatia (Burgdorf i in., 2010). Kiła
III okresu rozpoczyna się po kilku latach nieleczonej kiły II okresu (Burgdorf
i in., 2010). Po długoletnim okresie choroby dochodzi do zajęcia ośrodkowego układ nerwowego (łac. neurosyphilis) i rozwoju zmian w układzie sercowo
– naczyniowym: tworzenia tętniaków w części wstępującej aorty czy zwężenia
naczyń wieńcowych w efekcie zapalenia toczącego się w błonie wewnętrznej
naczyń (Hook, 2017; Burgdorf i in., 2010).
Zdolność krętka do pokonywania bariery łożyskowej stwarza możliwość
transmisji wertykalnej, drogą łożyska do płodu, w przypadku występowania
kiły u kobiety ciężarnej (Adhikari, 2020). U noworodka występuje wówczas
kiła wrodzona (łac. lues congenita), w której nie obserwuje się objawu pierwotnego, ze względu na bezpośrednie przenikanie krętka przez łożysko do
krwi płodu i krwiopochodny rozsiew bakterii (Hook, 2017). Obecnie za kazuistyczne można uznać zakażenia na drodze transfuzji krwi lub produktów
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krwiopochodnych oraz kiłę nabytą po transplantacji narządu. Badania krwiodawców obejmują markery zakażenia krętkiem bladym, a rozpoznanie kiły stanowi trwałe przeciwskazanie do donacji krwi (Dz.U. 2017 poz. 1741).
Wydaje się, że kiła nie powinna stanowić problemu epidemiologicznego
w XXI wieku, kiedy skuteczne leczenie zostało już odkryte, a testy diagnostyczne pozwalają szybko i skutecznie wykryć zakażenie. Niestety w Europie
nadal nie udało doprowadzić do eradykacji kiły, a wskaźniki zapadalności na
kiłę pozostają niepokojące. W 2018 roku w Polsce zapadalność na kiłę na
100 tysięcy mieszkańców wyniosła 4,3 i nie należała do najwyższych w Europie. Dla porównania w Niemczech ten sam wskaźnik wyniósł 5,9, w Bułgarii
6,9, w Hiszpanii 10,1 a na Malcie 17,9 (EDC, 2018). W latach 2014 – 2018
jedynie na Litwie zaobserwowano wyraźnie malejący trend zapadalności na
kiłę (EDC, 2018). W całej Europie, również w Polsce, zachorowania na kiłę
wśród mężczyzn są częstsze niż u kobiet, a dominującym rozpoznaniem pozostaje kiła wczesna (EDC, 2018).
Początek epidemii kiły w Europie
Epidemie kiły pojawiały się na Starym Kontynencie od XV wieku,
a choroba prawdopodobnie dotarła do Europy z Ameryki wraz z marynarzami
ekspedycji Krzysztofa Kolumba (Frith, 2012). Konkwistadorzy po dotarciu
do „Nowego Świata” współżyli z miejscowymi kobietami - Indiankami, co
prowadziło do transmisji zakażeń T.pallidum i spowodowało przywleczenie
patogenu do Europy (Kubicki, 2012). W 1493 roku lekarz pokładowy wyprawy Kolumba po raz pierwszy opisał nieznaną chorobę występującą wśród
członków załogi, a w swoich obserwacjach odnotował pierwszy przypadek
śmiertelny (Wojdała, 2018). Naukowcy nie pozostają jednak zgodni co do
teorii pochodzenia kiły. Za „kolumbijską” teorią pochodzenia kiły najsilniej
przemawia koincydencja czasowa między powrotem odkrywców Ameryki do
Europy, a pierwszą epidemią choroby, która miała miejsce w Neapolu w 1495
roku, już dwa lata po powrocie Kolumba do Hiszpanii (Frith, 2012). Tajemnicza choroba zbierała żniwo wśród wojska króla Karola VIII podczas oblężenia
miasta (Steciwko i Siejka, 2010). „Choroba neapolitańska”, bo tak wówczas
nazywano kiłę, szybko docierała do kolejnych państw Europy, nie omijając
Polski (Tampa i in., 2014; Frith, 2012). Już w roku epidemii neapolitańskiej
opisano pierwszy przypadek kiły w Polsce (Kubicki, 2013). Został on upamiętniony przez profesora Akademii Krakowskiej w Chronica Polonorum, a chorą
była żona krakowskiego szewca, która wcześniej pielgrzymowała do Rzymu
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(Koronowska, 2010). O dynamicznym wzroście zachorowań na kiłę świadczy
fakt, że już w 1528 roku powstał na ziemiach polskich pierwszy szpital dla syfilityków, mieszczący się w Krakowie, na Łące św. Sebastiana (Kubicki, 2013;
Koronowska, 2010).
Jednym z argumentów przedstawianym na poparcie tezy występowania
kiły w Europie przed odkryciem Ameryki są znalezione w Kościele św. Idziego we Wrocławiu szczątki ludzkie datowane na XIV – XV wiek, o cechach
morfologicznych mogących świadczyć o zakażeniu T. pallidum (Gładykowska
– Rzeczycka i in., 2003). Nie potwierdzono jednak, że przyczyną patologicznych zmian kostnych odnalezionych szczątków była kiła, a podobny obraz
mogło pozostawić przebycie innej choroby krętkowej.
Fakt występowania kiły w Europie przed rokiem 1492 ma również
potwierdzać Ołtarz Kościoła Mariackiego w Krakowie, wykonany przez
Wita Stwosza na zamówienie króla Kazimierza Jagiellończyka, a ukończony
w 1489 roku, jeszcze przed powrotem ekspedycji Krzysztofa Kolumba z Ameryki (Walter, 1933). Na ołtarzu przestawione zostały dwie postaci z charakterystycznymi dla kiły deformacjami. W wyglądzie obu mężczyzn zauważalne
są cechy typowe dla kiły wrodzonej, nos siodełkowaty oraz wysokie, wydatne czoło określane mianem olimpijskiego (Walter, 1933). Pojęciem nosa
siodełkowatego określa się zapadnięty, zadarty nos, który uległ zniekształceniu w wyniku uszkodzenia rusztowania kostno-chrzęstnego. Nie jest to jednak objaw patognomoniczny dla kiły. Nos siodełkowaty może towarzyszyć
wszystkim stanom chorobowym prowadzącym do martwicy kości nosowej,
m.in. trądowi wywoływanemu przez Mycobacterium lepreae (Burgdorf i in.,
2010). Czoło olimpijskie nie jest objawem jakiekolwiek innej choroby, ale nie
można wykluczyć, że omawiana deformacja była indywidualną cechą anatomiczną przedstawionych postaci i nie miała związku z jakimkolwiek procesem
patologicznym.
W piśmiennictwie polskim z XIV w. można znaleźć wzmianki o chorobie przypominającej kiłę. W Kronice Jana z Czarnkowa opisano schorzenie,
które doprowadziło do śmierci biskupa Mikołaja z Kurnika, a przebiegiem
przypominało obraz kliniczny kiły (Koronowska, 2010; Żerbiłło, 1905).
Zwolennicy „prekolumbijskiej” hipotezy pochodzenia kiły wskazują, że
wzrost zjadliwości drobnoustroju, manifestujący się agresywniejszym przebiegiem choroby mógł wynikać ze spontanicznej mutacji w DNA bakterii,
dzięki której nabyła nowe cechy przyczyniające się do zintensyfikowania objawów zakażenia (Frith, 2012). Zgodnie z teorią, powrót Krzysztofa Kolumba
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z Ameryki i uzjadliwienie bakterii miały zbiec się w czasie i nie mieć ze sobą
związku (Frith, 2012).
Najważniejszym argumentem w dyskusji na temat pochodzenia kiły, jest
fakt, że mimo zsekwencjowania genomu krętka bladego w 1998 roku, do dziś
nie udało się wykazać obecności DNA krętka w szczątkach ludzkich sprzed
1492 roku (Fraser i in,, 1998; Steciwko i Siejka, 2010). Wydaje się zatem, że
kiła przybyła do Europy wraz z odkryciem „Nowego Lądu”, chociaż nie można wykluczyć żadnej z przedstawionych hipotez.
Kiła nie jedno ma imię
Na przestrzeni wieków kiła zyskała wiele przydomków. Z związku z faktem, że jej rozprzestrzenianie się w Europie było związane z migracją wojsk
podczas licznych wojen, zwykle w kraju, gdzie pojawiała się po raz pierwszy
zyskiwała przymiotnik kraju z którego dotarła. W Polsce kiłę nazywano „chorobą niemiecką”, w Rosji pozostawała „chorobą polską”. Niemcy i Brytyjczycy
określali kiłę mianem „choroby francuskiej”, a samo sformułowanie zyskało
popularność także w Polsce. Turcy uznawali syfilis za „chorobę chrześcijan”,
a Hindusi za „chorobą muzułmanów” (Tampa i in., 2014).
Nazwa „syphilis” została zaczerpnięta z szesnastowiecznego poematu, autorstwa włoskiego lekarza Girolamo Fracastoro o tytule „Syphilis sive morbus
gallicus” („Syfilis albo choroba galicyjska” (Gawlikowska-Sroka i Dzięciołowska-Baran, 2013). Bohaterem utworu był pasterz o imieniu Syfilus, który
jako pierwszy zachorował na kiłę, prowadzącą do rozkładu jego ciała (Kubicki,
2013). Choroba była karą, nałożoną przez boga Apolla za obrazę słońca (Kubicki, 2013). Inna nazwa kiły - „lues” pochodzi od słowa „luere”, oznaczającego pokutować, jednak w średniowieczu samo określenie „lues” było utożsamiane nie z kiłą, a z przepukliną (Gawlikowska-Sroka i Dzięciołowska-Baran,
2013; Kubicki, 2013).
Kiłę postrzegano także jako „chorobę dworską” (Steciwko i Siejka, 2010).
Ze względu na rozwiązły tryb życia prowadzony na dworach królewskich
choroba szerzyła się nie tylko wśród biedoty. Dotyczyła wszystkich warstw
społecznych, nie oszczędzając nawet koronowanych głów. Na kiłę chorowali
polscy królowie, Jan Olbracht, Zygmunt August i Jan III Sobieski (Steciwko
i Siejka, 2010). Biorąc pod uwagę obecny stan wiedzy na temat kiły trudno
uwierzyć, ale istniał okres w historii, w którym w niektórych grupach społecznych zachorowanie na kiłę było pożądane. Artyści upatrywali w chorobie
nowych możliwości twórczych ze względu na niezapomniane doznania jakich
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doświadczali, kiedy choroba zajmowała ośrodkowy układ nerwowy. Wśród
polskich pisarzy kiłą dotknięci byli Kazimierz Przerwa-Tetmajer i Stanisław
Wyspiański (Drożdż, 2017).
Ze względu na różnorodność objawów klinicznych kiła zyskała miano
„wielkiego imitatora” (Peeling i in., 2017). Im dłużej trwa tym jej symptomy
stają się mniej charakterystyczne i konieczne jest dokładne różnicowanie przyczyny ich wystąpienia. Obserwowane w przebiegu kiły osutki często bywają
mylone z niegroźnymi schorzeniami dermatologicznymi takimi jak łuszczyca, łupież różowy Gilberta, wyprysk dłoni i stóp czy skórne reakcje polekowe (Hook, 2017). Objawy neurosyphilisu mogą imitować liczne schorzenia
neurologiczne, a rozpoznanie kiły bez wykonania testów serologicznych jest
prawie niemożliwe. Dostępne obecnie nowoczesne metody diagnostyki laboratoryjnej umożliwiają rozpoznanie choroby bez względu na czas jej trwania
oraz obraz kliniczny.
Leczenie choroby
Do roku 1928, kiedy odkryto penicylinę, kiła pozostawała schorzeniem
nieuleczalnym, prowadzącym do kalectwa a nawet śmierci (Tampa, 2014;
Wyrobek, 1921). Jeszcze na początku XX wieku, za skuteczną uważano terapię rtęcią, którą określano „boskim środkiem przeciw kile”, jednocześnie
nie negując jej właściwości toksycznych (Wyrobek, 1921). Innymi specyfikami stosowanymi w leczeniu kiły były preparaty jodu i arsenu (Wyrobek,
1921). Salwarsan, lek zawierający arsen, stanowił pierwszy farmaceutyk bakteriobójczy o udowodnionej skuteczności przeciwkrętkowej i mniej nasilonych
działaniach niepożądanych (Tampa i in., 2014). Największym przełomem
było wprowadzenie do terapii penicyliny, która nadal stanowi złoty standard leczenia kiły i umożliwia całkowite wyleczenie choroby (Peeling, 2017).
Do dziś krętek blady pozostaje wrażliwy na penicylinę i nie obserwuje się jego
oporności na leczenie debecyliną (Wojas-Pelc i in., 2018).
Kiła w Polsce
W Polsce rejestrację zachorowań na kiłę wprowadzono po II wojnie światowej, w 1946 roku (Dz.U. 1946 nr 18 poz. 119). Szacuje się, że w okresie
powojennym liczba zachorowań na kiłę wczesną objawową na 100 tysięcy
mieszkańców wynosiła aż 230 przypadków (Kunkiewicz. Kańtoch i Reich,
2017). Po rozpowszechnieniu leczenia penicyliną liczba zachorowań na kiłę
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stale malała. W ostatnich latach mimo skutecznego leczenia i doskonałych
narzędzi diagnostycznych kiła ponownie staje się problemem zdrowotnym
w Polsce. Analizując sytuację epidemiologiczną chorób wenerycznych w Polsce na przestrzeni lat, zauważalny jest malejący trend zapadalności na kiłę
w latach 1970 – 2000. W 1970 roku zapadalność na 100 tysięcy mieszkańców
wynosiła aż 72,7 przypadków, w roku 1980 już 15,1, malejąc również w kolejnych latach. W 1990 roku zapadalność na kiłę spadła do 5,5 przypadków na
100 tysięcy mieszkańców, a dziesięć lat później do 2,5 przypadków. Niestety
w ostatnich latach nie obserwuje się już trendu spadkowego zachorowań na
kiłę. Co więcej, w 2017 roku zapadalność na kiłę w Polsce wyniosła 4,5 na
100 tysięcy mieszkańców i przekroczyła ten sam wskaźnik z roku 1995 (Rycina
1).

Rycina 1 Zapadalność na kiłę w Polsce w latach 2000 – 2018 (opracowanie własne)

W latach 2000 – 2002 liczba zachorowań na kiłę wahała się między
975 - 1165 przypadków rocznie, utrzymując się na względnie stałym poziomie.
W latach 2003 – 2012, poza rokiem 2009, liczba odnotowanych zachorowań
na kiłę była mniejsza niż 1000 przypadków rocznie, ale od 2013 do 2018 roku
liczba zachorowań utrzymuje się na poziomie ponad 1000 zachorowań rocznie.
W roku 2017 odnotowano aż 1710 zachorowań, a w roku 2018 niewiele mniej
– 1645. W latach 2000 – 2018 w Polsce obserwowano rosnący trend liczby
zachorowań na kiłę, co nie jest równoznaczne ze wzrostem liczby zachorowań
z roku na rok, (Rycina 2).
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Rycina 2 Zachorowania na kiłę w Polsce w latach 2000 – 2018 (opracowanie własne)

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w latach 2000
– 2018 kiła była dominującą chorobę weneryczną w Polsce. W 2000 roku stanowiła 57% wszystkich zachorowań na choroby weneryczne, a w 2017 roku
aż 82%, podobnie w 2018 roku – 81%. W statystykach nie uwzględnia się
jednak infekcji HPV (ang. human papillomavirus), która obecnie jest uznawana za najczęstszą infekcję przenoszoną drogą płciową (Burgdorf i in., 2010).
W tym czasie najwięcej zachorowań na kiłę odnotowywano w województwie mazowieckim, poza rokiem 2002, kiedy najwięcej przypadków choroby zdiagnozowano w województwie śląskim. Może to wynikać z faktu, że
województwo mazowieckie skupia największą liczbę mieszkańców spośród
wszystkich polskich województw. Na jego terytorium znajduje się stolica kraju, do której licznie przybywają cudzoziemcy z różnych stron świata, również państw, gdzie kiła stanowi znaczący problem epidemiologiczny. W 2012
roku zapadalność na kiłę na 100 tysięcy mieszkańców w krajach sąsiadujących
z Polską pozostawała wysoka i wynosiła: na Litwie 7,6, na Białorusi 10,3, na
Ukrainie 11,2 i aż 42,35 w Obwodzie Kaliningradzkim, co wskazuje, że migracja mieszkańców krajów granicznych stwarza ryzyko pogorszenia sytuacji
epidemiologicznej kiły w Polsce (Serwin, Koper i Unemo, 2015). Ponadto
stolica oferuje wiele atrakcji „nocnego życia”: kluby, dyskoteki, gdzie młodzi
Polacy, często pod wpływem alkoholu i innych używek decydują się podejmować ryzykowne zachowania seksualne zwiększające ryzyko zachorowania
na kiłę. Wyższy status materialny mieszkańców województwa mazowieckiego
oraz bliska lokalizacja największego w kraju portu lotniczego, z którego można
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udać się do najbardziej odległych miejsca na świecie, sprzyjają seksturystyce,
głównie do Tajlandii, gdzie zachorowalność na kiłę nadal pozostaje wysoka.
Dla całego kraju w 2015 roku zapadalność na kiłę wyniosła 5,1 przypadków na
100 tysięcy mieszkańców, a w Bangkoku, jednym z najczęściej odwiedzanych
przez turystów z Europy, miast Tajlandii osiągnęła aż 15,4 przypadków kiły na
100 tysięcy (CDC, 2013; Brukesawan, 2016).
Analiza zachorowań na kiłę w populacji polskiej wskazuje, że przeważają zachorowania wśród mężczyzn. W analizowanym okresie, przypadki kiły
w grupie mężczyzn stanowiły od 61% wszystkich rozpoznań choroby w roku
2001 do aż 83% w latach 2017 – 2018. W tym czasie procentowy udział
zachorowań kobiet w ogólnej liczbie diagnozowanych przypadków kiły malał.
W latach 2000 – 2018 w grupie kobiet obserwowano 213 - 377 przypadków
choroby rocznie, a w grupie mężczyzn 542 - 1422, co wskazuje, że w populacji
kobiet w Polsce odnotowuje się zdecydowanie mniej zachorowań na kiłę niż
wśród mężczyzn. Niezależnie od płci najwięcej zachorowań na kiłę dotyczyło
grupy wiekowej 30 – 44 lata, co nie pokrywa się z zapadalnością, która w omawianym przedziale wiekowym nie jest największa.
W latach 2000 – 2018 zapadalność na kiłę w populacji polskiej wykazywała trend wzrostowy. Zapadalność na 100 tysięcy mieszkańców w analizowanym okresie wahała się od 2,0 w 2003 roku, do 4,5 w roku 2017 i była wyższa
wśród mężczyzn. Zapadalność w grupie mężczyzn zawierała się w przedziale
2,9-7,6 przypadków na 100 tysięcy. Szczególnie wysoki wskaźnik zapadalności
na kiłę wśród mężczyzn odnotowano w 2017 roku. Wynosił 7,6 przypadków
na 100 tysięcy i był znacząco wyższy niż ten sam wskaźnik w roku 2016 –5,6.
W 2018 roku wysoki wskaźnik zapadalności na kiłę wśród mężczyzn utrzymywał się i wyniósł 7,4 na 100 tysięcy. W grupie kobiet zapadalność była zdecydowanie niższa i mieściła się w przedziale 1,1-2,2 przypadków na 100 tysięcy
(Rycina 3). W 2018 roku zapadalność na kiłę wśród mężczyzn była ponad
pięciokrotnie wyższa niż w grupie kobiet.
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Rycina 3 Zapadalność na kiłę w Polsce w latach 2000 – 2018 z podziałem na płeć
(opracowanie własne)

W latach 2000 – 2006 największą zapadalność na kiłę wśród kobiet obserwowano w grupie wiekowej 20 – 24 rok życia, ale od 2007 roku, poza
rokiem 2011, uległo to zmianie i obecnie największą zapadalność stwierdza
się wśród kobiet 25 – 29 letnich. Sytuacja wygląda inaczej wśród mężczyzn,
gdzie w latach 2000 – 2003 zapadalność na kiłę była najwyższa w przedziale
30 – 44 lata, ale już w między rokiem 2004 a 2018 obserwowano najwyższą
zapadalność w grupie mężczyzn w wieku 25 – 29 lat. W tej grupie wyraźny
jest również rosnący trend zapadalności na kiłę (Rycina 4).

Rycina 4 Zapadalność na kiłę w Polsce w latach 2000 – 2018 wśród mężczyzn według
grup wiekowych (opracowanie własne)
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Dominującym rozpoznaniem w Polsce pozostaje kiła wczesna, co pozwala na szybkie zastosowanie antybiotykoterapii i uniknięcie skutków długoletniej, nieleczonej choroby, która może prowadzić nawet do zgonu chorego.
Kiła wczesna w latach 2000 – 2018 stanowiła od 68% ogółu diagnozowanej
choroby w roku 2014, do 84% w roku 2000. Niestety, dane epidemiologiczne
wskazują, że w grupie kobiet odsetek kiły wczesnej jest niższy niż wśród mężczyzn (Rycina 5).

Rycina 5 Odsetek kiły wczesnej w Polsce w latach 2000 - 2018 według płci (opracowanie własne)

W analizowanym okresie odnotowano spadek rozpoznań kiły wczesnej
wśród kobiet, co wskazuje, że schorzenie u kobiet jest diagnozowane później
niż u mężczyzn. W latach 2000 – 2018 kiła wczesna w grupie mężczyzn stanowiła od 72% do 87% przypadków chorych, podczas gdy w grupie kobiet
50-82% przypadków choroby.
Choć zapadalność na kiłę wśród polskich kobiet w porównaniu do mężczyzn jest zdecydowanie niższa, to w Polsce nadal obserwuje się przypadki kiły
wrodzonej. W analizowanym okresie od 2000 do 2018 roku,jedynie w 2008
roku nie odnotowano żadnego przypadku kiły wrodzonej.. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej, rekomendowane jest wykonanie
w czasie ciąży, co najmniej jednego badania przesiewowego w kierunku zakażenia krętkiem bladym (Dz.U. 2018 poz. 1756). Zaleca się wykonania odczynu niekrętkowego VDRL (ang. veneral disease research laboratory) u ciężarnej
na pierwszej wizycie położniczej. U ciężarnych z grupy ryzyka badania VDRL
powinno się powtórzyć w III trymestrze, między 33. a 37. tygodniem ciąży.
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Wykrycie choroby u matki i jej leczenie znacząco zmniejsza ryzyko transmisji
zakażenia na rozwijający się płód. Wydaje się, że ze względu na wykonywane
badania przesiewowe w trakcie ciąży i niską zapadalność na kiłę wśród kobiet,
kiła wrodzona powinna być w Polsce problemem marginalnym. Jednakże
wciąż liczba rozpoznań kiły wrodzonej w ostatnich latach, wynosząca ponad
20 przypadków rocznie jest nadal wysoka. Epidemiologia kiły wrodzonej
w Polsce może świadczyć o całkowitym braku opieki lekarskiej w trakcie
ciąży wśród matek dzieci z kiłą wrodzoną lub o niezlecaniu odpowiednich
badań przesiewowych przez lekarzy ginekologów - położników. Zgodnie
z polskimi rekomendacjami, odstęp czasowy między wykonaniem dwóch badań screeningowych w kierunku zakażenia krętkiem bladym w ciąży wynosi
ponad pół roku. W tym czasie aktywna seksualnie ciężarna może ulec zakażeniu, a w przypadku ignorowania symptomów choroby lub jej skąpoobjawowego przebiegu i niepodjęcia szybkiej interwencji terapeutycznej ryzyko
wertykalnej trasmisji zakażenia jest wysokie, ponieważ ciężarna znajduje się
w okresie kiły wczesnej, którą charakteryzuje największa zakaźność (Adhikari,
2020). Eradykacja kiły wrodzonej jest bezsprzecznie celem osiągalnym. Zgodnie z danymi WHO (ang. World Health Organisation) obecnie nie obserwuje
się transmisji wertykalnej kiły na Kubie i Bialorusi, w Armenii, Mołdawii
i Tajlandii, co zostało potwierdzone przez WHO (Kojima i Klausner, 2019).
Do 2013 roku w Polsce nie prowadzono statystyk dotyczących drogi
nabycia zakażenia krętkiem bladym, co uniemożliwiało określenie problemu
kiły w grupie mężczyzn utrzymujących kontakty seksualne z mężczyznami
(ang. men who have sex with men, MSM). Wprowadzony Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 roku, nowy wzór formularza zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową, zawiera punkt dotyczący drogi nabycia zakażenia, jednocześnie
jego konstrukcja pozwala na uniknięcie jednoznacznego określenia charakteru
kontaktu seksualnego, który doprowadził do zakażenia, przez wprowadzenie
odpowiedzi: „kontakt seksualny, brak dokładnych danych” (Dz.U. 2013 poz.
848). Wydaje się jednak, że w Polsce zachorowania wśród mężczyzn dotyczą
w dużym odsetku MSM. Przemawia za tym znaczna dysproporcja zapadalności na kiłę, zależna od płci oraz obserwacje kliniczne specjalistów chorób
skórnych i wenerycznych. Szczególnie istotna jest analiza przeprowadzona
wśród mężczyzn leczonych z powodu kiły w Klinice Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Serwin, Koper i Unemo,
2015). Badacze zaobserwowali, że wśród mężczyzn leczonych na kiłę, w latach
2008-2013 blisko 40% stanowi mężczyźni homo- i biseksualni. Jednocześnie
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MSM mieli znacząco większą liczbę partnerów seksualnych niż mężczyźni
utrzymujący kontakty seksualne tylko z kobietami (ang. men who have sex with
women only, MSW). W omawianej grupie częściej obserwowano także współwystępowanie z kiłą innych chorób przenoszonych drogą płciową, co podkreśla konieczność szerokiej diagnostyki chorób wenerycznych wśród MSM,
w przypadku stwierdzenia jednej z nich. Dane epidemiologiczne pochodzące
z Ameryki i krajów Europy Zachodniej, potwierdzają obserwacje z Białegostoku, wskazując na znaczny wzrost zapadalności na kiłę wśród MSM (Hook,
2017; Kojima i Klausner, 2018).
Problemy polskiej wenerologii
Istotnym problemem leczenia chorób wenerycznych w Polsce jest brak
przychodni wenerologicznych, wyspecjalizowanych w leczeniu jedynie chorób przenoszonych drogą płciową. Obecnie poradnie dermatologiczne pełnią
jednocześnie funkcję poradni wenerologicznych, co nie jest satysfakcjonującym rozwiązaniem. Szczególnie niekorzystną zmianą było wprowadzenie od
1 stycznia 2015 roku obowiązkowych skierowań do poradni dermatologicznych (Dz.U. 2014 poz. 1138). Pacjent, który podejrzewa u siebie chorobą
weneryczną w celu otrzymania skierowania do specjalisty musi w pierwszej
kolejności udać się do lekarza rodzinnego. Innym rozwiązaniem jest wizyta
w poradni bez skierowania i zgłoszenie w rejestracji podejrzenia choroby wenerycznej (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135). Obie możliwości uzyskania specjalistycznej porady są mało komfortowe dla chorego. Choroba weneryczna
stanowi wstydliwy, stygmatyzujący problem, o którym chory nie chce informować szerokiego grona osób. Możliwość bezpośredniego zgłoszenia się do
lekarza wenerologa z pewnością zachęciłaby część pacjentów do skorzystania
ze specjalistycznej pomocy. Część chorych decyduje się na wizyty w prywatnych gabinetach dermatologicznych, w których informację o swoim intymnym problemie wystarczy przekazać jedynie lekarzowi, który postawi diagnozę
i wdroży odpowiednie leczenie. Korzystanie z prywatnych, płatnych, gabinetów lekarskich wiąże się z oczekiwaniami pacjenta, co do niezgłaszania choroby
i utrudnia rejestrację kiły w Polsce. Lekarze wykazują uległość w stosunku
do pacjentów i rezygnują ze zgłaszania choroby, mimo spoczywającego na
nich obowiązku prawnego (Dz.U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570). Konieczność
posiadania skierowania do poradni dermatologicznej, ale brak takiego obowiązku w przypadku chęci skorzystania z porady lekarza wenerologa, kiedy
de facto jest to jedna specjalizacja lekarska – choroby skórne i weneryczne,
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a nie istnieją poradnie wyspecjalizowane jedynie w wenerologii, wydaje się
być absurdem i stygmatyzuje chorego.
Obowiązkiem lekarza oprócz zgłoszenia choroby Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu jest pouczenie chorego o metodach zapobiegania rozpoznanej chorobie wenerycznej (Dz.U. 2016 poz. 1866). Lekarz
jest również zobowiązany poinformować pacjenta, że musi powiadomić swoich partnerów seksualnych o konieczności zgłoszenia się do lekarza, co musi
być poświadczone przez pacjenta w dokumentacji medycznej (Dz.U. 2016
poz. 1866). Zgodnie z prawem wszyscy pacjenci z rozpoznaną kiłą podlegają obowiązkowemu i bezpłatnemu leczeniu, a w przypadku uchylania się od
terapii lekarz prowadzący jest zobowiązany zawiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (Dz.U. 2016 poz. 1866).
Ponadto celowe narażanie partnerów seksualnych na zakażenie chorobą
weneryczną jest w Polsce karalne i podlega karze pozbawienia wolności do
roku (Dz.U. 2016 poz. 1137).
Podsumowanie
Kiła nie jest chorobą historyczną, która skłania jedynie do refleksji nad
swoim pochodzeniem. Wbrew powszechnemu przekonaniu, jest aktualnym
problemem polskiej wenerologii i dominuje wśród diagnozowanych w Polsce
chorób przenoszonych drogą płciową. W ostatnich latach w Polsce obserwowany jest trend wzrostowy zapadalności na kiłę, co jest negatywną zmianą
w stosunku do notowanej od lat 70. XX wieku tendencji spadkowej. Najbardziej istotny wzrost zapadalności na syfilis obserwuje się w grupie młodych
mężczyzn, co wiąże się z podejmowanymi przez MSM ryzykownymi zachowaniami seksualnymi. Nie bez znaczenia jest również sytuacja epidemiologiczna
za wschodnią granicą, gdzie nadal utrzymują się wysokie współczynniki zapadalności na kiłę. W ostatnich latach rozpowszechniła się również turystyka
seksualna do krajów azjatyckich, gdzie kiła stanowi istotny problem zdrowotny, szczególnie wśród mieszkańców świadczących płatne usługi seksualne.
W populacji kobiet kiła występuje rzadziej, ale wśród diagnozowanych
przypadków choroby mniejszy odsetek stanowi kiła wczesna, co świadczy o jej
opóźnionym rozpoznaniu. Dotychczas nie udało się wyeliminować transmisji
zakażenia z ciężarnej na rozwijający się płód, mimo wprowadzenia standardów
badań przesiewowych w trakcie ciąży. Wpływ na występowanie przypadków
kiły wrodzonej może mieć niestosowanie się przez kobiety ciężarne do zaleceń przeprowadzania badań screeningowych lub zaniechanie wykonywania
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testów przez lekarzy. Zalecanym testem przesiewowym w ciąży pozostaje odczyn niekrętkowy VDRL, który stanowi również podstawowy wskaźnik skuteczności leczenia kiły.
Niepokojącym zjawiskiem jest brak pełnej kontroli państwa nad liczbą
zakażeń krętkiem bladym. Likwidacja poradni chorób wenerycznych doprowadziła do częściowego przejęcia leczenia chorób przenoszonych drogą płciową przez sektor prywatnych gabinetów lekarskich, skąd raportowanie zakażeń
jest niewielkie. W związku z tym przypuszcza się, że odnotowywana liczba
zachorowań na kiłę jest niedoszacowana. Reforma sieci nadzoru nad chorobami przenoszonymi drogą płciową oraz stworzenie specjalistycznych poradni
leczenia chorób wenerycznych, bez łączenia ich z poradniami chorób skóry
z pewnością pozytywnie wpłynęłaby na rozpoznawanie, raportowanie i kontrolę nad leczeniem choroby. Podejmowane działania prawne walki z kiłą pozostają nieskuteczne, ponieważ lekarze mimo obowiązku nie zawsze zgłaszają
rozpoznanie choroby. Zasadnym wydaje się kształcenie lekarzy w zakresie ich
roli w raportowaniu i monitorowaniu efektów leczenia kiły.
Należy wziąć pod rozwagę wdrożenie programów edukacyjnych, szczególnie w populacji MSM, celem informowania społeczeństwa o drodze zakażenia kiłą i możliwych skutkach nieleczenia choroby. Stosowanie prezerwatyw
powinno być propagowane w grupie MSM ze szczególnym zwróceniem uwagi,
że celem ich używania nie jest jedynie antykoncepcja, na czym najbardziej
zależy parom heteroseksualnym, ale ochrona przez chorobami przenoszonymi
drogą płciową, kiłą czy infekcją wirusem HIV. W grupie wysokiego ryzyka zachorowania na kiłę, wśród pracowników świadczących usługi seksualne, w populacji MSM, u pacjentów podejmujących ryzykowne zachowania seksualne
i posiadających wielu partnerów seksualnych należy wziąć pod uwagę coroczny screening w kierunku kiły i innych chorób przenoszonych drogą płciową.
Rezygnacja z używania prezerwatyw może wynikać ze wzrostu skuteczności
leczenia zakażenia wirusem HIV. Obecna terapia prowadzi do supresji wiremii
i sprawia, że zakażeni wirusem stają się niezakaźni, co przyczynia się do zaniechania stosowania prezerwatyw, bez wzglądu na możliwość zarażanie się inną
chorobą weneryczną (Cybula i Kwiatkowska 2019).
Leczenie choroby powinno być prowadzone przez wyspecjalizowanych
lekarzy, z zachowaniem przyjętych schematów, celem przeciwdziałania wytworzeniu antybiotykoodporności krętka. Skuteczność leczenia powinna być
monitorowana stosownymi testami z uwzględnieniem możliwości reinfekcji.
Kiła wydaje się być chorobą, która jest możliwa do eradykacji. Istnieją metody ochrony przez zachorowaniem (proste stosowanie prezerwatyw),
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wiarygodne testy diagnostyczne i skuteczne leczenie, jednak do całkowitego
zażegnania choroby niezbędne jest nie tylko zaangażowanie państwa w edukację i prewencję choroby, ale również współpraca społeczeństwa, które musi
rozumieć ideę zapobiegania i konieczność leczenia kiły. Do czasu, kiedy problem kiły nie będzie traktowany poważnie przez wszystkie grupy społeczne
choroba nigdy nie zostanie wyeradykowana, również w krajach bogatych
i wysokorozwiniętych.
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Seweryn Pauch
Szkoła Podstawowa nr 2 w Pelplinie

Przedmioty sacrum
w lecznictwie ludu polskiego

Przekonanie o szczególnych właściwościach przedmiotów związanych ze
sferą sacrum towarzyszyło ludziom od dawna. Wskazują na to liczne wzmianki
źródłowe z okresu średniowiecza począwszy, a na wieku XIX skończywszy.
Zasadniczym celem owego wystąpienia jest przedstawienie katalogu takich przedmiotów związanych z szeroko rozumianą sferą sacrum, które były
stosowane w medycynie ludu na przestrzeni wieków.
Praktyka wykorzystywania w medycynie ludu różnych przedmiotów
związanych z chrześcijaństwem była powszechna, czego dowodzą liczne upomnienia ze strony duchowieństwa, jeszcze z czasów średniowiecza. W jednym
z czeskich orzeczeń synodalnych z połowy XIV w. czytamy, iż wróżbiarze
wykorzystywali do celów magicznych kościelne sakramenty i sakramentalia,
które kradli z kościołów lub kupowali od duchownych (Bracha 1999, s. 63).
Niewątpliwie na gruncie polskim podobne praktyki także się pojawiały, gdyż
Mikołaj z Jawora w swoim traktacie De superstitionibus ganił wykorzystywanie
wody chrzcielnej, wosku z paschału, poświęconych świec, gałązek palmowych,
ziół i świętych olejów do przeciwdziałania chorobom u ludzi i zwierząt oraz
innych praktyk (Bracha 1999, s. 146). Na terenie Niemiec, wykonane w odpowiednim czasie wieńce, np. podczas śpiewania Pasji, zaniesione do domu,
chroniły ludzi i zwierzęta od wszelkiego zła, zaś połykanie bazi leczyło choroby
uszu (Bracha 1999, s. 149). Wiadomo, iż na terenie Warmii również zdarzały
się w połowie XV w. przypadki wykorzystywania rzeczy świętych do innych
celów niż ich właściwe przeznaczenie, co wytykano w statutach synodalnych
(Statuty synodalne 2010, s. 14). W statucie Mikołaja Trąby z r. 1420 pojawia się informacja o klątwie rzuconej przez duchownego na osoby używające
w różnorakich praktykach rzeczy świętych (Bystroń 1947, s. 169).
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U schyłku średniowiecza wśród polskiej ludności istniało przekonanie
o nadzwyczajnej mocy przedmiotów konsekrowanych w świątyni. Jedną
z takich substancji były oleje święte, które – jak wierzono - były skuteczne
w praktykach leczniczych.
Sztuka medyczna w średniowieczu, jak i w wiekach następnych nie stała
na wysokim poziomie, a szczególnie na pomoc medyków nie mieli co liczyć
biedniejsi. Marcin z Kłecka, już w tytule swojego dzieła poświęconego morowemu powietrzu i wydanego w 1605 r., zawarł informację, iż jest ono skierowane do bogatych i ubogich, „bo nie każdy na lekarstwa ma pieniądze”1.
Dlatego próbowano szukać niezawodnych sposobów leczenia we własnym
zakresie, odwołując się do opisywanych tutaj praktyk. Jeżeli jednak nie były
one zgodne z duchem oficjalnej nauki chrześcijańskiej, stanowiły zagrożenie.
Już mnich Rudolf w XIII w. ganił ostro takie przedsięwzięcia. Wiadomo np.,
iż po chrzcie dziecka dotykano jego nóżkami gołego ołtarza, kładziono sznur
od dzwonu na usta dziecka, kładziono też jego rączki na księgę, aby się uczyło
dobrze czy przecierano prześcieradłem z ołtarza twarz dziecka, aby było piękne (Karwot 1955, s. 22). Tenże mnich zanotował, iż drewno z grobów bywa
wykorzystywane w praktykach miłosnych. W tych samych celach używano
olejów świętych, wody święconej i komunikantów (Karwot 1955, s. 26).
Przykłady podobne znane są też z późniejszych wieków, a napomnienia
kleru dowodzą, że praktyki te nie wygasły. Na początku XVII w. przestrzegano
spowiedników w diecezji warmińskiej, aby czuwali nad tym, czy ludność nie
stosuje leków pochodzących nie ze sztuki medycznej, ale z zabobonu (Synod
biskupa warmińskiego Szymona Rudnickiego z 1610 r.: Statuty synodalne
2010, s. 75). Innym przedmiotem wykorzystywanym do zakazanych praktyk,
jak trucizny, zabobony i czary była woda święcona, dlatego nakazywano, aby
proboszcz trzymał ją w miejscu zamkniętym na kłódkę, a klucza nie powierzał nawet klerykom. Do zabobonów, czarów i zaklęć używano też innych
błogosławionych przedmiotów, jak świec, popiołu, palem, ziół, soli, wody,
wina, mirry, kadzidła, ogni, pokarmów, napojów (Synod biskupa warmińskiego Szymona Rudnickiego z 1610 r., synod biskupa warmińskiego Krzysztofa Andrzeja Szembeka z 1725 r.: Statuty synodalne 2010, s. 87-88, 118,
221 ). W razie gorączki używano np. wosku z gromnicy, którego kilka kropel
z wodą należało wypić (Udziela 1891, s. 133). Wg O. Kolberga czarownice
Marcin z Kłecka, Obrona przeciwko morowemu powietrzu doświadczona, na którą jako bogaty tak y ubogi, snadno się zdobędzie, bo nie każdy na lekarstwa ma pieniądze. Na cześć, a na
chwałę Panu Bogu to Tróycy jedynemu, Naświętszey Pannie Mariey, a na pomoc pospolitemu
człowiekowi napisana, Poznań 1605.
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i owczarze stosują do czynienia guseł przedmioty kościelne (frędzle od chorągwi, stuł, ręczników z ołtarzy, kawałków świec z kościoła) (Olszewski 2002,
s. 143). Dla Rusinów uniwersalnym lekiem na wszystkie choroby był piasek
z grobów (Biegeleisen 1929, s. 70). Oczywiście używanie przedmiotów poświęconych (res consecrate) było błędem i nie mogło być wykorzystywane przez
laików do leczenia ludzi i zwierząt oraz innych praktyk (Bylina 1978, s. 146).
Szukając przyczyn powszechnej wiary w cudowną moc rzeczy konsekrowanych, należy sobie uświadomić, iż w okresie XVI – XVIII w. doszło do dogłębnego przeniknięcia się chrześcijaństwa z praktykami popularnymi wśród
ludności, chociaż początek tych zmian miał miejsce już u schyłku średniowiecza. Wcześniejsze stulecia były okresem przyswajania przez lud zasad i praktyk
oraz rytów chrześcijaństwa. Wiek XV to czas coraz bardziej wyraźnego przybierania przez „tradycyjne praktyki magiczne” polskiego chłopstwa charakteru chrześcijańskiego (Wiślicz 2001, s. 183). Zabobony o proweniencji przedchrześcijańskiej szczególnie widoczne są, gdy omawiamy liczne przedmioty
stosowane w praktykach magicznych, a posiadające w wierzeniach chłopów
cudowną moc. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż gros owych „rzeczy” miało
jakąś styczność z religią chrześcijańską. Od schyłku XVI w. były to przedmioty
chętnie wykorzystywane w tego rodzaju obrzędowości, gdyż uległy wcześniej
poświęceniu lub miały styczność z res consecrate (Wiślicz 2001, s. 184; zob. też
Bystroń 1947, s. 34).
Jak zauważył T. Wiślicz, przedmioty konsekrowane (świece, sól, woda,
pokarm, zioła) były chętnie wykorzystywane w działaniach o charakterze
zabobonnym. Hierarchia kościelna owych praktyk nie aprobowała (Wiślicz
2001, s. 185). Wiadomo np., że w XVIII w. używanie wody święconej lub jakichkolwiek przedmiotów kościelnych mogło być ganione podczas spowiedzi2.
W mniemaniu chłopów małopolskich, u zarania epoki nowożytnej, przypadkowa styczność takich przedmiotów z sacrum wykluczała możliwość ich
zastosowania w celach magicznych. Szczególną moc posiadały więc te rzeczy
konsekrowane, „którym duchowny udzielał magicznej siły umyślnie”. Moc
pochodząca od kapłana, mogła zostać wyzyskana ponownie bez jego zgody
(Wiślicz 2001, s. 185).
Zapewne człowiek średniowiecza nie widział subtelnej różnicy między stosowaniem amuletów a relikwiami ze szczątkami osób świętych. A. Guriewicz
2
Zbiór generalny wszystkich grzechów z przykazać boskich kościelnych z siedmiu głównych
grzechów śmiertelnych tudziesz podług stanu i kondycji każdego człowieka do porachunku
y roztrząśnienia summienia idąc spowiadać się podany 1776 roku, Wisła 1901, t. 15, z. 5,
s. 653 – 655.
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twierdzi, iż niezrozumiałe było np. potępianie stosowania ziół a nie ganiono
bicia w dzwony podczas burzy czy wręcz duchowni zalecali stosowanie w chorobach pył z grobu świętego męczennika lub kurz z ołtarza. Stąd też rozgraniczenie tych dwóch sfer było dla większości parafian niemożliwe (Guriewicz
1987, s. 104). Stanisław ze Skarbimierza potępił np. zwyczaj noszenia wysokich krzyży, a przeciw burzy zalecał właśnie bicie w dzwony i palenie w domu
ognia (Kultura Polski średniowiecznej XIV – XV w. 1997, s. 153 – 154).
Prawdopodobnie przekonanie co można, a czego nie należy czynić (czyli
co jest zgodne a co nie z oficjalną nauką Kościoła) w przeważającej mierze
było w dyspozycji wykształconych duchownych. Dlatego też ludność wiejska
w niewielkim zaledwie stopniu była zaznajomiona z powinnościami chrześcijańskimi (Bylina 2002, s. 211).
W XVI i XVII w. chłopi małopolscy stawiali na równi oficjalne praktyki religijne z zabobonami. Wynikało to z faktu, iż celem nadrzędnym była
skuteczność owych praktyk. W tym celu służyło także stosowanie eklezjaliów.
Także sam kler parafialny był zapewne przesiąknięty zabobonami i przesądami
ludowymi (Wiślicz 2001, s. 164).
HOSTIA
Istotne znaczenie w zabobonnych działaniach odgrywała hostia. Chłopi
stosowali ją w praktykach „zapewniających powodzenie i odganiających złe
duchy.” Z racji tego, iż takie czynności mogły skończyć się dla podejrzanego
o ich stosowanie nawet oskarżeniem o czynienie czarów, zapewne stanowiły
one margines. Nie zmienia to faktu, iż powszechne było mniemanie o skuteczności działania Najświętszego Sakramentu (Wiślicz 2001, s. 184).
Już nawet samo spojrzenie na hostię mogło ochronić od nieszczęścia
w danym dniu. Niewykluczone, iż niektórzy wierni uczestniczyli w liturgii
wyłącznie po to, aby zobaczyć moment Podniesienia, właśnie w przekonaniu, iż moc poświęconej hostii zapewni ochronę w danym dniu (Bylina 1997,
s. 414). Ilustracją tego jest sprawa wieśniaczki Jachny z parafii Brzyków, odnotowana przez Stanisława Bylinę. Duchowni z sąsiedniej parafii oskarżyli ją
o świętokradztwo, gdyż w święto Wielkanocy ukryła rzekomo przyjętą hostię. Kobieta musiała na skutek tej kradzieży odbyć publiczną pokutę; najpewniej była jednak ona podejrzana o praktykowanie magii (Bylina 2002,
s. 129 - 130).
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W XIX w., aby utrzymać pszczoły w ulu, należało iść do spowiedzi,
a następnie przyjąć komunię świętą. W dalszym ciągu wyjęty z ust komunikant należało włożyć do ula (Kolberg 1886, s. 214)
PYŁ
W średniowieczu chętnie handlowano i czczono nie tylko relikwie świętych i przedmioty bezpośrednio z nimi związane, ale np. pył z ich grobów
(Guriewicz 1987, s. 25, 70.). Hinkmar – arcybiskup Reims, w 878 r. napisał
„Żywot św. Remigiusza”. Dzieło to było podawane w 2 wersjach – dla prostaków i oświeconych. W tej drugiej autor opisał dokładnie cuda, które miały
miejsce po zgonie św. Remigiusza. Zwrócił szczególną uwagę na stosowanie
pyłu z kościoła, w którym tenże święty został pochowany (Guriewicz 1987,
s. 88). Pył ten był też stosunkowo łatwy do pozyskania dla osób ubogich (Bylina 1997, s . 416.).
W wielu państwach Europy, jak informował H. Biegeleisen, „do niedawna leczono rany i różne choroby posypywaniem prochu z kościołów w Holandii, Irlandii, Francji, Włoch i in.” Poza tym stosowano w średniowieczu
proch z grobów świętych i pył z miejsc świętych, służący do celów leczniczych
(Biegeleisen 1929, s. 71). W wigilię Popielca chłopi używali w średniowieczu święconego popiołu, który siali wymieszany z ziarnami. Celem zabiegu
było wyplenienie robactwa (Brückner 1902, s. 49, zob. też Olszewski 2002,
s. 114-115).
W kościele we wsi Włościejewki w XIX w. znajdował się kamień z tzw.
bożymi stopkami (N.M. Panny), wmurowany przy drzwiach. Wierni wierzyli
w jego cudowną moc, co skutkowało wyskrobywaniem z niego pyłu, stosowanego później w różnych dolegliwościach (Kolberg 1875, s. 38).
Zwyczaj stosowania pyłu leczniczego utrzymywał się długo, gdyż wg Biegeleisena lud wyciera święte stopki (boże stopki) piaskiem, który później stosuje się w lecznictwie przeciwko różnym chorobom (Biegeleisen 1929, s. 340).
We wsi Morownica stał w XIX w. krzyż mocno wkopany w ziemię, do
tego stopnia, iż widoczny był wyłącznie jego wierzchołek. Ludzie skrobali
z niego pył i pleśń, a następnie dodawali do gotującej wody, co miało być lekarstwem na wiele chorób (Kolberg 1876, s. 19).
W kościele św. Marka w Krakowie dawano drewno pochodzące z trumny
jakiegoś świętego, które miało być skuteczne na leczenie oczu, a w okresie
zabierania owych informacji przez O. Kolberga, ojcowie reformaci rozdawali
jakiś proszek na oczy (Kolberg 1874, s. 152).
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Aby zapewnić położnicy po poronieniu zdrowie, należało zeskrobać nieco
srebra, zmieszać je z okowitą i proszkiem drzewnym, zeskrobanym z czterech
rogów stołu (Udziela 1891, s. 58). Nalot, kurz itp. substancje z przedmiotów
kultu były w stanie zapewnić pomoc, więc gdy kobieta po porodzie utraciła
pokarm, powinna dla jego odzyskania wypić mleko w wywarem z mchu, pochodzącym z dwóch krzyży na rozstajach dróg (Udziela 1891, s. 66). W razie
krwotoku macicznego, kobiety uśmierzały ból piciem wódki ze sproszkowanym kamieniem raźnym (Lapis haematites) (Udziela 1891, s. 177).
Noworodka przed chorobami oczu chronił proch, zebrany przez matkę
z miejsca, gdzie klęczała z dzieckiem podczas wywodu3w momencie, gdy kapłan odmawiał nad obojgiem modlitwę. W taki sposób zebrany proszek należało posypać dziecku na powieki (Udziela 1891, s. 87). Na suchoty pomagała dzieciom ziemia pochodząca z dziewięciu grobów, dorzucana do kąpieli
(Udziela 1891, s. 99).
Z dużą dozą prawdopodobieństwa można sądzić, iż ślady występujące
powszechnie na zewnętrznych elewacjach kościołów gotyckich w Polsce, jak
i w innych krajach Europy (Niemcy), są pozostałością po czynności polegającej na wydobywaniu pyłu, który stosowano w celach leczniczych (Rau 1881,
s. 88; Hellmich 1918, s. 71; Kohlstock 1933, s. 269-277; Hoffmann 1937,
za Hochleitner 2002, s. 101, za Drozdowski 1986, s. 4; Mordal 1990, s. 36;
Madela 2009, s. 10; Kamińska 2011, s. 41; Weertz, Weertz, Duffin 2014,
s. 27; Węgłowska 2016, s. 18-181)4.
W relacji z posiedzenia Wydziału Archeologicznego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, czytamy iż ks. Józef Dydyński – proboszcz z Kłecka
- znał człowieka, który przyznał, że otwory – takie jak na murach świątyń

Była to uroczystość rodzinno – kościelna, gdy kobieta po ok. 40 dniach po urodzeniu dziecka (okres, gdy nie mogła uczęszczać do kościoła), wracała do społeczności wiernych. Towarzyszyły jej rytualne ablucje, egzorcyzmy czy biesiada - Kizik 1998, s. 63.
4
Więcej na temat tzw. śladów dołkowych (dołków pokutnych, czarek, jamek, bruzd) zob.
np. Hockenbeck H., Die Näpfchensteine an den Pfarrkirchen zu Klecko, Lekno, Rogasen
und Wongrowitz, Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen 1885, t. 1,
s. 118 - 133; Wróblewski T., Zagadkowe ślady na ścianach kościołów w Wielkopolsce, Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza 1958, t. IV, z. 2, s. 195-205; Tyszkiewicz
J., „Nowy ogień” na wiosnę, [w:] Cultus et cognitio. Studia z dziejów średniowiecznej kultury, Warszawa 1976, s. 591 – 597; Olędzki J., Znaki istnienia, Polska Sztuka Ludowa 1985,
R. XXXIX, nr 1-2, s. 3-21; Mietz A., Graffita czasów nowożytnych na murach kościołów
w Grudziądzu i okolicy. Tożsamość – orędownictwo – zbawienie, Rocznik Grudziądzki 1998,
t. XIII, s. 33-47; Hochleitner J., Tajemnicze znaki na cegłach gotyckich kościołów na przykładzie katedry św. Mikołaja w Elblągu, Rocznik Elbląski 2002, t. XVIII, s. 95-102; Lewandowska
J., Zagadkowe ślady na murach kościołów w Brodnicy, Lembargu, Lubawie i Nowym Mieście
Lubawskim, [w:] Wiara z demonem w tle. Studia nad materialnymi śladami przekazu informacji na ziemiach polskich do schyłku XVIII wieku, Toruń 2008, s. 57-76.
3

88

PRZEDMIOTY SACRUM W LECZNICTWIE LUDU POLSKIEGO

– wiercił dla zabawy. Sam ksiądz uważał, że niektórzy robili to na pewno
z zabobonu, gdyż wiercenie i tarcie kamyczka jeszcze w jego czasach odgrywało
niepoślednią rolę w ludowej medycynie (Kurier Poznański 1885, s. 3).
Max Hellmich doszedł do wniosku, iż pył służył celom leczniczym. Posiadał on pewne informacje o podawaniu bydłu szlifowanego pyłu na choroby,
zaś w okolicach Nysy pył ten miał być stosowany przeciwko padaczce, a więc
zażywany przez ludzi (Hellmich 1918, s. 71, 75). Karl Kohlstock rozpatrywał
kilka wyjaśnień, ale za najbardziej prawdopodobne uważał właśnie powiązanie
śladów z wydobywaniem pyłu w celach leczniczych. Dowodził tego, wspominając o istnieniu w średniowieczu przekonania wśród wiernych o cudownej
mocy uzdrowicielskiej relikwii. Wspomniał też, iż w drugiej połowie XVIII w.,
po kanonizacji Kamila z Lellis, patrona szpitali, używano pyłu z kamieni pochodzących z jego celi do leczniczych rytuałów. Przytaczając kolejne przykłady
związane z pozyskiwaniem pyłu z różnych miejsc sacrum, starał się wykazać
prawdziwość swego dochodzenia (Kohlstock 1933, s. 269-277).
Hipotezę leczniczą znał także Tadeusz Wróblewski. W gwarze wielkopolskiej ślady zwane są „gmerkami” lub „gmyrkami”, co znaczy wydrapywać, wygrzebywać coś. Łączył on ten termin z praktyką, polegającą na wydrapywaniu
nieco ceglanego pyłu z muru świątyni, który następnie podawano bydłu wraz
z paszą w celach leczniczych (Wróblewski 1958, s. 205).
O używaniu pyłu w celach leczniczych pisał, w kontekście śladów na
krzyżach pokutnych, Georg Steller. Sądził, iż ów proszek pozyskiwano w celu
leczenia podczas zarazy i posypywania go na rany. Wg niego takie właściwości
posiadał w wierzeniach ludności krzyż pokutny w Dzietrzychowicach (Steller
1959, za Drozdowski 1986, s. 4). O tymże krzyżu, a także o krzyżu pokutnym w Nowoszowie pisał Felix Hoffmann, twierdząc, podobnie jak Steller, iż
pył ten używany był do leczenia przez zamawianie przeciw zarazie (Hoffmann
1937, za Drozdowski 1986, s. 4).
Paweł Mordal był kolejną osobą, która opierając się na tym samym źródle,
podał informację o tym, że w drugiej połowie XIX w. w Szamotułach nauczyciel z Gniezna – Kozłowski, widział kobietę wybierającą podczas niedzielnej
mszy mączkę ceglaną. Stwierdziła ona, że potrzebuje jej dla krowy (Mordal
1990, s. 36). P. Mordal twierdził że ślady podłużne podobne do pręg to pozostałości po zdobywaniu mączki leczniczej (Mordal 1990, s. 36).
Wnikliwie hipotezę leczniczą przeanalizował Kazimierz Madela. Był
przekonany, że ślady są pozostałościami po uzyskiwaniu pyłu ceglanego.
Mógł on służyć w różnorodnych celach – zabierali go pielgrzymi czy żołnierze jako „talizman”, dający szczęście. Przytoczył przypuszczenie, iż ów pył był
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sypany podczas pogrzebu do grobów w nieznanym nam celu, a może na głowę
i nogi młodej pary, aby zapewnić jej płodność. Mógł też chronić niemowlęta
przed nieszczęściem i mieć charakter apotropaiczny przed diabelskimi mocami i czarownicami (Madela 2009, s. 10). Proszek można było stosować jako
lekarstwo, na co wskazuje literatura dotycząca medycyny ludowej; dosypywano go do żywności w czasie chorób. Proszek o właściwościach leczniczych,
dodawano do kawy, rosołu lub w opłatku, jadano w czasie choroby, gorączki,
bólów, chorób zakaźnych, robiono opatrunki po pomieszaniu z masłem, dawano bydłu do zjedzenia (Madela 2009, s. 11).
Jan Weertz, Els Weertz i Christopher J Duffin byli przekonani, iż ślady
na kościołach są pozostałością po zdobywaniu leczniczego pyłu kamiennego. Doszli do tego przekonania m.in. na podstawie wzmianek w literaturze
o używaniu pyłu leczniczego w celach terapeutycznych już w starożytnej Grecji, a także w epoce średniowiecza. Wspomnieli, że używanie pyłu z murów
w celach leczniczych, Kościół usankcjonował już w VI w., a uczynił to Grzegorz z Tours (Weertz, Weertz, Duffin 2014, s. 30-31). Ich badania są godne
uwagi m.in. z tego względu, że swe wnioski wyciągnęli na podstawie przebadania ponad 200 miejsc ze śladami (Weertz, Weertz, Duffin 2014s. 27).
WODA
W zakres cudownej mocy posiadanej przez przedmioty związane z sacrum,
wpisuje się wierzenie z okolic kieleckiego, iż woda z trzech kościołów, pomagała na sen (Udziela 1891, s. 110). Na zapalenie oczu dobrym remedium była
przemywanie ich wodą pochodzącą z miejsc świętych lub cudownych (Udziela 1891, s. 115). Szczególne właściwości posiadało krzesiwo, o czym świadczy fakt, że na zapalenie oczu należało użyć nowego krzesiwa i świeżej hubki
i krzesać ogień przed chorym, wymawiając pacierz do przemienienia Pańskiego (Udziela 1891, s. 117).
W literaturze przedmiotu znane są wspominane już głazy z zagłębienia5
mi . Interesujące jest, że także woda pochodząca z tych otworów, była następnie używana do celów leczniczych, natomiast pochodzący z nich pył, po
dodaniu do jedzenia, zapewniał ludziom siłę, zaś zwierzęta chronił przed chorobami (Kuczkowski, Kajkowski 2007/2008, s. 327).
Na zapalenie oczu stosowano m.in. wodę pochodzącą z miejsc świętych
i cudownych (np. z Kalwarii Zebrzydowskiej czy z sadzawki św. Stanisława na
Więcej na ich temat, zob. Lisiewicz T., 1902 W sprawie kamieni ze śladami, Światowit,
t. IV, s. 157-160; Baruch 1907, s. 5 - 23; Moszyński 1967, s. 250; Woźny 2014, s. 203 – 206.

5
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Skałce w Krakowie (Kolberg 1874, s. 152). Zwyczaj ów był jeszcze stosowany
w 1872 r., kiedy to jedna z gazet zamieściła apel o zamknięcie owej sadzawki.
Motywacją była w tym przypadku troska o stan zdrowia osób chorych na oczy,
które „w dzień św. Stanisława, (…), w mniemaniu doznania ulg i przyjścia do
zdrowia, czerpią zanieczyszczoną wodę i przecierają nią oczy, co owszem stan
ich choroby pogarsza jeszcze.” (Kolberg 1874, s. 152).
Innym przykładem stosowania wody o rzekomo cudownych właściwościach jest informacja o tym, iż osoby, które nie mogły posiąść wody pochodzącej z miejsc słynących cudami, starały się wejść w posiadanie wody poświęconej przez duchownego w świątyni „w wigilię Trzech Króli lub w Wielką
Sobotę”. Później stosowano ją w wielu chorobach bólu oczu, gardła, obłąkaniu
(Kolberg 1967a, s. 40).
Na zimnicę - zwaną febrą - podawano węgiel z drzewa, w które uderzył
piorun. Należało go sproszkować i wypić z wodą (Udziela 1891, s. 181). Do
strzał piorunowych zaliczano dawniej głównie belemnity, wierząc w ich piorunowe pochodzenie, sądzono że mają zastosowanie jako środek apotropaiczny
(Moszyński 1967, s. 487-488). Taka sproszkowana strzała piorunowa, podana
w wodzie ułatwić miała cierpiącym ciężarnym kobietom poród. Zwyczaj ten
znano tez na terenie niektórych krajów niemieckich i w Szwecji (Moszyński
1967, s. 488). W kulturze Słowian częste były czary czynione niejako na odległość. W tym celu umieszczano np. proch czy wiórki z oskrobanych paznokci figur świętych w poduszkach lub w pierzynach (Moszyński 1967, s. 342).
Proszek mógł być jednak zastosowany też jako remedium na oczarowanie.
Wg Jakuba Haura był na to taki oto sposób, który pewien człowiek otrzymał
od samego medyka: „(…) aby poszedł do dzwona, i z samego serca, które we
dzwon uderza, także i z ślubnego pierścienia złotego, po trosze uskrobawszy
metalu, z rana nim słońce wznidzie wypił w ciepłym winie, a tak doznał stąd
pomocy i do sił znacznie przyszedł” (Haur 1693, s. 454).
INNE PRZEDMIOTY
Głównym celem stosowania omawianych tutaj sakramentaliów było zapewnienie zdrowia głównie sobie, członkom rodziny, czasem zaś posiadanemu
inwentarzowi żywemu. Dlatego też stosowano w celach paramedycznych zioła
święcone przez duchownego w dzień Wniebowzięcia (Bylina 1997, s. 436).
W magii płodności stosowana była praktyka posypywania ziemi popiołem święconym w kościele. Gest ten – jak sądzono – pozwalał przenieść
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moc z przedmiotu poświęconego na ludzi i zwierzęta, którym gwarantował
zachowanie zdrowia (Bylina 2002, s. 184).
W okolicach Pleszewa mieszkała w XIX w. kobieta, lecząca epileptyków.
Stosowała ona repertuar leków, ograniczający się do proszku ze szkła kryształowego oraz kurzu i pajęczyny z kościoła (Kolberg 1967, s. 473).
W okolicy tarnowskiego i rzeszowskiego na reumatyzm zalecano m.in.
wymoczenie w winie co najmniej godzinę mchu pochodzącego z poświęconego przydrożnego krzyża. Należało dawkować taka substancję w proporcji
jednego kieliszka na czczo rano i jednego przed snem (Kolberg 1967a, s. 294).
Krowie, która straciła mleko, wg wierzeń ludowych należało obwiązać
ogon nitką z materiału, który był używano przy chrzcie jako krzyżmo. Innym
sposobem na zaradzenie temu samemu problemowi było trzykrotne potarcie
po zadzie i krzyżu zwierzęcia obrusem pochodzącym z ołtarza (Kolberg 1891,
s. 169).
W Warszawie na ból głowy zalecano połknąć święcone tzw. kotki, czyli
bazie w liczbie pięciu, co też było skuteczne jak sądzono - przez cały rok (Kolberg 1969, s. 325)
Aby przeciwdziałać kolkom ludzie na Mazowszu pili wodę pochodząca
z wygotowanych knotów świec z kościoła (Kolberg 1969, s. 326).
Aby uświadomić, jak bardzo jeszcze w XIX w. ludzie byli przekonani
o sile oddziaływania przedmiotów powiązanych z sacrum, przytoczę dwa
przykłady.
W dawnym powiecie opoczyńskim owczarz leczył ludzi, uzywając m. in.
przedmiotów związanych z kultem chrześcijańskim, w tym ksiąg. W specjalnej kaplicy odprawiał nabożeństwa, przewracał księgi, jednak wcale nie potrafił czytać. W taki oto sposób unaoczniał obecnym, iż natchnienie czerpie
z tych świętych ksiąg (Kolberg 1888, s. 169).
I jeszcze jeden przykład, tym razem w dosłownym brzmieniu:
„W okolicy Iłży dziedziczka pewnego majątku niosła często pomoc
chorym włościanom. Gdy jej babka (akuszerka) znać dała, że położnica jedna po urodzeniu słabego dziecka mocno jest cierpiąca, pobiegła do niej z winem i cynamonem by ją pokrzepić i dowiedzieć
się dokładnie o stanie jej choroby. Wszedłszy do tej chałupy, uczuła
w izbie odurzający zaduch spalenizny. Gdy się o przyczynę tego zapytała, odpowiedziały jej obecne tam kumoszki, jako zdjąwszy obraz Pana
Jezusa ukrzyżowanego ze ściany i położywszy go na ziemi (klepisku),
w tej właśnie chwili go spaliły, a nad płomieniem wysoko w dymie
trzymały chore dziecko, w przekonaniu, że ten środek je uzdrowi. Gdy
dziedziczka im oznajmiła, że popełnili czyn bezbożny i że przeciwnie
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dziecko, tym sposobem udusić byli mogli, odrzekli najspokojniej, że
wielka jest moc Boża przez ogień, i dla tego obraz spalić musieli. Dziecko przyszło wprawdzie na krótki czas do przytomności, lecz w parę dni
potem umarło.” (Kolberg 1888, s. 170).

Szereg powyższych przykładów wiary w moc oddziaływania przedmiotów konsekrowanych, sięga zapewne swoim rodowodem czasów średniowiecza.
Trudno jest rozstrzygnąć, które z zachowanych do dzisiaj reliktów tych wierzeń
odzwierciedlają przekonania żywe kilkaset lat temu. Nie ulega wątpliwości, iż
przesądów leczniczych było bardzo wiele, a do dziś przetrwała zapewne tylko
niewielka ich liczba. Jednocześnie fakt ten dowodzi dawności owych przekonań (Kolberg 1874, s. 151).
Niestrudzony badacz Oskar Kolberg był przekonany, iż
„[…]źródłem wszystkich przesądów w poprzedzającej części wyliczonych być musiało już to niewłaściwe stosowanie przedmiotów wiary,
do spraw czystko fizycznych; już znowu opieranie się w sądach nie
tyle na przekonaniu do którego potrzeba ugruntowanych doświadczeń
i ścisłego wyrozumowania; jako raczej na domysłach, przypuszczeniach
i lekkomyślnych domniemaniach. Przesądy złączone z wiarą miały swe
źródło w mitologii słowiańskiej. Wiele przynajmniej z tych, które aż
dotąd lud wiernie przechował, jedynie w tego rodzaju podaniach wyjaśnienie znajduje. Tu np. należy wyobrażenie o zmorze pod postacią
przyłożnika o boginkach, o potrzebach nieboszczyka na tamtym świecie. Atoli niezbywa też na przykładach od ciemnego gminu z samej
nauki Chrystusa i branych obrządków kościelnych, tutaj przynajmniej
policzyć należy: wpatrywanie się w patynę chorych na żółtaczkę, obmywanie zbolałych oczu najczęściej skalaną wodą z sadzawek oblewających
wyobrażenia świętych, proszki z Krzyża Śgo, zażegnywanie it.p. świętości, samej wierze ubliżające postępki. Przesądy jednak lekarskie nierównie więcej niż z nadużycia wiary, powstały z drugiego źródła, to jest:
z braku doświadczenia, z przedwczesnych i lekkomyślnych domniemań; z małym bowiem wyjątkiem te, które w drugiej części wykazane
były, temu początek swój winny” (Kolberg 1874, s. 179 - 180).
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Siła wiary w siebie,
społeczną równość
i świat sprawiedliwy.
Wybrane wyznaczniki
niepokoju egzystencjalnego
w dobie pandemii COVID-19

Wprowadzenie
Poczucie kruchości życia i własnej śmiertelności to podstawowe doświadczenia ludzkiej egzystencji, które jako jedyne nie są przedmiotem pragnień
i dążeń człowieka, budzą natomiast tendencję do ich unikania lub zaprzeczania (Łukaszewski, Boguszewska 2008). Trzon tego doświadczenia stanowi
lęk przed śmiercią. Psychologia egzystencjalna oraz empirycznie zorientowana Teoria Opanowywania Trwogi (TOT)3 nazywają go niepokojem, lękiem
lub trwogą egzystencjalną. Jest to lęk szczególnego rodzaju, ponieważ trudno
wskazać jego bezpośrednią przyczynę. Zazwyczaj pozostaje on na poziomie
latentnym, jednakże niektóre okoliczności silniej go aktualizują. Ma to miejsce
1
Instytut Psychologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, kontakt: renata
_zyla@tlen.pl. Artykuł prezentuje wyniki projektu badawczego realizowanego w ramach badań
statutowych: Poznawcze i osobowościowe uwarunkowania lęku egzystencjalnego w sytuacji ekspozycji na zagrożenie zdrowia i życia.
2
W realizacji projektu badawczego brali udział studenci psychologii Instytutu Psychologii UP
Kraków działający w ramach Sekcji Psychologii Sądowej i Osobowości Koła Naukowego „Sensorium”: Zuzanna Boćko, Anita Burdzy, Angelika Chomicka, Klaudia Kulka.
3
Terror Managment Theory (TMT) – w artykule używamy polskich akronimów TOT.
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zwłaszcza w sytuacjach dostarczających wyrazistości śmierci. Pandemia koronawirusa wywołała w ludziach poczucie zagrożenia zdrowia i życia – własnego
oraz innych - stwarzając tego typu okoliczności. Bezpośrednia konfrontacja
z możliwością utraty zdrowia, a nawet życia w tak szerokiej skali, z jaką mamy
do czynienia podczas pandemii, mogła wzbudzić świadomość własnej śmiertelności, skutkiem czego wzmógł się niepokój egzystencjalny.
Zdaniem autorów Teorii Opanowywania Trwogi (TOT) J. Geenberga,
S. Solomona i T. Pyszczynskiego głęboko zakorzenionym motywem istnienia
człowieka jest pragnienie życia, bazujące na instynkcie przetrwania, który jest
podstawowym regulatorem wszystkich, choć tak przecież zróżnicowanych
motywów jego postępowania (Solomon i in. 1991). TOT odwołuje się tu do
perspektywy ewolucyjnej, ale równie dużo czerpie z psychologii egzystencjalnej, zwłaszcza z dorobku takich autorów jak Søren Kierkegaard, Otto Rank,
Ernest Becker czy Irvin Yalom. Psychologia egzystencjalna podkreśla, że
w życie człowieka wpisane jest doświadczenie kruchości i lęku związanego
z jego skończonością. Każdy z nas w sposób bardziej lub mniej świadomy
konfrontuje się z nim i rozwija różne strategie radzenia sobie, które chronią przed nieznośną świadomością. Yalom (2008) uważa wręcz, że większość
problemów, z którymi zgłaszają się klienci gabinetów psychoterapeutycznych
ma swoje źródło w lęku przed śmiercią. Podobne tezy sformułowali autorzy TOT twierdząc, że świadomość własnej przemijalności i nieuchronności
śmierci powoduje paraliżujące poczucie zagrożenia, ponieważ stoi w opozycji
do instynktu życia. Codzienne funkcjonowanie człowieka i zachowanie zdrowia psychicznego byłoby niemożliwe, gdyby tego typu stan utrzymywałby się
zbyt długo. Z uwagi na to wykształcił on, w toku ewolucji i rozwoju kulturowo-społecznego, mechanizmy pozwalające na łagodzenie doświadczenia
egzystencjalnej trwogi.
Badania przeprowadzone m.in. przez J. Geenberaga, S. Solomona
i T. Pyszczynskiego, pokazują, że buforem zabezpieczającym przed lękiem egzystencjalnym są przede wszystkim wysoka samoocena i wiara w słuszność wyznawanego światopoglądu kulturowego (kolektywny system znaczeń) (Greenberg, Solomon i Pyszczynski 1997). Światopogląd, czyli podzielana społecznie
koncepcja rzeczywistości i element kultury, może być rozumiany jako religia, ideologia polityczna czy system norm i wartości. Jego adaptacyjna rola
w opanowywaniu lęku egzystencjalnego ujawnia się w momencie, gdy jednostka identyfikuje się z wyznawanym światopoglądem oraz postępuje zgodnie
z zawartymi w nim standardami. Wówczas daje on jej szanse na symboliczną nieśmiertelność, np. poprzez ideę nieśmiertelności duszy, reinkarnację
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czy poprzez wytwory i dzieła, które stają się ostatecznie częścią kulturowego
dziedzictwa. Co więcej, przekonanie o słuszności i powszechności wyznawanych zasad, sprawia, że świat wydaje się bardziej przewidywalny, sprawiedliwy
i możliwy do kontrolowania (Baka 2005). Ponadto, postępowanie zgodnie
z przyjętymi standardami daje jednostce szansę na dobre samopoczucie i przekonanie o własnej wartości (światopogląd tworzy kontekst, w odniesieniu do
którego oceniane i wartościowane są decyzje, zachowania i w konsekwencji
całe życie danej osoby). Przynależność do wartościowej grupy społecznej łagodzi egzystencjalne lęki i podwyższa poczucie wartości. Wysoka samoocena jest
kolejnym buforem zabezpieczającym przed egzystencjalną trwogą (Solomon,
Greenberg i Pyszczynski 1991), dlatego pozyskiwanie dowodów potwierdzających indywidualną wartość jest tak ważnym dążeniem człowieka (Doliński,
Szmajke 1994; Szmajke 1989). Przykładowo zdobywanie kolejnych stopni
awansu, prestiżu społecznego, władzy i wpływu, gromadzenie dóbr materialnych czy dbałość o własną atrakcyjność interpersonalną lub fizyczną mogą być
traktowane jako wyraz dążenia do zachowania wysokiej oceny samego siebie,
a jednocześnie stanowić sposób na opanowywania lęku przed śmiercią.
Materiał i metoda
Bazując na powyższych podstawach teoretycznych i przeglądzie wyników badań empirycznych dotyczących lęku egzystencjalnego przedmiotem
badań własnych uczyniono zależności między orientacją społeczną (zoperacjonalizowaną za pomocą takich wymiarów jak: kolektywizm/indywidualizm
i równościowość/hierarchiczność) i religijną (określoną za pomocą takich kategorii jak: literalna/symboliczna interpretacja religii oraz włączenie/wykluczenie
transcendencji) oraz samooceną a poziomem i strukturą niepokoju egzystencjalnego doświadczanego przez osoby badane w sytuacji zagrożenia zdrowia
i życia wywołanego pandemią koronawirusa. Testowano również czy orientacja społeczna i religijna oraz samoocena mogą być predyktorami niepokoju
egzystencjalnego oraz w jakim stopniu wyjaśniają jego strukturę i nasilenie.
Sformułowano następujące główne pytanie badawcze:
Czy i jakie jest znaczenie orientacji społecznej i religijnej oraz samooceny
dla poziomu niepokoju egzystencjalnego doświadczanego przez osoby badane
w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia wywołanego pandemią koronawirusa?
W odniesieniu do pytania głównego opracowano pytania oraz hipotezy
szczegółowe, które zostały zaprezentowane poniżej:
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1. Który z wymiarów orientacji społecznej ma większe znaczenie dla nasilenia niepokoju egzystencjalnego?
H1a. Osoby o orientacji kolektywistycznej będą charakteryzowały
się niższym poziomem niepokoju egzystencjalnego niż osoby o orientacji
indywidualistycznej
H1b. Orientacja równościowa wiąże się z niższym, zaś orientacja hierarchiczna z wyższym nasileniem niepokoju egzystencjalnego
2. Czy orientacja religijna jest skorelowana z poziomem niepokoju
egzystencjalnego?
H2. Orientacja religijna zakładająca istnienie transcendencji będzie związana z niższym poziomem niepokoju egzystencjalnego (literalna i symboliczna
afirmacja transcendencji)
3. Czy niższa samoocena współwystępuje z wyższym poziomem niepokoju egzystencjalnego?
H3. Niższa samoocena będzie wiązała się z wyższym poziomem lęku
egzystencjalnego
4. W jakim stopniu orientacja społeczna, religijna oraz samoocena
i zmienne socjodemograficzne pozwalają na przewidywanie nasilenia niepokoju egzystencjalnego?
H4. Orientacja religijna i samoocena będą w największym stopniu
umożliwiać predykcję nasilenia niepokoju egzystencjalnego
5. Czy stopień obaw związanych z COVID-19 pozwala na przewidywanie poziomu niepokoju egzystencjalnego?
H5. Wysoki poziom obaw osób badanych dotyczących zagrożenia zdrowia i życia przez COVID-19 będzie związany z wysokim poziomem niepokoju egzystencjalnego
Procedura
W celu pozyskania materiału badawczego stworzono internetowy kwestionariusz składający się z następujących narzędzi badawczych: Ankieta,
Kwestionariusz do badania indywidualizmu i kolektywizmu równościowego
oraz hierarchicznego, Skalę Przekonań Postkrytycznych, Skalę Samooceny
Rosenberga oraz Skalę Niepokoju Egzystencjalnego, które zostały scharakteryzowane poniżej.
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Ankieta
Skonstruowana została w sposób autorski. Pytano w niej o płeć, wiek,
miejsce zamieszkania, wykształcenie oraz poglądy religijne i polityczne osób
badanych. Znalazły się w niej również pytania dotyczące stosunku do pandemii COVID-19: Czy uważasz, że koronawirus, wywołujący chorobę COVID-19 stanowi realne zagrożenie dla Ciebie? Czy uważasz, że koronawirus,
stanowi realne zagrożenie dla Twojej rodziny? Czy uważasz, że kroki podejmowane przez władze Państwa są wystarczającym zabezpieczeniem przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa? Czy sądzisz, że przestrzegając zaleceń możesz
ochronić się przed zachorowaniem na chorobę COVID-19 wywoływaną zakażeniem koronawirusem? Osoby badane ustosunkowywały się do poszczególnych pytań na skali 1-5. Badani zostali także poproszeni o ocenę ryzyka własnego zachorowania (z wykorzystaniem 5-stopniowej skali) oraz wyjaśnienie
domniemanej przyczyny pandemii (pytanie otwarte).

Skala Niepokoju Egzystencjalnego
Juros (1989) na podstawie fenomenologicznych opisów osób badanych
dotyczących doświadczenia niepokoju egzystencjalnego zidentyfikował trzyczynnikową jego strukturę. Jego zdaniem niepokój egzystencjalny może przejawiać się w czterech formach:(1) lęk przed winą i potępieniem (SNE1) - pojawia
się w momentach ważnych życiowych decyzji, bilansów, kiedy analizowane
jest życie pod kątem osobistej odpowiedzialności za jego kształt, dokonywane
wybory;(2) lęk przed pustką i bezsensem (SNE2) – pojawia się w momentach
zagrożenia znaczenia i sensu istnienia, w momentach kryzysów egzystencjalnych, konieczności ustosunkowania się do trudnych wydarzeń, zagadnienia
cierpienia/szczęścia, związany z poczuciem sensu i znaczeniem własnego życia
w wymiarze indywidualnym i transcendentalnym;(3) lęk przed losem i śmiercią
(SNE3) – lęk o charakterze ontologicznym związany z możliwością nieistnienia, charakteryzowany jako trwoga przed śmiercią, przed przyszłością, która
jest spostrzegana jako zapowiedź końca, może on dotyczyć krótkotrwałości
zdarzeń (coś się skończy) czy wiązać się z obawą o własne zdrowie i życie,
o stratę lub brak kogoś bliskiego;(4) lęk przed utratą witalności egzystencjalnej (SNE4) – związany z troską o własne zdrowie i siły.Kwestionariusz składa
się z 38 stwierdzeń, wobec których osoba badana odnosi się z wykorzystaniem siedmiostopniowej skali. Wskaźniki psychometryczne dla SNE są dobre.
Korelacja między poszczególnymi czynnikami a całą skalą waha się miedzy
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0.34-0.78. α Crombacha dla całej skali wynosi α=.96, natomiast dla czynników: SNE1 α=.95, SNE2 α=.91, SNE3 – α=.85.
Kwestionariusz do badania indywidualizmu
i kolektywizmu równościowego oraz hierarchicznego (KIRH)
Narzędzie opracowane przezSingelisa i Triandisa (1995) w polskiej adaptacji przeprowadzonej przez Adamską, Retkowskiego i Konarskiego (2005)
służy do pomiaru czterech orientacji społecznych opisywanych za pomocą
takich wymiarów jak: indywidualizm/kolektywizm oraz równościowość/hierarchiczność. Konstrukt pojęciowy indywidualizm/kolektywizm można traktować
jako dwie orientacje współwystępujące w umyśle każdego człowieka i odnoszące się do odmiennych sposobów rozumienia relacji łączących jednostkę
z jej otoczeniem oraz pojmowania przez nią swojej roli w społeczeństwie. Indywidualizm/kolektywizm może kształtować funkcje poznawcze, relacje z innymi, wyznawane wartości (motywy, cele) i treść samoświadomości osoby.
W badaniu rozumiany jest jako sposób spostrzegania siebie i swojego miejsca
w grupie przez jednostkę: indywidualizm– celem jednostki jest osiągnięcie niezależności i wyjątkowości; kolektywizm– nacisk kładziony jest na odnalezienie
swojego miejsca w sieci relacji społecznych. Natomiast wymiar równościowość/
hierarchiczność opisuje przekonania jednostki dotyczące charakteru stosunków interpersonalnych: stosunki równościowe– jednostka zakłada istnienie jednakowych praw i obowiązków dla wszystkich; mała przestrzeń emocjonalna
wiąże się z równym traktowaniem osób niezależnie od ich pozycji społecznej;stosunki hierarchiczne– jednostka jest skłonna do akceptacji istnienia różnic
między członkami grupy oraz przywilejów wynikających z zajmowania wyższych pozycji; determinuje to większą przestrzeń emocjonalną wyrażającą się
zmianą zachowań w zależności od pozycji osoby, z którą jest się w kontakcie.
Kombinacja powyższych wymiarów daje cztery typy orientacji społecznych: (1) indywidualizm równościowy (IR) – charakteryzuje osoby skoncentrowane na realizacji celów jednostkowych, wykazujące potrzebę bycia unikalnym, jednak nie poprzez rywalizację czy uzyskiwanie wysokiego statusu,
a bardziej poprzez kooperację; (2) indywidualizm hierarchiczny (IH) – charakteryzuje osoby, które potrzebę wyjątkowości realizują przy pomocy współzawodnictwa, dążą do osiągnięcia wysokiej pozycji społecznej angażując się
w realizację wymagających zadań; (3) kolektywizm równościowy (KR) – charakteryzuje osoby, które postrzegają podobieństwo między sobą a innymi, ważne są dla nich relacje interpersonalne i współzależność, przez co
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skłonne są do przedkładania celów grupowych nad cele osobiste; identyfikują się
z własną grupą i podejmują działania na rzecz jej dobra, ale nie w opozycji
do grup obcych; (4) kolektywizm hierarchiczny (KH)– charakteryzuje osoby,
których działanie przyczynia się do realizacji wspólnego dobra w taki sposób,
że efekt poczynań całej grupy jest większy niż suma działań poszczególnych jej
członków,osoby te są nastawione na rywalizację międzygrupową, skłonne do
poświęceń na rzecz grupy własnej i realizacji wszelkich nakazów wyznaczonych
przez jednostki przywódcze.
Skala obejmuje 39 stwierdzeń, do których badany ustosunkowuje się na
siedmiostopniowej skali (zdecydowanie się nie zgadzam– zdecydowanie się
zgadzam). Metoda charakteryzuje się dobrymi parametrami psychometrycznymi, nie odbiegającymi od pierwowzoru amerykańskiego. Miary rzetelności
i trafności spełniają podstawowe założenia metodologiczne.
Skala Przekonań Postkrytycznych
Narzędzie skonstruowane przez Hutsebauta (2003) w polskiej adaptacji
przeprowadzonej przez Bartczuka, Wiechetka i Zarzycką (2011). Służy do pomiaru postaw wobec religii. Metoda oparta jest na koncepcji Wulffa umiejscawiającej podejścia religijne w dwuwymiarowej przestrzeni, gdzie wymiar wertykalny stanowi włączenie transcendencji/wykluczenie transcendencji (wymiar
ten odnosi się do stopnia, w jakim ludzie akceptują realne istnienie Boga lub
innej rzeczywistości transcendentalnej; różnicuje osoby religijne od niereligijnych), a wymiar horyzontalny interpretacja literalna/interpretacja symboliczna
– wymiar ten określa sposób rozumienia treści religijnych: literalnie – treści
religijne interpretowane są w sposób dosłowny; symbolicznie– treści religijne
interpretowane są metaforycznie.
Skala składa się z 33 stwierdzeń, a odpowiedzi udzielane są na siedmiostopniowej skali (zdecydowanie nie zgadzam się – zdecydowanie zgadzam się).
Wyniki uzyskiwane są w 4 podskalach. Na ich podstawie określa się typ orientacji religijnej osoby badanej: (1) Ortodoksja (literalna afirmacja) – postawa
uznająca realność przedmiotu religijnego (włączenie transcendencji), religia
interpretowana jest dosłownie (np. fundamentalizm religijny) (włączenie transcendencji/interpretacja literalna); (2) Krytyka zewnętrzna (literalne zaprzeczenie)– postawa, w której twierdzenia religijne rozumiane są dosłownie, jednak
ich prawdziwość jest odrzucana (wykluczenie transcendencji/interpretacja
literalna); (3) Wtórna naiwność (symboliczne zaprzeczenie) – postawa, w której odrzuca się realność przedmiotu religijnego, a kluczowe staje się ukryte,
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symboliczne znaczenie mitu religijnego i rytuału (wykluczenie transcendencji/
interpretacja symboliczna); (4) Relatywizm (symboliczna afirmacja) – postawa zakładająca, że rzeczywistość transcendentalna jest realna, przy jednoczesnym unikaniu utożsamiania z nią (włączenie transcendencji/interpretacja
symboliczna).
Skala charakteryzuje się wysoką zgodnością wewnętrzną i zewnętrzną,
współczynniki rzetelności są satysfakcjonujące.
Skala Samooceny (SES)
Narzędzie opracowane przez Rosenberga wpolskiej adaptacji przeprowadzonej przez Dzwonkowską, Lachowicz, Łagunę (2007). Metoda jest narzędziem jednowymiarowym i pozwala na zbadanie poziomu samooceny ogólnej, która określa pozytywną lub negatywną postawę wobec Ja i jest rodzajem
globalnej oceny siebie. Wysoka samoocena wiąże się z przekonaniem, że jest się
„wystarczająco dobrym” i wartościowym człowiekiem; powiązana jest z dyspozycjami osobowościowymi, które decydują o częstszym i intensywniejszym
przeżywaniu emocji pozytywnych i mniejszym natężeniu emocji negatywnych. Niska samoocenaoznacza niezadowolenie z siebie i odrzucenie własnego
Ja; osoby takie są bardziej depresyjne, przeżywają więcej negatywnych emocji
i przeżywają je bardziej intensywnie.
SES składa się z 10 stwierdzeń diagnostycznych, badany ma za zadanie
wskazać w jakim stopniu zgadza się z każdym stwierdzeniem na czterostopniowej skali (zdecydowanie się zgadzam – zdecydowanie nie zgadzam się).
Test charakteryzuje się wysoką zgodnością wewnętrzną i zewnętrzną, a badania walidacyjne wykazały, że polska wersja skali jest narzędziem rzetelnym.
Grupa badanych
Badanie przeprowadzono na przełomie kwietnia i maja 2020 roku za
pośrednictwem Internetu. W badaniu wzięło udział 314 osób, w tym 66.2%
(N=208) kobiet oraz 32.5% (N=102) mężczyzn. Wiek osób badanych wahał
się od 14 lat do 67 lat, ze średnią wieku M=24.68, SD=9.13. Najliczniejszą grupę badanych stanowiły osoby w wieku 19-24 lata (N=159). Większość osób badanych pochodziła z miast, najwięcej z miast o liczbie ludności
powyżej 250 tys. (N=106). Prawie 1/3 osób (91) zadeklarowała wieś, jako
swoje miejsce zamieszkania. Zdecydowana większość badanych charakteryzowała się średnim wykształceniem (N=179). W badanej grupie najwięcej
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osób deklarowało katolicyzm (N=169) oraz poglądy liberalno-demokratyczne
(N=136) (Tabela 1).
Tabela 1. Statystyki opisujące grupę osób badanych (N=314)
Charakterystyki

N (%)

Płeć
Mężczyźni

102(32.5)

Kobiety

208(66.2)

Brak danych

4(1.4)

Wiek
M(SD)

24.68(9.13)

14-18lat

58(18.5)

19-24lata

159(50.6)

25-35lat

57(18.2)

36-55lat

36(11.5)

56-67lat

4(1.3)

Miejsce zamieszkania
Wieś

91(29.0)

Miasto do 50 tys.

53(16.9)

Do 100 tys.

39(12.4)

Do 250 tys.

25(8.0)

Powyżej 250 tys.

106(33.8)

Wykształcenie
Podstawowe

10(3.2)

Gimnazjalne

26(8.3)

Zawodowe

7(2.2)

Średnie

179(57.0)

Wyższe

92(29.3)

Poglądy religijne
Katolicyzm
Protestantyzm
Islam
Judaizm
Hinduizm

169(53.8)
6(1.9)
0(0)
1(0.3)
0(0)

Buddyzm

11(3.5)

Ateizm

79(25.2)
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Agnostycyzm

40(12.7)

Deizm

3(1.0)

Inne

5(1.6)

Poglądy polityczne
Konserwatywne

22(7.0)

Konserwatywno-liberalne

66(21.0)

Libertariańskie

23(7.3)

Liberalno-demokratyczne

136(43.3)

Narodowe

25(8.0)

Lewicowe

5(1.6)

Skrajnie prawicowe

1(0.3)

Demokracja bezpośrednia

1(0.3)

Inne

12(3.8)

Brak

23(7.3)

Charakterystyki osób badanych związane z sytuacją epidemiczną
Brak obaw (lub małe ich nasilenie) dotyczących własnego zdrowia i życia
z uwagi na pandemię COVID-19 deklarowało 141 osób (odpowiedzi „zdecydowanie nie” i „raczej nie”). Mniej więcej podobna, pod względem liczebności grupa – 137 osób, uznawała, że pandemia stanowi dla nich realne zagrożenie (odpowiedzi „raczej tak” i „zdecydowanie tak”). 36 osób nie miało w tej
kwestii zdania. Jednocześnie zdecydowana większość badanych osób (N=230)
obawiała się o zdrowie i życie swoich bliskich z uwagi na obecność pandemii (odpowiedzi „raczej tak” i „zdecydowanie tak”), jedynie 61 badanych deklarowało brak takich obaw (odpowiedzi „zdecydowanie nie” i „raczej nie”).
23 osoby nie miały w tej kwestii zdania.
143 osoby badane odznaczały się wysokim stopniem poczucia bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia COVID-19 zapewnionym przez Państwo
(odpowiedzi „raczej tak” i „zdecydowanie tak”), zaś 135 uważało że rząd nie
podejmuje odpowiednich kroków, by zapobiec epidemii. 36 osób wybrało
odpowiedź neutralną „nie wiem”.
W przebadanej grupie zdecydowana większość osób (N=218) uważała,
że ich własne zachowanie ma wpływ na możliwość uniknięcia zarażenia COVID-19 (odpowiedzi „raczej tak” i „zdecydowanie tak”), jedynie 64 osoby
uznały, że przestrzeganie przez nie zaleceń nie ochroni ich przed zarażeniem.
32 osoby nie miały na ten temat zdania (Tabela 2).
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Tabela 2. Statystyki opisujące grupę osób badanych (N=314) związane

epidemiczną

z sytuacji

Poglądy na temat pandemii COVID-19
1. Czy uważasz, że koronawirus wywołujący chorobę COVID-19 stanowi realne zagrożenie dla Ciebie?
Zdecydowanie nie

26(8.3)

Raczej nie

115(36.6)

Nie wiem/nie mam zdania

36(11.5)

Raczej tak

96(30.6)

Zdecydowanie tak

41(13.1)

2.Czy uważasz, że koronawirus stanowi realne zagrożenie dla Twojej rodziny?
Zdecydowanie nie

13(4.1)

Raczej nie

48(15.3)

Nie wiem/nie mam zdania

23(7.3)

Raczej tak

150(47.8)

Zdecydowanie tak

80(25.5)

3. Czy uważasz, że kroki podejmowane przez władze Państwa są wystarczającym zabezpieczaniem przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa?
Zdecydowanie nie

50(15.9)

Raczej nie

85(27.1)

Nie wiem/nie mam zdania

36(11.5)

Raczej tak

127(40.4)

Zdecydowanie tak

16(5.1)

4. Czy sądzisz, że przestrzegając zaleceń możesz ochronić się przed zachorowaniem na
chorobę COVID-19 wywoływaną zakażeniem koronawirusem?
Zdecydowanie nie

17(5.4)

Raczej nie

47(15.0)

Nie wiem/nie mam zdania

32(10.2)

Raczej tak

174(55.4)

Zdecydowanie tak

44(14.0)
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Wyniki badań
Statystyki opisowe
Uzyskane statystyki wskazują, że większość zmiennych znacząco odchyla się od rozkładu normalnego. Rozkład normalny mają jedynie trzy skale
KIRH_IH, SNE2, SNE (Tabela 3).
Tabela 3. Statystyki opisowe badanych zmiennych.
Zmienne

Min.

Maks.

M

SD

KIRH_IR

18.00

63.00

45.66

8.49

KIRH_KR

29.00

73.00

53.86

KIRH_IH

10.00

60.00

36.50

KIRH_KH 16.00

63.00

36.51

skośność kurtoza

Test
Kołmogorowa-Smirnowa

p

-.242

-.301

.055

.023

8.87

-.391

-.287

.073

.000

8.45

-.264

.225

.051

.050

9.15

.094

-.224

.049

.071

SES

16.00

30.00

22.33

2.47

-.107

-.009

.093

.000

PCBS_O

1.00

7.00

2.71

1.18

.483

-.257

.083

.000

PCBS_WN

1.00

7.00

4.22

1.45

-.335

-.588

.081

.000

PCBS_R

1.00

7.00

4.76

1.03

-.697

1.774

.083

.000

PCBS_KZ

1.00

7.00

3.95

1.34

-.121

-.635

.052

.042

SNE1

16.00 112.00

66.48

22.31

-.077

-.751

.052

.041

SNE2

11.00

77.00

45.27

14.40

.161

-.577

.047

.097

SNE3

9.00

63.00

29.49

12.28

.407

-.500

.073

.000

10.93

SNE4

3.00

21.00

3.87

.225

-.297

.070

.001

SNE

44.00

268.00 152.17 45.01

-.025

-.609

.046

.099

Legenda: KIRH_IR – indywidualizm równościowy; KIRH_KR – kolektywizm równościowy; KIRH_IH– indywidualizm hierarchiczny; KIRH_KH – kolektywizm hierarchiczny; SES – Samoocena; PCBS_O – Ortodoksja; PCBS_WN– Wtórna Naiwność; PCBS_R – Relatywizm; PCBS_KZ–Krytyka Zewnętrzna; SNE1– lęk przed
winą i bezsensem; SNE2– lęk przed pustką i potępieniem; SNE3– lęk przed losem
i śmiercią; SNE4 – lęk przed utratą witalności; SNE – Ogólny poziom niepokoju
egzystencjalnego
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Związki między orientacją społeczną, religijną i samooceną a niepokojem
egzystencjalnym
W celu odpowiedzi na pierwsze pytanie badawcze oraz weryfikacji hipotez H1a i H1b przeprowadzono analizę korelacyjną r Pearsona, dotyczącą związków między testowanymi w projekcie badawczym zmiennymi
psychologicznymi.
Orientacja społeczna a niepokój egzystencjalny. Niepokój egzystencjalny był związany na poziomie istotnym statystycznie z wskaźnikami równościowej orientacji społecznej, ale nie ujawniono takich związków z orientacją
hierarchiczną. W świetle wyników badań własnych im wyższy poziom indywidualizmu i/lub kolektywizmu równościowego, tym niższy ogólny poziom
niepokoju egzystencjalnego, lęku przed winą i bezsensem, lęku przed pustką
i potępieniem oraz lęku przed utratą witalności (korelacje ujemne o słabej sile
w przedziale od r=-.14 do r=-.22). Jednocześnie nie odnotowano istotnych
związków między żadnym wskaźnikiem orientacji społecznej a lękiem przed
losem i śmiercią (Tabela 4).
Tabela 4.Orientacja społeczna a niepokój egzystencjalny

***

Zmienne

KIRH_IR

KIRH_KR

KIRH_IH

KIRH_KH

SNE1

-.16**

-.14*

.08

.01

SNE2

-.29

-.21

.00

-.02

SNE3

-.08

-.02

.08

.07

SNE4

-.22***

-.19**

-.04

-.04

SNE

-.21***

-.16**

.06

.02

p<0,001

**

p<0,01

***

*

***

p<0,05

Legenda: KIRH_IR – indywidualizm równościowy; KIRH_KR – kolektywizm równościowy; KIRH_IH– indywidualizm hierarchiczny; KIRH_KH – kolektywizm hierarchiczny; SNE1– lęk przed winą i bezsensem; SNE2– lęk przed pustką i potępieniem; SNE3– lęk przed losem i śmiercią; SNE4 – lęk przed utratą witalności; SNE
– Ogólny poziom niepokoju egzystencjalnego

Orientacja religijna a niepokój egzystencjalny. Uzyskane dane wskazują, że spośród czterech testowanych orientacji religijnych, trzy zasadniczo nie są
związane z poziomem niepokoju egzystencjalnego, tj. ortodoksja, wtórna naiwność oraz relatywizm. Jedynie wyższy poziom krytyki zewnętrznej korelował
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istotnie z większym nasileniem ogólnego niepokoju egzystencjalnego (r=.15,
p=.009), lęku przed winą i bezsensem (r=.13, p=.018), lęku przed pustką i potępieniem (r=.21, p<.0001) oraz lęku przed utratą witalności (r=.11, p=.049).
Odnotowano ponadto istotny statystycznie związek między lękiem przed losem i śmiercią a poziomem ortodoksji (korelacja dodatnia o słabej sile; r=.18,
p=.001) oraz między lękiem przed pustką i potępieniem a wtórną naiwnością
(korelacja ujemna o słabej sile związku; r =-.16, p=.005) (Tabela 5).
Tabela 5. Orientacja religijna a poziom niepokoju egzystencjalnego
Ortodoksja

Wtórna
naiwność

Relatywizm

Krytyka
zewnętrzna

SNE1

.01

-.04

.04

.13*

SNE2

-.04

-.16

.03

.21***

SNE3

.18**

.10

-.02

.02

SNE4

.10

.02

.03

.11*

SNE

.05

-.04

.02

.15**

Zmienne

***

p<0,001

**

p<0,01

**

*

p<0,05

Legenda: SNE1– lęk przed winą i bezsensem; SNE2– lęk przed pustką i potępieniem;
SNE3– lęk przed losem i śmiercią; SNE4 – lęk przed utratą witalności; SNE – Ogólny poziom niepokoju egzystencjalnego

Samoocena a niepokój egzystencjalny. Uzyskane wyniki analizy korelacyjnej wskazują, że im wyższy jest poziom niepokoju egzystencjalnego, tym
niższa samoocena osoby, tj. odnotowano korelacje ujemne z ogólnym wynikiem w skali SNE (r=-.13, p=.021), skalą SNE 1 – lęk przed winą i bezsensem
(r=-.18, p=.001), skalą SNE3 – lęk przed losem i śmiercią (r=-.15, p=.009)
oraz skalą SNE4 – lęk przed utratą witalności (r=-.17, p=.003). Jedynie poziom lęku przed pustką i potępieniem (SNE2) nie był związany na poziomie
istotnym statystycznie z samooceną (Tabela 6).
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Tabela 6. Samoocena a poziom niepokoju egzystencjalnego

***

p<0,001

**

Zmienne

Samoocena

SNE1

-.18**

SNE2

.04

SNE3

-.15**

SNE4

-.17**

SNE

-.13*

p<0,01

*

p<0,05

Legenda: SNE1– lęk przed winą i bezsensem; SNE2– lęk przed pustką i potępieniem;
SNE3– lęk przed losem i śmiercią; SNE4 – lęk przed utratą witalności; SNE – Ogólny
poziom niepokoju egzystencjalnego

Predykcja nasilenia niepokoju egzystencjalnego na bazie wskaźników orientacji społecznej, religijnej i samooceny. W celu odpowiedzi na
4 i 5 pytanie badawcze oraz weryfikacji hipotez H4 i H5 przeprowadzono
analizę regresji, której wyniki zaprezentowano poniżej.
W pierwszym z testowanych modeli regresji (Tabela 7) uwzględniono
wskaźniki orientacji społecznej, religijnej i samoocenę jako możliwe predyktory nasilenia niepokoju egzystencjalnego. W modelu regresji ujawniono
pięć istotnych predyktorów, które łącznie wyjaśniały 14 % wariancji wyniku
w skali SNE (Parametry modelu: F(5,308) =11.49; p<.0001, ΔR²=.14). Wysokość niepokoju egzystencjalnego zależała od: orientacji społecznej polegającej
na niższym równościowym indywidualizmie (ß= -.30, p<.0001) i kolektywizmie (ß= -.17, p=.001); orientacji religijnej wyrażającej się w większej krytyce
zewnętrznej (ß=.24, p<.0001) i ortodoksji (ß=.13, p=.022) oraz niższej samoocenie (ß=-.19, p<.0001).
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Tabela 7. Współczynniki analizy regresji – zmienna wyjaśniana ogólny poziom niepokoju egzystencjalnego (N=314)
Zmienne
wyjaśniające
Krok1
Krok2

Krok3

Krok4

Krok5

B

SE

KIRH_IR

-1.12

.29

KIRH_IR

-1.36

PCBS_KZ

β

t

p

R²/ΔR²

Model F

-.21 -3.83

<.0001

.05/.04

F (1,312) =14.69;
p<.0001

.30

-.26 -4.62

<.0001

6.88

1.88

.20

3.67

<.0001

.09/.08

F(2,311) =14.36;
p<.0001

KIRH_IR

-1.54

.30

-.29 -5.23

<.0001

PCBS_KZ

7.11

1.85

.21

<.0001

.12/.11

F(3,310) =13.62;
p<.0001

SES

-3.31

.99

-.18 -3.34

.001

KIRH_IR

-1.59

.30

-.29 -5.45

<.0001

PCBS_KZ

6.35

1.84

.19

SES

-3.55

.98

-.20 -3.63

<.0001

.14/.13

F(4,309) =12.86;
p<.0001

KIRH_KR

-.84

.27

-.17 -3.08

.002

KIRH_IR

-1.57

.29

-.30 -5.40

<.0001

PCBS_KZ

8.23

2.00

.24

4.11

<.0001

SES

-3.48

.97

-.19 -3.58

<.0001

.16/.14

F(5,308) =11.49;
p<.0001

KIRH_KR

-.87

.27

-.17 -3.23

.001

PCBS_O

5.11

2.22

.13

.022

3.85

3.45

2.30

.001

Legenda: KIRH_IR – indywidualizm równościowy; KIRH_KR – kolektywizm
równościowy; SES – Samoocena; PCBS_O – Ortodoksja; PCBS_KZ– Krytyka Zewnętrzna

W drugim modelu regresji (Tabela 8) uwzględniono testowane w projekcie zmienne psychologiczne oraz socjodemograficzne, tj. wiek, płeć, miejsce
zamieszkania oraz poglądy religijne i polityczne. Model ten wyjaśniał 23%
wariancji wyniku w skali niepokoju egzystencjalnego (ΔR²=.23). Wyniki jakie uzyskano wskazują, że wyższe prawdopodobieństwo doświadczania niepokoju egzystencjalnego pojawia się, gdy jednostka przejawia: niższy poziom
orientacji równościowej, zarówno indywidualistycznej (ß=-.30, p<.0001), jak
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i kolektywistycznej ((ß=-.17, p=.007), silniejszą orientację religijną, określaną
jako krytyka zewnętrzna (ß=.31,p<.0001), niższą samoocenę (ß=-.18, p=.001).
Ponadto, w modelu znalazły się takie zmienne socjodemograficzne jak wiek
osób badanych (młodsze osoby są bardziej narażone na doświadczanie niepokoju egzystencjalnego) (ß=-.19, p=.002) ) i płeć (osoby płci żeńskiej były bardziej narażone na doświadczenie niepokoju egzystencjalnego) (ß=-.16, p=.003)
oraz deklarowany stosunek do religii (wiara katolicka stanowi czynnik ochronny przed niepokojem egzystencjalnym) (ß=-.20, p=.009). Dane sugerują,
że najsilniejszymi predyktorami niepokoju egzystencjalnego są: orientacja równościowa indywidualistyczna (znacznie wyższa siła związku w porównaniu do
orientacji równościowej kolektywistycznej) oraz orientacja religijna określana
jako krytyka zewnętrzna i poglądy religijne. Uwzględnienie zmiennych socjodemograficznych ujawniło zbliżone pod względem siły predykcji znaczenie samooceny oraz płci i wieku osób badanych (Tabela 8).
Tabela 8. Psychologiczne i socjodemograficzne predyktory niepokoju
egzystencjalnego
Zmienne

B

SE

ß

t

p

b[95%CI]

KIRH_IR

-1.61

.31

-.30

-5.13

<.0001

-1.61[-2.34;-.89]

KIRH_KR

-.84

.31

-.17

-2.73

.007

-.84[-1.52;-.18]

KIRH_KH

-.02

.35

-.00

-.06

.955

-.02[-.75;.75]

KIRH_IR

.40

.30

.08

1.34

.181

.40[-.20;1.02]

SES

-3.23

.95

-.18

-3.39

.001

-3.23[-5.13;-1.33]

PCBS_O

2.625

2.91

.07

.90

.367

2.63[-3.12;8.63]

PCBS_WN

.11

3.05

.00

.04

.970

.11[-6.09;5.83]

PCBS_R

.78

3.40

.02

.23

.818

.78[-5.79;7.95]

PCBS_KZ

10.51

2.85

.31

3.69

<.0001

10.51[4.91;16.55]

Wiek

-.92

.29

-.19

-3.16

.002

-.92[-1.49;-.32]

-14.30

4.89

-.16

-2.92

,004

-14.30[-24.51;-5.57]

Miejsce
zamieszkania

-.06

1.40

-.00

-.04

.967

-.06[-2.90;2.57]

Wykształcenie

-4.16

2.79

-.09

-1.49

.137

-4.16[-9.08;.64]

Poglądy
Religijne

-2.88

1.10

-.20

-2.62

.009

-2.88[-4.86;-.93]

Płeć
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Poglądy Polityczne

-.21

1.52

-.01

-.14

.888

-.21[-3.25;2.90]

=7.20;
F(15,295)
p<.0001
R=.27; ΔR²=.23
Legenda: KIRH_IR – indywidualizm równościowy; KIRH_KR – kolektywizm równościowy;
KIRH_IH– indywidualizm hierarchiczny; KIRH_KH – kolektywizm hierarchiczny; SES –
Samoocena; PCBS_O – Ortodoksja; PCBS_WN- Wtórna Naiwność; PCBS_R– Relatywizm;
PCBS_KZ– Krytyka Zewnętrzna.

Ostatni model regresji (Tabela 9) testował możliwość predykcji nasilenia niepokoju egzystencjalnego na podstawie stopnia obaw związanych z zagrożeniem zdrowia i życia wywołanym przez COVID-19. Uzyskane wyniki
wskazują, że spośród wskaźników, związanych ze stanem epidemicznym, jedynie obawa o zdrowie i życie bliskich okazała się być istotnym predyktorem
nasilenia niepokoju egzystencjalnego. Jednocześnie, gdy zmienną tą dodano
do modelu, uwzględniającego zmienne socjodemograficzne i psychologiczne,
okazało się, że przestała mieć ona istotne znaczenie dla poziomu niepokoju
egzystencjalnego.
Tabela 9. Predyktory niepokoju egzystencjalnego związane z obawami dotyczącymi
zagrożenia zdrowia i życia przez COVID-19 u osób badanych
Zmienne

B

SE

ß

t

p

b[95%CI]

Obawa
o własne życie
i zdrowie

1.75

2.40

.05

.73

.466

1.75[-2.93;6.23]

Obawa
o życie i zdrowie
bliskich

8.85

2.71

.22

3.27

.001

8.85[3.22;14.42]

Poczucie
bezpieczeństwa
zapewnione
przez Państwo

-1.64

2.14 -.05 -.77

.445

-1.64[-6.26;2.90]

Poczucie osobistego
wpływu na stopień
zagrożenia zarażeniem
(przestrzeganie zaleceń)

-.93

2.52 -.02

.71

-.93[-5.90;4.36]

F(4,313) =5.23; p<.0001
R=.06; ΔR²=.05
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Dyskusja wyników
Niepokój egzystencjalny to pojęcie, które może być pomocne w wyjaśnianiu sposobu, w jaki człowiek radzi sobie z podstawowymi lękami związanymi
z ludzką egzystencją, jak również jego zachowań w sytuacjach krytycznych wydarzeń życiowych (Van Bruggen i in., 2015). Pandemia COVID-19 zagroziła
zdrowiu i życiu ludzi destabilizując ich dotychczasowe sposoby funkcjonowania indywidualnego i społecznego. Skonfrontowała ich również z problemem
nietrwałości i przygodności życia, z możliwością szybszej śmierci własnej czy
bliskich osób. Tego typu okoliczności silniej aktywizowały niepokój egzystencjalny. Odczuwanie lęku w odpowiedzi na sytuację zagrażającą zdrowiu i życiu jest naturalną reakcją ludzkiej psychiki. Jednak wysoki poziom niepokoju
egzystencjalnego, który utrzymuje się przez dłuższy czas, może osłabić konstruktywne reakcje na kryzys (Kecmanovic, 2020) i narażać ludzi na trudności
z dostosowaniem się do nowych sposbów organizacji życia podczas pandemii.
Solomon, Greenberg i Pyszczyński (2004) wykazali eksperymentalnie, że bezpośrednia konfrontacja ludzi ze swoją śmiertelnością nasila postawy, sposoby
myślenia i działania, które zmierzają zasadniczo do przywrócenia poczucia bezpieczeństwa i wiary, w to, że świat oraz własny los jest przewidywalny i możliwy do kontrolowania. Efektem coraz częstszego uzmysławiania sobie własnej
śmiertelności jest m.in. nasilenie tendencji do obrony wyznawanego światopoglądu, grupy odniesienia, myślenia stereotypowego i konserwatywnego (Schimel i in., 1999; Wichusen, 2003) czy starań zmierzających do podwyższenia
samooceny i przekonania o indywidualnej wartości (Solomon, Greenberg
i Pyszczyński, 1991). Sytuacja pandemii może aktywować szereg zachowań
obronnych przed koniecznością konfrontacji z chorobą i śmiercią oraz wiązać
się z naszymi przekonaniami, nastawieniem wobec siebie, innych czy religii.
W związku z powyższym, celem prezentowanych badań było sprawdzenie, jakie jest znaczenie orientacji społecznej, religijnej i samooceny dla poziomu
niepokoju egzystencjalnego doświadczanego przez osoby badane w sytuacji
zagrożenia zdrowia i życia wywołanego pandemią koronawirusa.
Pierwsze pytanie badawcze dotyczyło orientacji społecznej jednostki.
Koncentrowało się na problemie, który z wymiarów orientacji społecznej ma
większe znaczenie dla nasilenia niepokoju egzystencjalnego? W postawionych
hipotezach badawczych (H1a, H1b) założono, że osoby o orientacji kolektywistycznej, których działania ukierunkowane są na tworzenie stabilnych
i trwałych relacji z innymi, definiujące samych siebie w odniesieniu do grupy
i z nią się identyfikujące (wspólny system znaczeń) w sytuacji pandemii, zwłaszcza
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w związku z koniecznością izolacji i przebywania w domach, będą miały niższy
poziom lęku egzystencjalnego niż osoby o orientacji indywidualistycznej, których celem jest osiągnięcie niezależności i wyjątkowości (te wartości w sytuacji
pandemii mogą być zagrożone, ich realizacja utrudniona). Koncentracja na
relacjach i wartościach grupowych w większym stopniu niż indywidualistycznych mogłaby chronić osoby badane przed lękiem egzystencjalnym. Hipotezy
H1a i H1b postawione w odniesieniu do pytania pierwszego zostały częściowo potwierdzone. Wyniki naszych badań wskazują, że dla nasilenia niepokoju egzystencjalnego istotne znaczenie ma równościowy wymiar orientacji
społecznej związany z przekonaniami osoby badanej dotyczącymi organizacji
relacji międzyludzkich i zasad życia społecznego. Natomiast wymiar indywidualizm/kolektywizm nie był związany z niepokojem egzystencjalnym. Analiza
korelacyjna ujawniła dodatni istotny związek z równościową orientacją indywidualistyczną i kolektywistyczną. Jeśli osoba badana miała wyższy poziom indywidualizmu i kolektywizmu równościowego, to równocześnie miała niższy
poziom niepokoju egzystencjalnego. Dane jakie uzyskano wydają się spójne
z dotychczasowymi ustaleniami. Steele i in. (2014) zauważają, że w skutecznym zarządzaniu lękiem, który dotyczy śmierci, konieczne jest budowanie
więzi ze światem społecznym. Szereg autorów podkreśla, że nastawienie “ku
ludziom” oraz bliskie relacje społeczne uwzględniające podmiotowość i równość, traktowane są jako czynniki sprzyjające adaptacji, poczuciu kontroli
i generujące przekonanie o uzyskaniu tzw. „symbolicznej nieśmiertelności”
– uniwersalne przekonanie o łączności i symbolicznym powiązaniu z różnymi
obszarami życia jednostki, pomimo świadomości śmierci (Renner, 2006; Fitri
i in., 2020).
Orientacja społeczna o charakterze równościowym charakteryzuje osoby, które zakładają istnienie jednakowych praw i obowiązków dla wszystkim,
są skłonne do równego traktowaniem innych, niezależnie od ich pozycji
społecznej. Cele indywidualne (potrzeba wyróżniania się, bycia unikalnym)
i grupowe (przedkładanie celów grupowych nad osobiste) osiągane są poprzez
współpracę, tolerancję wobec innych, a nie przez rywalizację, konfrontację
czy dominację. Realizacja potrzeb i celów jednostkowych i grupowych nie
odbywa się w opozycji do innych (osób czy grup). Być może orientacja równościowa - niezależnie czy o charakterze indywidualistycznym czy kolektywistycznym - związana jest z nastawieniem „ku ludziom”, uwzględniającym
wartość jednostki i jej autonomię. To kieruje myślenie w stronę przekonań
dotyczących np. natury ludzkiej (jest dobra) czy sprawiedliwego świata. Wg
TOT wiara w świat sprawiedliwy traktowana jest jako część światopoglądu
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kulturowego, który zapewnia ochronę przed lękiem egzystencjalnym (Pyszczynski i in., 1997). Ludziom potrzebna jest przekonanie, że żyją w świecie
uporządkowanym, dobrym i sprawiedliwym. Taka wiara jest funkcjonalna,
ponieważ sprawia, że otaczająca rzeczywistość jest bardziej przewidywalna
i podlegająca kontroli (Lerner, 1980). Badania pokazały, że ludzie bronią takiej wizji świata, nawet wówczas, gdy docierają do nich informacje, które jej
przeczą. W celu redukcji lęku mogą takim informacjom zaprzeczać czy zniekształcać je.
Ponadto, postawa równościowa, zarówno indywidualistyczna jak i kolektywistyczna, w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia aktywizującego lęk egzystencjalny, może łagodzić jego nasilenie i wpływ dzięki utrzymywaniu dobrych,
satysfakcjonujących relacji interpersonalnych, poprzez identyfikację z szerszą
grupą oraz wzajemną współpracę. Akcent na pozytywne relacje międzyludzkie może pomagać utrzymać wiarę w sens i wartość własnego życia (sens życia oparty na wierze w innych ludzi). Takie wyniki badań mogą wskazywać
również, że sytuacja pandemii nasilając lęk egzystencjalny uruchomiła w ludziach postawy nastawione na kooperację, wzajemną pomoc, stworzyła klimat
liczenia na siebie (mobilizacja indywidualna i grupowa w obliczu zagrożenia).
Badania Jonas i in. (2002) dowiodły, że lęk przed śmiercią może uruchamiać
postawy bardziej altruistyczne, co daje poczucie więzi i wspólnoty z innymi,
jest aprobowane społecznie i podwyższa samoocenę jednostki.
Co więcej, wyniki naszych badań pokazały, że orientacja równościowa
jest związana z niższym poziomem różnych rodzajów niepokoju egzystencjalnego: lęku przed winą i bezsensem, lęku przed pustką i potępieniem oraz lęku
przed utratą witalności (korelacje ujemne o słabej sile w przedziale od r=-.14
do r=-.22). Jednocześnie nie odnotowano istotnych związków między żadnym
wskaźnikiem orientacji społecznej a lękiem przed losem i śmiercią. Poszukując
wyjaśniania uzyskanych wyników można przyjąć, że ten rodzaj lęku – jako
lęk najbardziej podstawowy (ontologiczny), pojawiający się w momentach
konfrontacji ze śmiercią, jest lękiem najsilniej zagrażającym instynktowi życia.
W związku z tym, jest on potencjalnie najbardziej dezorganizujący funkcjonowanie jednostki. W momencie aktywizacji lęku przed losem i śmiercią mogą
uruchamiać się również silne mechanizmy, które go redukują (np. dysocjacja
– „to mnie nie dotyczy”, zaprzeczanie czy inne mechanizmy obronne). Sytuacja
pandemii wymagała mobilizacji sił w obliczu zagrożenia, a dopuszczenie lęku
przed śmiercią do własnej świadomości przez osoby badane obniżyłoby zdolność radzenia sobie z nową, niejednoznaczną i trudną sytuacją. Wymiar orientacji społecznej nie miał znaczenia dla nasilenia tego rodzaju lęku być może
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dlatego, że może on zależeć od innych zmiennych, np. samooceny, która
w naszych badaniach rzeczywiście okazała się zmienną istotnie z nim związaną.
Wyniki jakie uzyskano nie do końca potwierdziły jednak hipotezę H1a,
gdyż w świetle danych silniejszym predyktorem niepokoju egzystencjalnego
było nastawienie indywidualistyczne, a nie kolektywistyczne. Możliwym jest,
że właśnie przymusowy brak kontaktu z innymi powoduje, iż osoby, które
koncentrują się na niezależności i osobistym celu własnego życia nie czują aż
tak silnej trwogi, gdyż nie potrzebują bezpośredniego kontaktu z grupą, by
czuć się bezpiecznie. Licząc głównie na siebie i definiując siebie przez pryzmat
własnych dokonań nie odczuwają również, w znaczący sposób, własnego odizolowania od grupy odniesienia.
Drugie pytanie badawcze dotyczyło orientacji religijnej. Koncentrowało
się na analizie, czy rodzaj postaw religijnych jest skorelowany z poziomem
niepokoju egzystencjalnego. Postulowano, że orientacja religijna, zakładająca istnienie transcendencji będzie związana z niższym poziomem niepokoju egzystencjalnego (literalna i symboliczna afirmacja transcendencji) (H2).
Uzyskane dane częściowo potwierdziły hipotezę H2. Spośród czterech testowanych orientacji religijnych, trzy zasadniczo nie były związane z poziomem
niepokoju egzystencjalnego, tj. ortodoksja, wtórna naiwność oraz relatywizm.
Jedynie wyższy poziom krytyki zewnętrznej istotnie korelował z większym
nasileniem ogólnego niepokoju egzystencjalnego oraz jego komponentami:
lękiem przed winą i bezsensem, lękiem przed pustką i potępieniem, lękiem
przed utratą witalności. Postawa opisana jako krytyka zewnętrzna to orientacja, w której twierdzenia religijne rozumiane są dosłownie, jednak ich prawdziwość jest odrzucana (wykluczenie transcendencji/interpretacja literalna).
Jest ona charakterystyczna dla orientacji ateistycznej. Mogłoby to oznaczać,
że rzeczywiście postawy religijne, które uwzględniają istnienie transcendencji
i uznają jej realność stanowią bufor przed doświadczaniem lęku egzystencjalnego. Wyniki naszych badań pokazują jednak, że jedynie orientacja religijna, która nie traktuje religii/transcendencji w sposób literalny i dosłowny,
pełni taką funkcję (istotny statystycznie związek między lękiem przed losem
i śmiercią a wyższym poziomem ortodoksji – korelacja dodatnia o słabej sile;
r=.18,p=.001 - oraz między lękiem przed pustką i potępieniem a wtórną naiwnością – korelacja ujemna o słabej sile związku; r=-.16, p=.005). Nie ma
wówczas znaczenia czy wymiar transcendentny jest uwzględniany czy też odrzucany. Dosłowne traktowanie przedmiotu religijnego wzmacniało nasilenie lęku egzystencjalnego. Wynik taki, wydaje się być związany z faktem, że
w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, odrzucenie wiary w transcendencję
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(m.in. w duszę i w życie pozagrobowe) zmusza jednostkę do bilansowania własnego życia i zmierzenia się z własną śmiertelnością. Jednocześnie uznanie, że
wiara, co prawda pomaga nam funkcjonować na co dzień, ale śmierć jest ostatecznym kresem ludzkiej egzystencji (do tego może ona pojawić się w krótkim
czasie) może uruchamiać mechanizmy generujące kryzys egzystencjalny, którego przejawem jest trwoga o siebie i znaczenie aktualnego życia. Warto zauważyć, że powyższa interpretacja jest zgodna z traktowaniem systemu religijnego
jako zasobu jednostki oraz czynnika mającego znaczenie sensotwórcze i regulacyjne w sytuacji pojawienia się trudnych czy traumatycznych zdarzeń życiowych, gdyż jako swoista i specyficzna dla jednostki “filozofia życia” w pewnym
stopniu determinuje sposób interpretacji bolesnych zdarzeń, np. przypadek
terminalnej choroby i odnalezienia „ukrytego” dotychczas sensu własnej egzystencji (Krok, 2014). Sposób religijnie ukierunkowanego radzenia sobie jest
częściowo uzależniony od poziomu niepokoju, jakiego doświadcza jednostka
(Bartczuk, Jarosz, 2006). W klasycznej koncepcji religijnego radzenia sobie
Pargamenta wskazuje się na dwa wzorce reagowania w sytuacjach kryzysowych,
tj. pozytywny oraz negatywny (por. Bartczuk, Jarosz, 2006). W tym drugim
trudne doświadczenia życiowe są interpretowane w kategoriach kary lub braku
wpływu transcendencji na dane zdarzenie czy efekt działania „złych mocy”.
Być może właśnie w taki sposób badani postrzegają pojawienie się i tak szybkie
rozprzestrzenianie się pandemii COVID-19 na świecie.
Kolejne analizy obejmowały poszukiwanie odpowiedzi na pytanie dotyczące relacji między samooceną a poziomem niepokoju egzystencjalnego.
W hipotezie trzeciej zakładano, że niższa samoocena będzie wiązała się
z wyższym poziomem lęku egzystencjalnego (H3). Wyniki analizy korelacyjnej
potwierdziły prawdziwość powyżej hipotezy. Dane jakie uzyskano są zbieżne
z analizami Pyszczynskiego i Kesebir (2013), którzy uznają wysoką samoocenę
za bufor chroniący przed egzystencjalną trwogą. Zdaniem autorów aktywacja
myślenia o własnej śmiertelności uruchamia proces poszukiwania znaczenia
i wartości własnej egzystencji, co w dalszej perspektywie podnosi samoocenę
(Łukaszewki, 2017). Jednocześnie, gdy poczucie własnej wartości jest zagrożone, lęk dotyczący śmierci, przedostaje się do wnętrza i prowokuje zachowanie, aby wzmocnić uszkodzoną “tarczę ochronną”, zwykle poprzez dążenie do
przywrócenia wartości lub znalezienia usprawiedliwienia dla swoich niedociągnięć (Pyszczynski, Kesebir, 2013, s. 6). Dodatkowo w badaniach własnych,
ujawniono, że niska samoocena najsilniej wiąże się z wysokim lękiem przed
winą i potępieniem. Ten rodzaj lęku związany jest z dokonywaniem bilansu i refleksji nad życiem pod kątem indywidualnej odpowiedzialności za jego
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kształt. Możliwe, że sytuacja pandemii wzbudziła tego typu rodzaj autorefleksji i aktywizowała lęk u osób badanych, który wiązał się też z niską samooceną.
Jedynie lęk przed pustką i bezsensem nie był związany na poziomie istotnym
statystycznie z samooceną. Ten rodzaj lęku odnosi się do sytuacji zagrożenia
sensu i znaczenia własnego życia w wymiarze indywidualnym i transcendentalnym; pojawia się w momentach kryzysów egzystencjalnych, konieczności
ustosunkowania się do trudnych wydarzeń czy zagadnienia cierpienia/szczęścia. Możliwe, że odczuwanie tego typu lęku zależy od innych zmiennych,
np. inteligencji, zdolności metapoznawczych, czy czynników społecznych jak
bliskie więzi z innymi.
W ramach postawionych pytań badawczych testowano również możliwość predykcji nasilenia niepokoju egzystencjalnego na bazie orientacji społecznej i religijnej oraz samooceny i zmiennych socjodemograficznych (H4).
Wyniki analiz statystycznych częściowo potwierdziły tę hipotezę. W modelu
regresji zidentyfikowano pięć istotnych predyktorów: orientację społeczną,
polegającą na wyższym równościowym indywidualizmie (ß= -.30, p<.0001)
i kolektywizmie (ß= -.17, p=.001); orientację religijną wyrażającą się w większej krytyce zewnętrznej (ß=.24, p<.0001) i ortodoksji (ß=.13, p=.022) oraz
niższą samoocenę (ß=-.19, p<.0001). Wszystkie te zmienne łącznie wyjaśniały 14% zmienności w ogólnym poziomie lęku egzystencjalnego. Stosunkowo
niewielki procent wyjaśnionej wariancji może sugerować, że ujęte w projekcie
zmienne nie odgrywają decydującej roli w przewidywaniu niepokoju egzystencjalnego. Być może ważniejsze są charakterystyki osobowościowe, społeczne czy sytuacyjne. W celu sprawdzenia takiej tezy przetestowano modele
regresji, które uwzględniały zmienne psychologiczne (orientację społeczną/
religijną/ samoocenę) i socjodemograficzne (wiek/ płeć/ miejsce zamieszkania/ poglądy religijne i polityczne). Uzyskane wyniki wskazują, że wyższe
prawdopodobieństwo doświadczania niepokoju egzystencjalnego pojawia się,
gdy jednostka przejawia: niższy poziom orientacji równościowej, silniejszą
orientację religijną określaną jako krytyka zewnętrzna, ma niższą samoocenę,
jest młodsza i ma płeć żeńską oraz nie jest osobą o katolickich poglądach religijnych. Charakterystyki te tłumaczą 23% zmienności wyniku w ogólnym
poziomie niepokoju egzystencjalnego. Przeprowadzone analizy wskazują więc,
że takie zmienne jak: wiek, płeć i poglądy religijne mają istotne znaczenia dla
poziomu doświadczanego lęku i stanowią jego silne predyktory. Dane takie są
zbieżne z dotychczasowymi ustaleniami, w świetle których w sytuacji silnego
niepokoju wywołanego “zagrożeniem niebytem” radykalizacji ulegają poglądy polityczne i religijne oraz rośnie nietolerancja dla odmiennych poglądów
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i osób uznawanych za obcych (Łukaszewki, 2017). W świetle wcześniejszych
wyników dla nasilenia lęków związanych w własną śmiertelnością istotne znaczenie mają zmienne socjodemograficzne. Klein (2017) również uzyskał znacząco wyższy poziom lęku egzystencjalnego w grupie kobiet, co tłumaczone
jest ich większą wrażliwością oraz częstszą ekspresją przeżywanych niepokojów, przy jednoczesnej tendencji mężczyzn do nie ujawniania własnych stanów emocjonalnych. Różnice międzypłciowe w nasileniu lęku przed śmiercią
były również związane z wiekiem osób badanych. W badaniach Rusac i in.
(2007), w których wzięły udział osoby w przedziale wieku od 18 do 87 lat, lęk
przed śmiercią był najwyższy zarówno u mężczyzn, jak i kobiet w wieku 20 lat,
a później stopniowo się obniżał. Jednak wśród kobiet w wieku od 50 lat zaobserwowano wtórny wzrost lęku przed śmiercią, którego nie obserwowano
u mężczyzn.
W ostatnim pytaniu badawczym sprawdzono, czy stopień obaw związanych z COVID-19 pozwala na przewidywanie poziomu niepokoju egzystencjalnego. Zakładano, że wysoki poziom obaw osób badanych dotyczących
zagrożenia zdrowia i życia przez COVID-19 będzie związany z wysokim
poziomem niepokoju egzystencjalnego (H5). Uzyskane wyniki częściowo
potwierdziły tę hipotezę. Spośród wskaźników związanych ze stanem epidemicznym, jedynie obawa o życie i zdrowie bliskich okazała się być istotnym
predyktorem nasilenia niepokoju egzystencjalnego. Natomiast istotnej roli
nie odgrywały takie zmienne jak: obawa o własne zdrowie i życie, poczucie
bezpieczeństwa zapewnione przez państwo, poczucie osobistego wpływu na
stopień zagrożenia (poprzez przestrzeganie zaleceń). Jednocześnie, gdy obawa
o zdrowie i życie bliskich została dodana do modelu regresji, uwzględniającego zmienne socjodemograficzne i psychologiczne, okazało się, że przestała
mieć ona istotne znaczenie dla poziomu niepokoju egzystencjalnego. Może
oznaczać to, że poziom odczuwanego niepokoju egzystencjalnego zależy
w mniejszym stopniu od czynników sytuacyjnych (np. obiektywnego zagrożenia, sytuacji trudnej) a w większym od czynników podmiotowych (np. dyspozycji osobowościowych, przekonań o sobie, innych i świecie). Warto zauważyć,
że taka interpretacja byłaby zgodna z bazowymi założeniami Teorii Opanowania Trwogi, w świetle których niepokój egzystencjalny wywodzi się z podstawowego instynktu samozachowawczego i woli życia, jest zatem warunkowany
podmiotowo, choć pozostaje latentny (Łukaszewki, 2017). Kępiński (1987)
wskazywał, że powszechność egzystencjalnej trwogi wydaje się potwierdzać, że
jej źródeł, a zatem i czynników przed nią chroniących, nie można poszukiwać
jedynie w sytuacjach kryzysowych.
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Ograniczenia badań
Pomimo faktu, że jako badacze staraliśmy się uzyskać jak najbardziej
rzetelne i wiarygodne wyniki, niniejszy projekt badawczy zawiera pewne niedociągnięcia, które uniemożliwiają generalizację ustalonych zależności na całą
populację. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że przebadana próbka była
stosunkowo nieliczna, ze znaczną przewagą osób znajdujących się na etapie
wczesnej adolescencji (w przedziale wieku 19 – 24 lata znalazło się 159 osób
badanych, co stanowi 50.6% całej próby osób badanych). Ponadto, większość osób badanych była płci żeńskiej, tj. zbadano prawie dwukrotnie więcej
kobiet niż mężczyzn. Taka struktura badanej grupy uniemożliwia dokonywanie uogólnień. Drugim ograniczeniem była przyjęta procedura badawcza,
tj. badania online za pomocą Internetu. Taki sposób zbierania danych utrudnia kontrolę sposobu wypełniania kwestionariuszy, nie pozwala również na
udzielanie informacji zwrotnych osobom badanym w sytuacji pojawienia się
wątpliwości i niejasności dotyczących treści poszczególnych itemów. Należy
również zauważyć, że badania bazowały na metodach kwestionariuszowych
i samoopisowych, co wyklucza możliwość formułowania wniosków o charakterze przyczynowo - skutkowym
Podsumowanie
Dane jakie uzyskano w prezentowanych badaniach wskazują, że refleksja
nad nieuchronnością własnej śmierci i uczucie trwogi z nią związane, chociaż
mogą być wzbudzane przez czynniki kontekstualne, tj. realny stan zagrożenia
dla zdrowia i życia wywołany pandemią, to jednak wydają się nie decydować o sposobie jego przeżywania i czasie jego trwania. Istotne znaczenia dla
doświadczanego przez osoby badane poziomu niepokoju egzystencjalnego
okazały się mieć takie podmiotowe czynniki jak orientacja społeczna o charakterze równościowym, orientacja religijna charakteryzująca się dosłownym
rozumieniem twierdzeń religijnych, których prawdziwość jest przez osobę
odrzucana (tzw. krytycyzm zewnętrzny). Przed zbyt dużym poziomem niepokoju egzystencjalnego, który utrudniałby adaptację jednostki do sytuacji
kryzysowej jaką stała się pandemia koronawirusa, zabezpieczać mogą działania o charakterze prospołecznym, przekonanie o wartości i autonomii jednostki oraz równości praw wszystkich ludzi (przekonanie o dobru człowieka
i wiara w świat sprawiedliwy), postawy religijne, które traktują treści religijne w sposób symboliczny oraz wysoka samoocena. Jednocześnie, dane jakie
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uzyskano sugerują, że lęk egzystencjalny wydaje się trudniejszy do opanowania
w przypadku osób młodszych, płci żeńskiej oraz gdy zagrożone są osoby bliskie,
na których najbardziej nam zależy. Można wnioskować, że silniejszą trwogę
wywołuje w nas świadomość utraty kontaktu i przynależności do grupy, z którą się identyfikujemy.
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Jarosław Lubiak
Akademia Sztuki w Szczecinie

Pandemiczna plastyczność.
Sztuka współczesna i planetarny
kryzys na przykładzie
Pandemii Aleksandry Ska

W zaprezentowanym przez Aleksandrę Ska w 2015 roku projekcie artystycznym Pandemia pojawia się następujący opis choroby wywoływanej przez
szczególny patogen:
Wirus Nin Sambro jest przenoszony poprzez kontakt z mysimi odchodami. Dotyczy to zwłaszcza mieszkańców terenów wiejskich. Pierwsze
objawy choroby przypominają symptomy grypy. Należy do nich gorączka, bóle mięśni i zawroty głowy. Następnie pojawia się suchy kaszel,
wymioty i obfita biegunka. Kolejnym etapem jest skrócenie oddechu,
spadek ciśnienia tętniczego a w końcu tachykardia. Dochodzi do obrzęku płuc, które wypełniają się płynem, co w przeciągu kilkudziesięciu
godzin powoduje niewydolność oddechową będącą przyczyną śmierci
(Iwański i Lubiak 2018, s. 76).

Opis uzupełniała dodatkowe informacje jak nazwa choroby, którą wywołuje „wirusowy zespół naczyniowo-płucny”, najczęstsze objawy: „spadek
ciśnienia tętniczego, tachykardia, obrzęk płuc”; występowanie: „Ameryka Północna, Środkowa i Południowa”; wiek osób narażonych „11-60 lat”; śmiertelność: „80%” i in. (Iwański i Lubiak 2018, s. 76). Danym tym towarzyszyła
ilustracja wyglądająca jak zdjęcie wirusa wykonane za pomocą mikroskopu
elektronowego. Wszystkie elementy zaprezentowane były w postaci infografiki — a retoryka jej projektu graficznego sugerowała, że są to treści o wartości
naukowej.
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Il. 1. Wirus Nin Sambro, infografika. Aleksandra Ska, Pandemia, 2015. fot. Daniel
Koniusz.

Obraz wirusa Nim Sambro wykazuje pewne podobieństwa morfologiczne do wizerunków wirusa SARS-CoV-2. Niektóre objawy odpowiadają
również niektórym symptomom obserwowanym w COVID-19. Podobieństwo to jest całkowicie przypadkowe, ale to właśnie status tej przypadkowości
prowokuje do pytania: czy jakiś rodzaj konieczności nie zarządza tym przypadkiem? Rozważanie go prowadzi w zgodzie z argumentami Catherine Malabou do podważenia prostego przeciwstawienia konieczności i przygodności.
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Francuska filozofka sugeruje nawet coś więcej, że oba elementy tej opozycji
mogą „zamienić się miejscami” (Malabou 2012, s. 136). Analogia między
SARS-CoV-2 a Nim Sambro jest całkowitym przypadkiem, ale ten przypadek
w pewnym sensie musiał się wydarzyć. Rozwikłanie tego paradoksu pozwoli
nam rozpoznać relację między współczesną sztuką a ontologią wypadku i destrukcyjną plastycznością (żeby znów użyć pojęć Malabou, do których wrócimy w dalszej części tekstu). A konsekwencji doprowadzi nas to do rozpoznania
stosunku sztuki do nieodwracalności zniszczenia, związanego z obecnym kryzysem środowiskowym — zniszczenia, które jest najpotężniejszym destrukcyjnej plastyczności na skalę planety.

Il. 2. Wirus Nin Sambro, fotografia. Aleksandra Ska, Pandemia, 2015. fot. Daniel
Koniusz.
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Zacznijmy od całkowitego przypadku. Analogie między wirusami Nim
Sambro a SARS-CoV-2 są przypadkiem z jednego i prostego powodu: pierwszy z nich jest czystą fikcją skonstruowaną w precyzyjny sposób. Do wykonania projektu graficznego artystka zaprosiła Honzę Zamojskiego, który nadał infografikom retorykę wizualną charakterystyczną dla wiedzy naukowej
wzmacniając przekaz dyskursu. Mimo to prezentują one wyłącznie zmyślone
informacje. Ani wirus Nim Sambro, ani choroba, którą miałby wywoływać,
nie istnieją i nigdy nie istniały.
O sfingowanie naukowej wiedzy Aleksandra Ska poprosiła wirusologa
dra Macieja Behrendta, a do konsultacji zostali zaproszeni wirusolodzy Zakładu Wirusologii Molekularnej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Konfabulacja miała zatem solidne podstawy i dlatego była tak
przekonująca. Oprócz Nim Sambro w ten sam sposób upozorowane zostało
zagrożenie jedenastoma innymi wirusami.
W samej konstrukcji tej wiedzy pojawiają się jednak znaczące pęknięcia
— w omawianym przypadku jest to informacja o śmiertelności w wysokości
80% (występującej niezwykle rzadko [por. Wagner i Hewlett 2008, s. 14;
Harding i Lanese 2020]). W wielu pozostałych informacjach również znajdują się elementy, które są mało prawdopodobne. Ostatecznie jednak te drobne
pęknięcia nie podważają „naukowej” wiarygodności infografik. Raczej przypominają „puszczenie oka” do odbiorców, stanowiąc jeden z elementów gry
z dyskursem i obrazem prowadzonej przez artystkę.
Infografiki stanowiły tylko część z zaprojektowanej przez Aleksandrę
Ska inscenizacji. W pierwszej odsłonie, która miała miejsce w Galerii Piekary
w Poznaniu w 2015 r., widzowie spotykali się z nimi najpierw. Nie tylko
dyskurs naukowy był tu przedmiotem gry. Informacje o zaraźliwych i zabójczych wirusach wykorzystywały stylistykę sztuki opartej na badaniach, aktywistycznej lub należącej do tzw. nurtu „art and science”, w których kluczowa
jest wiarygodność podawanych informacji, zaś dzieło służy ich estetycznemu
opracowaniu lub retorycznemu wzmocnieniu. Infografiki miały wzbudzić
u widzów poczucie konfrontacji z wiedzą o niebezpiecznych zjawiskach połączone z lekkim uczuciem niepewności co do statusu tej wiedzy.
Punktem odniesienia do tej części wystawy była również cała sfera wytworów kultury popularnej oraz medialnych przekazów dotyczących pandemii, w których najczęściej pojawia się wymiar katastroficzny. Można powiedzieć, że są one zdominowane są przez fantazmat apokaliptyczny —proponuję
to pojęcie, rozwijając idee Susan Sontag z jej klasycznych tekstów Choroba
jako metafora oraz AIDS i jego metafory (1999). Odnoszę się również do badań
134

PANDEMICZNA PLASTYCZNOŚĆ ...

Edyty Rudolf na przedstawianiem epidemii w literaturze popularnej — stwierdza ona: „[k]reowany w literaturze popularnej obraz epidemii staje się zapisem
fantazmatu…” (2019, s. 27). Jak podkreśla Sontag, fantazje o apokalipsie
mają dwie funkcje. Z jednej strony „[o]wo zamiłowanie do tworzenia jak najgorszych scenariuszy odzwierciedla potrzebę opanowania strachu przed tym,
co zdaje się wymykać naszej kontroli” (Sontag 1999, s. 173-174). A z drugiej
ujawnia pragnienie uczestniczenia w katastrofie, aby na szczątkach upadłego
świata rozpocząć wszystko na nowo. Struktura fantazmatu apokaliptycznego,
którą możemy stworzyć na podstawie rozważań Sontag, wyglądałaby następująco: groza przed całkowitym zniszczeniem, przed utratą wszystkiego, co się
ma (łącznie z życiem), łączy się z poczuciem winy, wywołanym uczestnictwem
w kulturze niepohamowanej konsumpcji (wyniszczającej materialne postawy
istnienia) oraz pragnieniem rozpoczęcia wszystkiego od początku.
Funkcjonowanie tego fantazmatu opiera się na hierarchii narastania
grozy. Nauka i medycyna wywołuje ją dostarczając informacji o umieraniu
w cierpieniu i dużej liczbie zgonów.1 Media wzmacniają ten przekaz, dramatyzując go za pomocą obrazów i swojej retoryki. Kultura popularna jeszcze bardziej intensyfikuje nastrój — śmierć w męczarniach połączona zostaje z obrazami przedstawiającymi wymarłe miasta, morza trupów i spektakularną walkę
o utrzymanie się przy życiu tych nielicznych, którzy ocaleli. W wyobrażeniu
o pandemii powszechna zagłada ludzi staje się codziennością, a biologiczne
przetrwanie nielicznych jednostek jedyną stawką. Scenariusze możliwych pandemii są w kulturze napisane od dawna spełniając apokaliptyczny fantazmat.
Te udane fikcje podsuwają klisze, które blokują myślenie.
Kwestią wymagającą osobnych badań jest to, w jaki sposób fantazmat ten zarządza reakcjami (zaprzeczeniem, ignorowaniem, paniką) na
pojawienie się SARS-CoV-2 i czy będzie się przekształcał pod wpływem
ogólnoświatowego doświadczenia. W reakcjach na sytuację najczęściej, jak
się wydaje, pojawiały się przekazy zdominowane przez fantazmatyczne klisze,
z których najpopularniejszą jest ta, która w opustoszałych z powodu zamknięcia przestrzeni publicznych i ciągów komunikacyjnych każe widzieć „wymarłe miasta”. Sztuka współczesna, której jednym z celów jest rozrywanie klisz

Na istnienie wpływu nauki na kulturową percepcję chorób zakaźnych wskazuje Rudolf: „Historie o »zabójczych wirusach«, drastycznie zmieniających ludzkie ciało pokazują wpływy nauki
w kulturze popularnej, które nie dają się jednoznacznie ocenić.” I dalej: „Ogromny upływ na
kształtowanie się narracji epidemii w kulturze miały teksty o charakterze nieﬁkcjonalnym, często uatrakcyjnionych dramatycznymi scenariuszami rozszerzania się infekcji i chorób tropikalnych, tworzonymi przez specjalistów.” (Rudolf 2016, s. 60, 61)

1

135

JAROSŁAW LUBIAK

krążących w kulturze głównego nurtu, pozwala uwolnić się od fantazmatu
apokaliptycznego.
Aleksandra Ska w Pandemii mu się nie poddała. Podjęła z nim grę, lokując go tylko na pierwszym poziomie projektu. Wykorzystała grozę dyskursu
naukowego w danych dotyczących śmiertelności i przebiegu chorób. Miało to
swój przewrotny cel — stawiało pytanie o funkcję fikcji w dyskursie naukowym oraz o budowanie w nim narracji w procesie interpretowania danych.
To była jednak tylko pierwsza część wystawy. W drugiej części ekspozycji
— znajdującej się w dalszej, początkowo niewidocznej przestrzeni — umieszczony był rzeźbiarski obiekt, na który składało się dwanaście paneli położnych
na metalowej konstrukcji. Na każdym pleksiglasowym panelu znajdowały się
plastikowe elementy ułożone w kompozycje, w których rozpoznawalne były,
choć nie bez pewnej trudności, kształty ze zdjęć w infografikach. Każdy z wirusów miał swój odpowiednik w plastikowym obiekcie. Ta analogia była absolutnie założona, w istocie bowiem ilustracje były fotografiami kompozycji.

Il. 3. Obiekt rzeźbiarski. Aleksandra Ska, Pandemia, 2015, Galeria Piekary, Poznań,
fot. Daniel Koniusz

Ilustracja do infografiki o wirusie Nim Sambro, tak podobnym do
SARS-CoV-2 powstała przez sfotografowanie w obiektu zakomponowanego
z plastikowych tipsów. Sam proces wykonywania zdjęć fingował efekty tworzenia obrazów wirusów za pomocą mikrografii elektronowej, w której wiązka
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elektronów przechodzi przez obiekt (tło zabarwione zostaje związkami metali
ciężkich, aby ich nie przepuszczało), skutkiem czego sam wirus ukazuje się
w wizualizacjach jako jasna struktura (Woś). W analogiczny sposób obrazy fikcyjnych wirusów u Aleksandry Ska powstały przez rejestrację światłą przechodzącego przez plastikową kompozycję za pomocą specjalnie zaprojektowanego
urządzenia. Proces ten niejako przedrzeźnia mikrografię elektronową stosowaną w obrazowaniu faktycznych wirusów.

Il. 4. Wirus Nin Sambro, obiekt. Aleksandra Ska, Pandemia, 2015. fot. Daniel Koniusz

Na wystawie prezentowany był jeszcze element, który można nazwać
fabularnym — specjalnie zaprojektowany wiatrak, stanowiący przetworzenie przemysłowych wentylatorów. Umieszczony na ścianie przeciwległej do
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wejścia, stanowił najbardziej scenograficzny ze wszystkich obiektów. Determinował on konstruowaną przez artystkę estetykę recepcji.

Il. 5. Wiatrak. Aleksandra Ska, Pandemia, 2015, Galeria Piekary, Poznań, fot. Daniel Koniusz

W tym momencie, zanim przejdę do dalszej części analizy, chciałbym
wprowadzić nieco techniczne wyjaśnienia dotyczące pracy artystki i używanej
przeze mnie terminologii. Jak już wspominałem, Pandemia Aleksandry Ska
to instalacja złożona z dwunastu infografik, dwunastu plastikowych obiektów
na metalowym stelażu oraz metalowego wiatraka. Dodatkowo częścią projektu jest przestrzenna aranżacja tych elementów dostosowana do przestrzeni
ekspozycyjnej, a w przypadku grupowej wystaw tematycznych również do
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całościowych założeń pokazu. Instalacja była prezentowana dotąd trzykrotnie
w Galerii Piekary w Poznaniu w 2015, na wystawie Forming in the Pupil of an
Eye w ramach Kochi-Muziris Biennale w Kochi w Indiach w 2017 oraz na wystawie Bezludzka Ziemia w ramach projektu Plastyczność Planety w Centrum
Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie w 2019.2 Za każdym
razem instalacja była odmiennie aranżowana w przestrzeni, skutkiem czego
zmieniała się również jej estetyka recepcji. Ten klasyczny termin historii sztuki
wprowadzony przez Wolfganga Kempa (1983; Bryl 1990), wykorzystuję tu,
aby zaznaczyć różnicę między znaczeniem instalacji jako zespołu elementów
a znaczeniem wynikającym z aranżacji. To drugie stanowi dodatek, uzupełnienie, ale też i przemieszczenie pierwszego. Według Kempa dzieło jest współtworzone przez odbiorcę w akcie odbioru, ten jednak zostaje określony przez
strukturalne i funkcjonalne elementy dzieła określające sposoby jego recepcji
(Bryl 1990, s. 140). Chodzi zatem o te elementy, przez które „dzieło nawiązuje
kontakt z widzem”. Kemp wyróżnia „dwa systemy funkcjonalne” w dziele —
system przedstawiania, czyli „forma jaką artysta nadaje tematowi, aby ustanowić związek między jego elementami” i system prezentacji, czyli „forma, jaką
artysta nadaje [systemowi przedstawiania], aby nawiązać kontakt z widzem”
(por. Bryl 1990, s. 141). Pierwszy z systemów dotyczy tego, z czego składa
się dzieło i jak jest skonstruowane samo dla siebie, a drugi tego, jak dzieło
pozycjonuje potencjalnego odbiorcę czy odbiorczynię („widza implikowanego”), wpływając na ich recepcję. System prezentacji jest zatem obszarem badań
estetyki recepcji, należy tu zauważyć, że nie bada ona konkretnych aktów odbioru u konkretnych osób (to należałoby do raczej do jakiejś historii recepcji),
a strukturę dzieła i to jak implikuje ona akt recepcji. W przypadku Pandemii Aleksandry Ska pierwszy system dotyczy samej instalacji i relacji między
jej elementami, a drugi ich aranżacji, czyli sposobu zaprezentowania tej instalacji widzom i implikowanego przez nią sposobu odbierania. Byłem kuratorem dwóch pokazów Pandemii (w Poznaniu i Warszawie) i estetykę recepcji analizuję tu w oparciu swoją współpracę z artystką i współudział w
tworzeniu koncepcji aranżacji. Pojęcie Kempa ze względu na to, że skupia
się na relacji, pozwala nam zbadać ten właśnie aspekt dzieła Aleksandry Ska.

2
Aleksandra Ska: Pandemia, kur. J. Lubiak, Galeria Piekary, Poznań, 2015, http://galeria-piekary.com.pl/?lang=pl; Forming in the Pupil of an Eye, kur. S. Shetty, Kochi-Muziris Biennale, Indie, 2016-2017, http://kochimuzirisbiennale.org/kmb_2016_artists/; Bezludzka Ziemia
w ramach projektu Plastyczność Planety, kur. J. Lubiak, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek
Ujazdowski, Warszawa, 2019, https://u-jazdowski.pl/program/wystawy/bezludzka-ziemia, [dostęp 20.05.2020].
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Chodzi w szczególności o dynamikę relacji z widzem — o zasady formowania
stosunku do śmierci i zniszczenia.

Il. 6. Pierwsza część wystawy. Aleksandra Ska, Pandemia, 2015, Galeria Piekary,
Poznań, fot. Daniel Koniusz

Il. 7. Druga część wystawy. Aleksandra Ska, Pandemia, 2015, Galeria Piekary, Poznań, fot. Daniel Koniusz
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Najbardziej złożona estetyka recepcji skonstruowana została na wystawie
w Galerii Piekary, dlatego odnoszę się wyłącznie do niej. Ponadto określna
przez aranżację relacja widzów do tematu miała tu najbardziej dynamiczny
charakter. W Galerii Piekary kształt przestrzeni oparty jest na rzucie zbliżonym
do litery L, co pozwoliło na wyraźne oddzielenie części wystawy i zbudowanie
efektu zaskoczenia. Odbiorcy najpierw mieli kontakt z zawieszonymi na ścianach infografikami i zawartymi w nich treściami. Wolno obracający się, widoczny od wejścia wiatrak zamykał tę przestrzeń. Stanowiąc najbardziej scenograficzny element, przekształcał aranżację w inscenizację. Mieke Bal odniosła
to pojęcie (u niej: mise-en-scène) do aranżacji wystaw — wcześniej stosowane
ono było głównie w teorii teatru i filmu. Historyczka sztuki pisze: „Inscenizacja jest dobrą metaforą dla doświadczenia ekspozycyjnego, gdyż tworzy ona
afektywną relację z widzami, opartą między innymi na przestrzennej aranżacji.
(…) Inscenizacja jest syntaksą trzech wymiarów.” (Bal 2008-2009, s. 12). Odwołując się do jej badań, można stwierdzić, że dla Aleksandry Ska inscenizacja
była kluczowym czynnikiem w konstruowanej przez nią estetyce recepcji, bo
nadawała relacji z widzem wymiar afektywny. Aranżacja uzupełniała i przemieszczała konceptualne treści zawarte w samej instalacji. Inscenizacja wzmacniała i modelowała afekty odbiorców. W pierwszej scenie wzmacniała wywoływane przez treści infografik odczucie zagrożenia, zabarwiając je do pewnego
stopnia odcieniem grozy oraz dodając poczucie niepokoju co do statusu treści.
Jeśli w samych informacjach o wirusach pojawiały się elementy, które mogły
budzić wątpliwości co do ich wiarygodności, to obecność wiatraka — scenograficznego, fabularnego obiektu — wątpliwości te nasilała. W drugiej części
aranżacji pojawiało się uczucie zmieszania, które z kolei przechodzić mogło
w rozczarowanie (to tylko plastikowe śmieci!) lub zaciekawienie (co te kompozycje
mają wspólnego z ilustracjami w infografikach?). Oba te stany prowadzić mogły
do prawomocnych z punktu założeń tej pracy pytań: dlaczego śmieciom nadany
został status dzieła sztuki? lub co mają wspólnego wirusy z plastikiem? Aby opuścić wystawę Pandemia odbiorcy i odbiorczynie musieli powrócić do przestrzeni z infografikami. Alarmistyczny ton informacji spotkać się miał tym razem
już obojętnością i niewrażliwością, ale treść w założeniu miała prowokować do
refleksji. Skromne środki scenograficzne, jakich użyła artystka nie mogły nadać
inscenizacji takiej siły, aby moc afektu nie wygasła w konfrontacji z drugą częścią wystawy. Głównym zadaniem, jakie sobie stawiała, było jednak skłonienie
widza do postawienia pytań: czym jest pandemia? jaką mam do relację groźby śmierci i zniszczenia? Estetyka recepcji skonstruowana przez artystkę miała
przez dynamikę afektów sprowokować widzów do zbadania swojego stosunku
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do tematu i być może jego przemodelowania tegoż stosunku. Plastyka sztuki
na tej wystawie miała uplastycznić odbiorców i odbiorczynie.
Estetyka recepcji na poznańskiej wystawie opierała się na przestrzennym rozdzieleniu; w pierwszej części koncentrowała się na kwestii wirusów,
a w drugiej — odpadów. Inscenizacyjnie odniesienie do epidemiologii, oddzielone było od odniesienia do ekologii. Na poziomie koncepcyjnym jednak
projekt Pandemia proponował zintegrowanie obu dziedzin. Zagrożenie (określające pierwszą część) łączyło się z plastikiem (z części drugiej). Te niewspółmierne kategorie mogą się połączyć w bardziej złożonym pojęciu — destrukcyjnej plastyczności zaproponowanym przez Catherine Malabou.
Proponuję interpretację za pomocą terminu Malabou, ale jednocześnie
zdaję sobie sprawę, że jest to dyskusyjne. Koncepcyjne założenia projektu
nie dają się bowiem w prosty sposób uzgodnić z filozofią plastyczności. Do
pewnego stopnia stawiają jej opór czy też się jej wymykają przez to, że eksponują kwestię materialności tworzyw sztucznych, którą francuska filozofka
praktycznie się nie zajmowała. Materialność plastiku rzuca wyzwanie pojęciu
destrukcyjnej plastyczności. Tego rodzaju dyskusja nie była celem artystki, ale
w moim przekonaniu jest to jedna z najciekawszych konsekwencji jej projektu.
O ile w części projektu z infografikami Aleksandra Ska pracowała z plastycznością dyskursu naukowego, transformując go w fikcję przy zachowaniu autorytetu jego retoryki, o tyle w części drugiej to plastyczność materii
tworzyw sztucznych podlegała formowaniu. Na prostokątne płytki z pleksi
artystka ponaklejała za pomocą kleju lub taśmy przezroczystej plastikowe
elementy — tipsy, pokrywki do kubków, słomki, łyżeczki lub inne przedmioty jednorazowego użytku. W gruncie rzeczy w polu sztuki współczesnej
doskonale mogłyby one funkcjonować jako pełnoprawne rzeźbiarskie obiekty
powstałe w wyniku recyklowania odpadów i przekształcania ich w artystyczne
kompozycje. Byłyby prostym gestem przekształcenia przez sztuki plastyczne
plastiku w artystyczną materię, a nawet być może uwznioślenia go i nadania
mu symbolicznej wartości dodanej.
Rzeczywiście są one wykonane, mimo całej swojej śmieciowej estetyki,
w bardzo precyzyjny sposób. W dostrzegalna jest w tym duża sprawność
warsztatowa. Co więcej, oferują one pewien rodzaj zmysłowej przyjemności.
Tradycyjna instancja „sztuk plastycznych” w ewidentny sposób kierowała artystką w momencie wykonywania tych obiektów. Instancja ta szybko jednak
zostaje włączona do zupełnie innej gry. Gdy obiekty zostają sfotografowane,
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Il. 8. Obiekt rzeźbiarski. Aleksandra Ska, Pandemia, 2015, fot. Daniel Koniusz

Il. 9. Ludzki wirus neurotropowy, obiekt. Aleksandra Ska, Pandemia, 2015, fot.
Daniel Koniusz
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a ich zdjęcia umieszczone jako ilustracje do opisów infografik o wirusach ich
status radykalnie się zmienia. A instancja sztuki plastycznej nabiera nowego
sensu.
Sens ten w pierwszym momencie wynika wyeksponowania samej materialności plastiku — zwłaszcza jego najbardziej problematycznej i zmitologizowanej właściwości jego przedłużonej trwałości, a ściślej niedegradowalności.
Narosło wokół niej wiele mitów. Większość tworzyw sztucznych rozkłada się
pod wpływem światła i tlenu, często też ulega fizycznemu rozpadowi na drobne lub mikroskopijne elementy (Barnes i in. 2009, s. 1994). W niektórych
przypadkach, jak twierdzi Anthony Andrady (od lat 80. badający zachowanie
plastiku w środowisku) degradacja jest tak wolnym procesem, że jest właściwie pozbawiona praktycznych konsekwencji, w oceanach w zasadzie się zatrzymuje. W morskich głębinach, gdzie nie ma tlenu i nie docierają promienie
UV, rozpad tworzyw sztucznych ustaje. Jak pisze Susan Freinkel: „Badania
Andrady’ego sugerują, że w środowisku morskim cząstki polimerów są wirtualnie nieśmiertelne. Oznacza to, że za wyjątkiem przypadków, gdy zostanie
wyrzucony na plażę lub wydobyty, każdy kawałek plastiku, który dostał się
do oceanu w minionym stuleciu, pozostanie w nim w tej czy innej postaci – wiecznotrwałe wtargnięcie sztuczności w morskie środowisko” (Freinkel
2011, s. 125). Ta potencjalna niezniszczalność plastiku czyni z niego środek
nieopanowanego niszczenia środowiska.
Ze względu na potencjalną niezniszczalność rzuca on wyzwanie pojęciu
destrukcyjnej plastyczność Malabou. Jest ono kluczowe dla filozofki, ale stanowi element szerszej filozofii. Nie wchodząc w szczegóły rozwoju pojęcia
plastyczności w poszczególnych tekstach myślicielki, można powiedzieć, że
termin oznacza przede wszystkim zdolność do nadawania i przyjmowania formy (Malabou 1996). Opisuje zatem aktywną siłę kształtowania, jak i pasywną
podatność na bycie kształtowanym. Wzorem dla jego rozumienia jest modelowanie, jak w sztukach plastycznych, a ściślej w rzeźbie. W pewnym momencie Malabou uzupełnia charakterystykę o istotną cechę nieodwracalności.
Dzięki niej plastyczność odróżnia się od elastyczności. Te dwie nie powinny
być bowiem mylone – „elastyczność jest ideologicznym awatarem plastyczności – jednocześnie jej maską, zniekształceniem i uchyleniem” (Malabou
2008, s. 12). O ile plastyczność oznaczać ma bowiem faktyczną zmianę, o tyle
w przypadku elastyczności zmiany przyjmowane są z łatwością, ale tylko dlatego że po każdej z nich następuje powrót do stanu wyjściowego. Elastyczność
nie oznacza zatem przekształcenia, lecz czasowe odkształcenie. W przypadku plastyczności, w momencie gdy forma jest przyjęta lub nadana, powrót
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do stanu poprzedniego nie jest już możliwy. Pojęcie to określa bowiem „te
rzeczy, które poddają się formowaniu jednocześnie opierając się deformacji”
(Malabou 2005, s. 9). Poprzednia forma uległa bezpowrotnemu zniszczeniu.
Zniszczenie jest w tym wypadku sposobem działania, ale dokładnie z tego
względu, że tworzy się przez nie nowa forma, łączy się z naprawą i odnową.
Dzięki plastyczności samego słowa jest ona zarówno niszcząca, jak i naprawcza.
W pewnym momencie Malabou analizuje powiązanie pojęcia plastyczności
z różnymi materialnościami: „Plastik to tworzywo sztuczne, który może przybierać różne kształty i właściwości w zależności od zamierzonych funkcji. «Plastik»
to również materiał wybuchowy na bazie nitrogliceryny i nitrocelulozy, który
może wywołać gwałtowne detonacje. Sama plastyczność słowa przyciąga go do
skrajności, zarówno do tych konkretnych kształtów, w których krystalizuje się
forma (rzeźba), jak i do unicestwienia wszelkich form (bomba)” (Malabu 2005,
s. 9). Plastyczność samego pojęcia pozwala nazwać plastikiem materiał skrajnie podatny na formowanie, którego nazwa związana jest z jedną materialną
właściwością – absolutną formowalnością oraz materiał, który znosi wszelką
formę. Co ciekawe filozofka wielokrotnie przywołuje przykład materiału wybuchowego, podczas gdy tworzywa sztuczne w zasadzie pomija milczeniem.
Wspomina o nich bodajże jeszcze tylko raz jednym z przypisów, gdy rozszerza
rozumienie z jednego ogólnego terminu na różne tworzywa sztuczne, które,
jak twierdzi, dlatego nazywane są plastikiem, że mogą być modelowane, ale
po uformowaniu nie mogą odzyskać początkowego stanu, a co więcej: „[w]iele
z nich staje się sztywne po uformowaniu i wystygnięciu” (Malabou 2008,
s. 86). Sztywność, obok elastyczności, jest drugim antonimem plastyczności.
Naprowadza to na istotniejszą kwestię: plastyczność w swoim działaniu
oznacza zmianę w przeciwieństwo. Materiał podatny na formowanie staje się
sztywny, tworzywo przestaje dawać się przetwarzać. Plastyczność staje się nieplastycznością, która nie może już ulec żadnemu odwróceniu. Rozwiązaniem
dla tego impasu staje się zniszczenie formy jako takiej, eksplozja i anihilacja.
Nieplastyczność plastiku, jego uporczywa trwałość wymyka się refleksji
Catherine Malabou. Pandemia Aleksandry Ska stanowi w tym kontekście pewną propozycję. Czyni ona plastik na powrót plastycznym materiałem, a robi to
przez zmianę jego statusu i w pewnym sensie materialności. Formowaniu nie
podlega sama substancja, materiałem stają się bowiem plastikowe obiekty jako
takie — przez plastyczne przeobrażenie stają się one dziełami sztuki i elementem artystycznej gry.
Jednym z elementów tej gry jest splecenie kwestii ekologicznych i epidemiologicznych. W momencie gdy ujawnia się to, że zdjęcia wirusów są
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sfotografowanymi odpadami, tym ostatnim retorycznie nadane zostają śmiercionośne właściwości tych pierwszych. Plastikowe odpady stają się źródłem
epidemicznego zagrożenia. Monika Bakke, analizując pracę Aleksandry Ska
we wnikliwym tekście Pandemiczne wspólnoty przenoszone drogą plastikową,
podkreśla znaczenie tego przemieszczenia — „rzekomo śmiercionośne wirusy,
to właściwie plastikowe śmieci, a pandemia przywołana została jako konceptualna figura umożliwiająca krytyczny namysł nad czymś tak bardzo ewidentnym i konkretnym jak masowa produkcja i planetarna cyrkulacja tworzyw
sztucznych” (Bakke 2018, s. 141). Następnie dodaje: „Planeta, którą zamieszkujemy na naszych oczach staje się pandemicznie plastikowa, gdyż ilość
produkowanych tworzyw sztucznych podwaja się mniej więcej co jedenaście
lat. Obecnie co roku produkuje się niemalże trzysta milionów ton plastiku,
z czego zaledwie dwadzieścia procent pochodzi z odzysku” (Bakke 2018,
s. 143). Niszcząca obecność plastiku osiąga planetarny zasięg. I dalej: „Pandemia wywołując skojarzenia z procesami samoorganizacji materii naprowadza
odbiorcę na szeroko rozumiane metaboliczne powiązania plastiku z życiem”
(Bakke 2018, s. 145). Interpretacja Moniki Bakke opiera się na radykalnym
rozpoznaniu izomorfii wirusa i plastiku. Pierwszy nie jest ani żywy ani nieżywy, nie mniej jednak wpływa na życie, ma zdolność wywoływania takich efektów, jak gdyby był żywy (por. Carter i Saunders 2007, s. 6). Podobnie plastik,
wywodzi się z życia, wytwarzany jest bowiem z paliw kopalnych pochodzenia
organicznego i będąc materią nieożywioną w coraz większym stopniu wpływa
na życie. Głównie ze względu na wzrastające nagromadzenie i coraz powszechniejsze występowanie — plastisfera przenika biosferę, geosferę, hydrosferę
i atmosferę. W postaci mikro- i nanocząsteczek przenika wraz z powietrzem,
wodą, pożywieniem do organizmów i jest włączany w ich procesy życiowe.
Niektóre związki wchodzące w skład polimerów są silnie toksyczne i wraz
z plastikowymi odpadami dostają się do środowiska. Bakke podaje jako przykład bisfenol A (BPA), formę syntetycznego estrogenu — „[z]wierzęta mogą
go wchłonąć poprzez układ pokarmowy, oddechowy lub w przypadku kontaktu ze skórą, co może […] ostatecznie prowadzić do bezpłodności. To oznaczałoby zagładę całej populacji na skutek kontaktu z plastikiem i w efekcie
nabrałoby wymiaru działania pandemicznego wirusa” (Bakke 2018, s. 146).
Powróćmy do kwestii sygnalizowanej na początku, czyli relacji między
przypadkowością a koniecznością. Wywołały ją pewne analogie morfologii
oraz objawów chorobowych wirusa Nim Sambro i SARS-CoV-2. Na pierwszy rzut oka nie jest to nic innego jak czysty przypadek. Trudno jednak nie
ulec pokusie odwrotnego przekonania, że to podobieństwo jest znakiem
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absolutnej konieczności. Łatwo można byłoby osunąć się w stronę teorii spiskowych (artystka ujawniła fantazje realizowane skrycie w tajnych laboratoriach korporacji i mocarstw) lub jakiegoś rodzaju mistycyzmu (artystka dzięki
swojej intuicji antycypowała nadchodzącą zarazę) — o nic takiego mi nie chodzi. Raczej chodzi mi o rozważenie w ślad za Catherine Malabou relacji między
przypadkowością a koniecznością na głębszym poziomie. Filozofka analizuje
Arystotelesowskie rozważania o tej kwestii i stwierdza, że: „Wszystkie zbiegi
okoliczności właściwe dla przypadku mają zatem ten sam sens — czyli pewną celowość — podczas gdy «samorzutne» [automatyczne — JL3] wydarzenia
mogą zdarzyć się przez przypadek. Konieczność i przygodność zamieniają cię
miejscami” (Malabou 2012, s. 136). A zatem odnosząc to do obu wirusów
można założyć, że jakiś rodzaj konieczność rządził przypadkowym podobieństwem — musiało się ono przytrafić niejako automatycznie.
Projekt Pandemia powstał w momencie, gdy w świecie naukowym pojawiały się coraz liczniejsze głosy przestrzegające przed tym, że zmiany środowiskowe mogą wiązać się z ryzkiem pojawienia się nowych epidemii. Dla
przykładu Anthony McMichael w oparciu badania historyczne stwierdził, że
większość pandemii, jakie pojawiały się w przeszłości były ściśle powiązane
z gwałtownymi zmianami klimatu i występującymi w ich rezultacie zakłóceniami w produkcji żywności i zmniejszaniem zasobów wody, masowymi migracjami (2012; 2017a). Jego badania miały wszakże na celu wykazanie, że
antropogeniczne zmiany w środowisku stwarzają rosnące ryzyko wybuchu globalnej epidemii. Wysokie zagrożenie przekształciło się w wirtualną konieczność — wobec pogłębiania się kryzysu środowiskowego któreś z tych zagrożeń
musiało wcześniej czy później się stać się realnością.
W 2018 r. WHO i dodało do swojej listy badawczych priorytetów chorobę X — „wywoływaną przez nieznany jeszcze patogen, a która mogłaby potencjalnie spowodować poważną międzynarodową epidemię” (WHO 2018,
s. 219). Aleksandra Ska ze swoją kolekcją dwunastu nieznanych jeszcze wirusów wyprzedziła WHO o ponad dwa lata w rozpoznaniu tego ryzyka jako na
tyle realnego, żeby warto było dla niego stworzyć naukową fikcję. To jednak
decyzja WHO rozpoznała w tym konieczność. A tej konieczności zgodnie ze
sformułowaną przez Malabou zasadą zamiany miejsc musiał zadziałać przypadek. Jego kwestią był chyba tylko moment pojawienia się nowego patogenu.

Automatos — powtarzam tu gest tłumacza Fizyki Arystotelesa, gdy proponuje on w jednym
miejscu podwójne tłumaczenie „Stąd też wyraz «samorzutny» [automatyczny, αύτόματος]…”
(Arystoteles 2003, s. 57).
3
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Monika Bakke, skupiając się na materialnej i koncepcyjnej stronie Pandemii umieszcza ją w kontekście dyskusji o antropocenie. Skażenie planety
plastikiem stanowi symptom dla antropogenicznego kryzysu środowiskowego.
Interpretacja badaczki umożliwia potraktowane projektu Aleksandry Ska jako
podwójnej synekdochy: po pierwsze dla wszystkich destrukcyjnych działań
ludzi w środowisku, a po drugie dla możliwych reakcji sztuki na tę destrukcyjną plastyczność. W tym drugim przypadku nie chodzi reprezentowanie całej
typologii artystycznych odpowiedzi na kryzys. Przeciwnie Pandemia w moim
przekonaniu może być synekdochą dlatego, że tworzy pewien model odpowiadania. Model ten obejmuje rozpoznanie antropogenicznych patogenów,
rozpoznanie potencjalnych skutków pojawienia się, skonstruowanie retoryki
wizualnej dyskursywnej dla tych rozpoznań i skonstruowanie estetyki recepcji, która ustanowi relację z widzem. Plastyka sztuki przynosi odpowiedź na
destrukcyjną plastyczność. Nie robi tego jednak przez jakąś fantazję o naprawieniu tego, co zniszczone.
Estetyka recepcji Pandemii, jak pamiętamy, zakładała dynamiczną relację afektywną z widzami. Emocje implikowanego widza przechodzić miały
od poczucia zagrożenia i niepokoju, przez rozczarowanie bądź zaciekawienie
do potencjalnego zobojętnienia, ale nie pozbawionego całkowicie niepokoju, który skłaniać miałby do dalszej refleksji. Odbiorcy i odbiorczynie mieli
być interpelowani do określenia swojej pozycji wobec kwestii, których projekt
dotykał. Określenie pozycji oznaczało rozpoznanie własnej podmiotowości
i możliwości przyjęcia odpowiedzialności za środowisko naszego życia.
W finale aktu obioru projektu nie tylko miała się odsłonić gra fikcji, ale również pojawić się powinno pytanie o sens tej gry. W moim przekonaniu było
to w istocie pytanie, o to czy możemy jako ludzie nadać sens bezsensownemu
zniszczeniu, którego dokonujemy na planecie.
Przypisywanie przez mnie tego pytania pracy Aleksandry Ska może być
postrzegane jako nadinterpretacja. Moje odczytanie wyłania się z procesu,
który chciałbym nazwać dialogiczną lekturą projektu artystki i wybranych
tekstów Catherine Malabou. Ustanowienie takiego wirtualnego dialogu
otwiera przestrzeń, w której artystyczne akty mogą wchodzić w interakcję
z filozofemami, wytyczając nieoczywiste trajektorie dla ruchu myśli.
Pandemia Aleksandry Ska ostatecznie stawia pytanie o to, czy możemy
jako ludzie nadać sens bezsensownemu zniszczeniu, którego dokonujemy
na planecie. Niektóre wątki w refleksji Catherine Malabou mogą stanowić
komentarz do tego pytania. Kwestię podmiotowości i odpowiedzialności
podejmuje filozofka w tekście The Brain of History, or, The Mentality of the
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Anthropocene, wychodząc od refleksji Dipesha Chakrabarty’ego (Malabou
2017a). Historyk ten tekście Klimat historii. Cztery tezy stwierdza, że człowiek
stał się siłą geologiczną, to znaczy ma moc kształtowania planety w taki sposób,
jaki wcześniej był obserwowany wyłącznie w długotrwałych procesach badanych przez geologię a opisywanych przez stratygrafię jak np. przemieszczenia
lodowców, zmiany klimatu, przekształcenia ziemskiej powierzchni (2014).
Jednocześnie większość z tych zmian dokonuje się nieintencjonalnie. Historyk
porównuje to z groźbą wojny nuklearnej: „Niepokój związany z globalnym
ociepleniem przypomina czasy lęku przed globalną wojną nuklearną. Istnieje
jednak pewna bardzo ważna różnica. Wojna nuklearna byłaby wynikiem świadomej decyzji władz. Zmiana klimatu jest zaś niezamierzonym skutkiem ludzkich działań, które, jedynie dzięki naukowym analizom, możemy rozumieć
jako efekty działalności ludzkości jako gatunku” (Chakrabarty 2014, s. 198).
Co więcej w momencie gdy człowiek staje się siłą geologiczną, podważone zostaje rozróżnienie między historią naturalną i historią ludzką. Historia naturalna wedle tego podziału jawiła się jako poddana bądź to procesom cyklicznym
bądź to zmianom tak powolnym, że z perspektywy historii człowieka wydała się niezmienna, jawiąc się jako „powolne i pozornie bezczasowe tło ludzkich działań” (Chakrabarty 2014, s. 178). W przeciwieństwie do niej historia
człowieka traktowana zaś była jako proces rozwoju świadomości, przy czym,
jak podkreśla Chakrabarty, „historyczna świadomość” miała być „«rodzajem
samopoznania», do którego dochodzi się dzięki krytycznej refleksji nad własnym doświadczeniem oraz doświadczeniami innych (aktorów historycznych)”
(Chakrabarty 2014, s. 196). Fakt, że kryzys środowiskowy jest wywoływany
nieintencjonalnie oraz że zmiany w środowisku są tak gwałtowne, unieważnia
zarówno rozumienie natury jako pozaczasowego tła jak i człowieka jako działającego samoświadomie. Malabou podtrzymuje część argumentacji Chakrabarty’ego, a zwłaszcza to, że odrzuca on „metaforyczne rozumienie «tego, co
geologiczne»” (Malabou 2017a, s. 40). Rozwijając tę myśli, filozofka stwierdza:
„[j]eśli człowiek stał się formą geologiczną, musi istnieć gdzieś, na jakimś poziomie, izomorfia lub strukturalna identyczność pomiędzy człowieczeństwem
a geologią” (Malabou 2017a, s. 40). W konsekwencji: „Ludzka świadomość
jako zgeologizowana, […] jest rozbita na przynajmniej dwie części, ujawniając
rozziew pomiędzy agentem wyposażonym w wolną wolę i zdolność autorefleksji a neutralną nieorganiczną siłę, która paraliżuje energię tego pierwszego”
(Malabou 2017a, s. 40). Geologizacja człowieka staje się trybem jego znikania,
gdyż unieważnia status jego świadomości, woli czy intencji, podważa też jego
rolę jako podmiotu historii. Zdaniem Malabou u Chakrabarty’ego: „Ludzka
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podmiotowość jest w pewnym sennie zredukowana do atomów bez żadnej
atomowej intencji i przez pragnienie refleksyjności stała się strukturalnie obca
swojej własnej apokalipsie” (Malabou 2017a, s. 41) Wynika to dokładnie z
rozpoznania człowieka jako siły geologicznej, gdyż wtedy musi on być postrzegany jako równie neutralny i obojętny jak geologiczna domena, której
agentem się staje. „Pojmowanie antropocenu ma swoje źródło rozbiciu świadomości”, czego skutkiem jest rozwój obojętności i niewrażliwości (Malabou
2017a, s. 40).
Skonstruowana przez Aleksandrę Ska estetyka recepcji odtwarzała
w mikroskali i parabolicznej wersji dynamikę przemieszczenia, które Malabou
rozpatruje w skali procesu historycznego. Przejście od poczucia zagrożenia
i niepokoju przez rozczarowanie i zaciekawienie do zobojętnienia, ofiarowywało odbiorcom i odbiorczyniom możliwość spotkania z estetycznym doświadczeniem wypreparowanym z procesu, w którym uczestniczą wszyscy ludzie
jako sprawcy i ofiary kryzysu środowiskowego. Paradoksem jest, że kryzys ten,
jak pisał Chakrabarty, „może rzeczywiście okazać się określeniem wyłaniającej
się, nowej, uniwersalnej historii ludzi, ujawniającej się w chwili zagrożenia.”
Od razu dodaje: „Nigdy jednak nie będziemy w stanie zrozumieć tej uniwersalności” (Chakrabarty 2014, s. 198) COVID-19 z jego wielkim zamknięciem przynosi empiryczne potwierdzenie dla spekulacji historyka. Można
wręcz powiedzieć, że po raz pierwszy spowodowane przez człowieka zmiany
w środowisku dotykają go bezpośrednio jako gatunku na planetarną skalę
(a nie jak wcześniej w jak np. przypadku pożarów lasów w Australii gdy działo
się to na skalę ogromną ale ciągle regionalną). Potencjalnie każdy przedstawiciel
i przedstawicielka gatunku ludzkiego jest zagrożony przez SARS-CoV-2.
Aleksandra Ska nie mierzyła się z uniwersalizmem, chociaż stanowi on
horyzont jej pracy, która jest wszak projektem powszechnej epidemii. Artystka raczej wykorzystała narzędzia sztuki do odwrócenia perspektywy z uniwersalnej na egzystencjalną. Nie stawiała zatem pytania o to, co ludzkość czy
gatunek ludzki ma począć z obojętnością, lecz skonstruowała inscenizację,
skłaniającą odbiorców i odbiorczynie do refleksji nad własnym stanem. Nad
obojętnością, która stała udziałem nas wielu z nas, gdyż jako jednostki nie
jesteśmy w stanie przyjąć odpowiedzialności za procesy, które rozgrywają się
w planetarnej skali.
Malabou kategorycznie przeciwstawia się takiemu stanowi i podkreśla, że człowiek „nie może stać się uzależniony od swojej własnej obojętności — uzależniony od pojęcia, którym się stał” (2017a, s. 48). Przeciwstawia się temu, co w świetle jej własnych wcześniejszych badań, okazuje się
150

PANDEMICZNA PLASTYCZNOŚĆ ...

uniwersalizacją stanów, które zaobserwowano u ofiar fizycznych uszkodzeń mózgu,
np. w wypadkach lub uszkodzeń wywołanych chorobami, np. Alzheimera
jak i u ofiar tortur, gwałtów, prześladowań, uwięzienia, przemocy, katastrof.
Badając psychopatologię tych ofiar, zauważyła, że wytwarzają one swoisty rodzaj podmiotowości i nazwała ich „nowymi zranionymi”. W świetle dyskusji
o kryzysie środowiskowym okazuje się, że to właśnie podmiotowość nowych
zranionych ulega uniwersalizacji.
W swojej fascynującej książce Les Nouveaux Blessés. De Freud à la neurologie, penser les traumatismes contemporains Malabou pokazuje jak na skutek
wypadku (ale też choroby czy doświadczenia przemocy) — niezaplanowanego
wydarzenia destrukcyjnej plastyczności — może dojść do radykalnej zmiany
osobowości człowieka (2007). Pisze w niej:
Jasne jest, że rany — urazy, katastrofy — nie są «kreatorami» formy
w pozytywnym sensie tego pojęcia. […] Jeśli rana, jako determinująca
przyczyna zmian psychiki, ma plastyczną siłę, to może być ona zrozumiana w kategoriach trzeciego sensu plastyczności: eksplozji i anihilacji.
Jeśli mózg tworzy nową tożsamość, ta kreacja może być kreacją jedynie
przez zniszczenie formy. […] Taka plastyczność jednak — i na tym
polega paradoks — w ostateczności pozostaje jednak przygodą formy.
To, co nam pacjenci z Alzheimerem pokazują, żeby znowu odwołać się
do tego przykładu, to dokładnie plastyczność rany, przez którą stałe
przemieszczenie jakiejś tożsamości tworzy inną tożsamość — tożsamość, która nie jest ani zniesieniem ani kompensacyjną repliką starej
formy, ale raczej, dosłownie formą zniszczenia. Tacy pacjenci udowadniają, że zniszczenie jest formą, która formuje, że zniszczenie może
w istocie konstytuować formę życia psychicznego. Formująco-niszcząca
moc rany, jak próbujemy o niej myśleć teraz, może być określona w ten
sposób: Każde cierpienie jest formujące dla tożsamości, która je przetrwa
(Malabou 2012, s. 17-18).

Nowa tożsamość otrzymuje formę, która została nazwana zespołem stresu
pourazowego. „W każdym przypadku «obojętność, emocjonalne oderwanie
i głęboka bierność» należą do objawów związanych ze stanem stresu pourazowego. Afektywne wyjałowienie jest cechą wspólną wszystkich tych stanów:
utrata ciekawości, utrata motywacji, brak zainteresowania bliskimi przyjaciółmi i krewnymi, wycofane zachowanie” (Herman 1997, s. 43; Malabou 2012,
s. 157). Kluczowe dla nowych zranionych jest to, że zmiany są nieodwracalne, nie ma mowy o uleczeniu jako powrocie do stanu sprzed urazu. Osoby
te spotykają takie wydarzenia, które „przecinając wątek historii, umieszczają historie poza sobą”, w rezultacie stają się podmiotami, które „pozostają
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hermeneutycznie «nieuzdrawialne», nawet jeśli ich psychika utrzymuje się
przy życiu” (Malabou 2012, s. 5). Ofiarom udaje się przeżyć, ale stają się
zupełnie innymi osobami, które cechuje „obojętność i niewrażliwość” (Malabou 2012, s. 10). Swoisty rodzaj plastyczności umożliwia przeżycie przez
to, że stwarza je nowo. „W ten sposób destrukcyjna plastyczność odsłania
możliwość, wpisaną w każdą ludzką istotę — możliwość stania kimś innym
w każdym momencie” (Malabou 2012, s. 200). Malabou, kontynuując swoje
badania nad destrukcyjną plastycznością, rozszerza jej pojęcie. Nie ogranicza
go do badań klinicznych, lecz czyni z niego kluczową instancję tego, co nazywa ontologią wypadku czyli funkcjonowaniem przygodnej wydarzeniowości
(Malabou 2017b).4 Kolejnym poszerzeniem jest wprowadzenie pourazowej
obojętności i niewrażliwości do refleksji nad kryzysem środowiskowym (Malabou 2017a). A ostatnio wprowadzenie pojęcia plastyczności ekologicznej
(Malabou i Majewska 2019, s. 153).
Uniwersalizacja pourazowej tożsamości nowych zranionych w kryzysie
środowiskowym jest bardzo paradoksalnym zjawiskiem, dlatego że dokonuje
się przez autowiktymizację. Ludzie stają się ofiarami swoich własnych działań.
To jest też powód, dla którego Malabou tak radykalnie przeciwstawia się obojętności i niewrażliwości w tym kontekście. Postuluje zerwanie z uzależnieniem od własnej obojętności i niewrażliwości, stwierdza, że „jest to możliwe
dzięki mózgowi” (Malabou 2017a, s. 48). A ściślej dzięki swojej plastyczności
mózg może zastąpić dotychczasowe uzależnienia, bowiem „[t]ylko nowe uzależnienia pomogą nam złagodzić skutki zmian klimatycznych (inne jedzenie,
inne podróże, inne ubieranie się itp.)” (Malabou 2017a, s. 47). Twórcza plastyczność, w tym plastyczność sztuki, powinna podjąć zadanie wynalezienia
nowych uzależnień — nie mogę tu rozwijać tego wątku.
Wracając do ostatecznego pytania, które powiązałem z Pandemią Aleksandry Ska: czy możemy jako ludzie nadać sens bezsensownemu zniszczeniu, którego dokonujemy na planecie? To wyłoniło się ono w dialogu z twierdzeniem
Malabou, że dzięki plastyczności mózgu ujawnia się „zdolność podmiotu do
przeżycia bezsensowności wypadków, które go spotykają” (Malabou 2012, s.
5). Ale tylko w negatywnej formie, przez zniszczenie formy wcześniejszej. Z
tego twierdzenia wynika, że nie będziemy w stanie nadać sensu, ale możemy

Jako główne tłumaczenie terminu „ontologie de l’accident” Skalski proponuje „ontologię
przypadłości”, zaznaczając jednocześnie, że „accident” oznacza: przypadek, wypadek, akcydens
albo przypadłość oraz przypadłość rozumianą jako choroba i podkreślając, że wszystkie znaczenia są równie istotne. Stąd ze względu kontekst używam terminu „ontologia wypadku” (Skalski
2017, s. 164).
4
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przeżyć (pod warunkiem, że zastąpimy stare uzależnienia nowymi) tę bezsensowność zniszczenia (którego już dokonaliśmy). Taka odpowiedź nie jest
implikowana przez pracę artystki, gdyż skonstruowała ona sytuację, w której odbiorcy i odbiorczynie mogą ją odnaleźć na własną rękę — jest to moja
interpretacja.
Natomiast w Pandemii Aleksandry Ska implikowana jest propozycja
wejścia w grę. W dialogicznej lekturze jej pracy i tekstów Malabou można ją
zestawić z tym, co filozofka proponuje jako odpowiedź na stan pourazowy nowych zranionych. Pisze ona: „konieczne jest wpleść chłód pacjenta, obojętność
i rozpad emocji w narracyjną intrygę, która sama w sobie nie może być bezemocjonalna. I tylko wydaje się to być paradoksem, że obojętność stylistyczna nie
jest adekwatną odpowiedzią na subiektywną obojętność” (Malabou 2012, s. 54)
W Pandemii funkcję narracyjnej intrygi spełniała gra fikcji, którą artystka
toczyła z dyskursami nauki i sztuki, przedrzeźniając je w kilku momentach
ironicznie. Dla odbiorców i odbiorczyń wystawy obojętność i niewrażliwość
ciągle były przedmiotem wyboru.
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Memento Mori sztuka czasów zarazy

Motyw śmierci w kulturze europejskiej rozwijał się wraz z nadchodzącymi klęskami, wojnami i panującymi epidemiami. Ludzie niejednokrotnie
próbowali oswoić śmierć, lepiej ją poznać lub przynajmniej zaakceptować
jako coś nieuniknionego. Przejawem takich zabiegów było wplatanie w sztukę
motywów związanych ze śmiercią. Pojawienie się tańca śmierci – danse macabre odcisnął swoje piętno na kulturze późnego średniowiecza. Korowód tańczących szkieletów wraz z ludźmi różnych stanów przypominał o równości
wobec nieuchronnego śmiertelnego losu. Doskonałym przykładem jest działo
niemieckiego malarza i rzeźbiarza Bernt Notke pt. „Danse Macabre”, z końca
wieku XV. W literaturze tego okresu można zaobserwować te fascynacje, chociażby w dialogu moralistyczno-dydaktycznym „Rozmowa Mistrza Polikarpa
ze Śmiercią”. Panujące zamiłowanie wśród ludności XV wieku do obrazów
i przedmiotów, które świadczą o przemijalności bądź nawet niechęci do życia
– taedium vitae – zostało powszechnie określone terminem vanitas. Vanitas
vanitatum et omnia vanitas – Marność nad marnościami i wszystko marność
(Koh 1,2) jest nieustającym elementem sztuki. Motyw ten, początkowo występujący w kościołach i cmentarzach, przeniknął do domów zmieniając tym
samym swoją formę i znaczenie: „≪Celem makabrycznego tematu nie jest
już ukazywanie podziemnego procesu rozkładu. Ohydne zwłoki toczone przez
robactwo, szarpane przez węże i ropuchy ustąpiły miejsca pięknemu, czystemu
i lśniącemu szkieletowi, la morte secca […] ≫” (Ariès 1989, s. 322). Tak więc,
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w dobie baroku – łacińskie vanitas rozumiano jako próżność, pustka i śmiertelność ziemskiego życia oraz znikomość i bezwartościowość dóbr materialnych.
Wykorzystuje elementy symboliczne, których zdaniem było przypomnienie,
że życie jest kruche i krótkie. Do takich przedmiotów zaliczamy między innymi: czaszkę i kości, które powszechnie uważana się za przedstawienie śmierci, kruchości ludzkiego życia. Innym przykładem jest zegar i kaganek, symbolizujący przemijający czas. Warto wspomnieć artystów tworzących dzieła
w nurcie vanitas, między innymi holenderscy malarze tj. Pieter Claesz i Harmen Steenwijck i Alexander von Fäckl (Kleiner 2010, s. 568). Lęk przed
śmiercią, a zarazem fascynacja cierpieniem i ludzkim ciałem doprowadziło, że
zostały one podporządkowane koncepcją świeckim. Tym samym stały się to
tematem jawnym i naturalnym, do tego stopnia, że sekcje zwłok obywały się
poza salami wykładowymi, będąc widowiskiem dla zainteresowanych: „zmumifikowane ciało, wystawiane na widok publiczny lub szczątki kostne, które
wykorzystywano w budowaniu efektownych i jednocześnie makabrycznych
dekoracji kościelnych, stanowiły część późnobarokowej sztuki sepulkralnej”
(Tanaś 2013, s. 20).
Zafascynowanie samą tajemnicą śmierci oraz jej wszechobecność, którą powodowały wojny i zarazy, dziesiątkujące ludzi, doprowadziło do pewnego rodzaju przesadnego obcowania ze śmiercią i niejako jej odtwarzania.
W epoce baroku pojawiają się liczne nawiązania do kwestii nadchodzącej
i wszechobecnej śmierci. Wydaje się, że łacińska sentencja memento mori, będąca symbolicznym, jak również artystycznym przypomnieniem o nieuchronności śmierci rozbrzmiewa niemal wszędzie. Pojawia się w architekturze,
głównie pod postacią malowanych bądź plastycznych uformowanych motywów czaszek i piszczeli, które można zaobserwować w kościołach barokowych
czy klasztorach. Liczne rzeźbione dekoracje zdobnicze towarzyszyły wiernym
w trakcie modlitw. Memento mori rozbrzmiewa także z form architektonicznych, całych budowli i ich wnętrz. Przykładami takich obiektów są udekorowane ludzkimi kośćmi budowle sakralne, np. kaplice i kościoły. Wykorzystanie szczątków ludzkich w sztuce jest niejako refleksją nad przemijalnością
ludzkiego życia i jego nietrwałością. Takie przypomnienie musiało mieć tym
większy wydźwięk, im większa była świadomość pochodzenia tychże kości.
Na tych nietypowych cmentarzach „chowano” szczątki ludzi, którzy polegli
w trakcie wojen, ale także były to ofiary zarazy, m.in. dżumy, które nękały Europę. Obecnie miejsca te stanowią element krajobrazów kulturowych
miejsc, w których są zlokalizowane, jak również należą do obiektów chętnie
odwiedzanych przez turystów i pielgrzymów.
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Tanatoturystyka
Podróżowanie do miejsc związanych i upamiętniających śmierć stanowi
element turystyki kulturowej. W literaturze anglosaskiej występują jej dwa
rozróżnia ze względu na cel i motywy podróży. Pierwsze z nich to Thanatourism, którego nazwa pochodzi od słowa thanatos – imienia z greckiej mitologii Tanatosa, będącego uosobieniem śmierci. To podróż w wymiarze thanatopsis, a jej rdzeniem jest symboliczne spotkanie ze śmiercią. Najczęściej dotyczące
wydarzeń z dalekiej przeszłości, dlatego też motywy oraz zachowanie turysty
są niezwykle ważne. Kolejnym określeniem stosowanym w odniesieniu do
podróży związane z udokumentowaniem i upamiętnieniem śmierci jest dark
tourism (j. ang. dark – ciemny). Rozumiany jest jako turystyka powiązana
z dziedzictwem kulturowym i historią miejsc katastrof, ludobójstw i morderstw. Odnosi się raczej do stosunkowo nowymi doświadczeniami, mające
wpływ na teraźniejszość, m.in. obozy zagłady (Komsta 2013, s. 49-50).
Jednakże zjawisku temu nie należy przypisywać perioratywnego wydźwięku, gdyż jest on podtrzymywaniem pamięci o historii tragicznych wydarzeń,
aby nie zostały zatarte w pamięci ludzkości i przetrwała jako element edukacyjny. Takie zadanie mają, np. muzea holokaustu, niewolnictwa czy kolonii
karnych (Tanaś 2006, s. 85). W trakcie takiej podróży odwiedzane są cmentarze, krypty i katakumby oraz mauzolea czy kaplice cmentarne (np. tzw. kaplice
czaszek).
W miejscach tych przeplata się turystyka kulturowa związana z historią
sztuki, archeologią i historią oraz antropologią kulturową i fizyczną. Z jednej
strony walory edukacyjne i naukowe tych miejsc, nie powinny przysłonić rangi
dla wydarzeń, które zostały tam upamiętnione, z drugiej powinny zwiększyć
emocjonalną i symboliczną wrażliwość, zgodnie z rolą jaką pełni każdy rodzaj
dziedzictwa kulturowego (Tanaś 2005, s. 254-255).
Sławoj Tanaś przedstawia rozważania dotyczące moralności tanatoturystyki (Tanaś 2013, s. 171). Czy takie praktyki powinny mieć miejsce? Czy
podróżowanie w celu zwiedzenia i poznania miejsc, które dotyczą śmierci jest
poprawne moralnie i etyczne? Być może motywy jakie kierują turystą bardzo
silne związane są z jego wrażliwością i empatią. Ponadto upowszechniło się
wśród naukowców zwiedzanie obiektów powiązanych z trudnymi kartami historii, gdzie przeprowadzane są różnorodne badania.
Co zatem stanowi, że ludzie mimo wszystko decydują się na spotkanie
„śmierci”?
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W świecie, gdzie śmierć jest zepchnięta na margines, podróż osób do
miejsc, gdzie jest ona gloryfikowana i wystawiana na widok publiczny stanowi
niemal aberracją społeczną (Ariès 2008, s. 297-304). Pomimo prób ukrycia
tego zjawiska, tanatoturystyka prowadzi do jej upowszechnienia, ponownego
oswojenia oraz przypomnienia o jej powszechności i nieodwracalności. Powtórnie Memento mori wybrzmiewa w zafascynowaniu śmiercią i miejscami,
gdzie za pomocą turystyki i pielgrzymek można z nią obcować. Wydaje się
niemal oczywiste, że zjawisko te ma swoje znaczenie społeczno-kulturowe,
a poprzez przedstawianie pewnej historii, wpływa na rozwój jednostek
i kształtowanie ich postaw moralnych. Tanatoturystyka, będąca elementem
turystyki edukacyjnej, może składać się z sentymentach i religijnych miejsc
i obiektów, jak również historycznych. Stanowi pewne przełamanie tabu
śmierci i ciała w kulturze, co również kreuje postawy kulturowe wobec śmierci
(Tanaś 2013, s. 172-173).
Sztuka czasów zarazy
W niniejszym artykule zostaną przedstawione wybrane miejsca związane
z obiektami, gdzie przedstawione i wyeksponowane zostały szczątki ofiar zarazy. Epidemie nękały Europę przez wiele wieków, m.in. od XI, aż do XVIII
rozprzestrzeniała się dżuma i cholera, a w XVII w. również czarna ospa. Na
początku XX w. do masowych śmierci przyczyniła się także grypa hiszpanka.
Tak intensywne działanie odcisnęła piętno na różnych dziedzinach życia, poczynając od obiektów architektonicznych, w tym także obiektów sakralnych
i dziedzinach sztuki.
Warto wspomnieć, iż zmiany w wyniku epidemii nie pozostawiają śladu na materiale osteologicznym szczątków ludzkich: „≪W czasach średniowiecza i wczesnym okresie nowożytnym szerzyły się choroby oraz epidemie.
Wpływ na to miało m. in. przeludnienie miast. W materiale szkieletowym
nie wszystkie schorzenia są możliwe do stwierdzenia, gdyż choroby takie jak
np. dżuma, cholera i tyfus mają przebieg gwałtowny, trwają krótko i doprowadzają do szybkiej śmierci, nie pozostawiając śladów na kościach≫” (Kwiatkowska, Szymczak 2012, s. 82). W celu ustalenia czy mówimy o konkretnej
epidemii istotne jest przeprowadzenie dodatkowych badań laboratoryjnych.
Niemniej jednak kroniki oraz inne materiały i dokumenty historyczne stanową główny punkt wyjścia oraz są źródłem informacji.
Najbardziej uderzającą odsłoną memento mori odnajdujemy w obiektach
architektonicznych. Wykorzystanie szczątków ludzkich w sztuce, najczęściej
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w formie dekoracji stało się emblematem oraz refleksją i przypomnieniem nad
przemijalnością życia. Tak więc, przede wszystkim należy wspomnieć liczne
motywy czaszek i piszczeli, które można zaobserwować w kościołach barokowych czy klasztorach. W niektórych budowlach widnieją płyty nagrobne
wmurowane w posadzki lub ściany. Prócz tego zaobserwować można wykute
detale architektoniczne, jak np. kości i skrzyżowane piszczele, które zdobią
elementy ołtarzy bocznych.
W niektórych przypadkach wydaje się, iż łacińska sentencja – pamiętaj
o śmierci przybrała wręcz przesadne rozmiary. W szczególności tam, gdzie fragmenty ludzkich szkieletów przerabiano na elementy dekoracyjne w obiektach
sakralnych. Oprócz delikatnych motywów dekoracyjnych wewnątrz budowli
sakralnych, należy zwrócić uwagę na całe obiekty, które zbudowano w celu
umieszczenia w nich znacznej liczny szkieletów, w tym tych, które związane są z przebiegiem różnych epidemii. Wymienić można katakumby i krypty,
jak również kaplice czaszek i ossuaria, które nie rzadko są swoistym muzeum,
gdzie prezentowane są różnorodne elementy kostne (szczątki ludzkie) wykorzystane jako elementy dekoracyjne – detale architektoniczne.
Kaplica czaszek w Kudowie-Zdój, Polska
Jednym z najbardziej popularnych zabytków sakralnych na terenie Polski
jest Kaplica Czaszek zlokalizowana przy Rzymskokatolickiej Parafii Św. Bartłomieja Apostoła w Czermnej, położona w odległości ok. 1 km od centrum
Kudowy (województwo Dolnośląskie). Ta niewielka budowla powstała w latach 1776-1804. Jej fundatorem jest ksiądz Wacław Tomaszek, ówczesny proboszcz parafii. Podczas swojej podróży do rzymskich katakumb w roku 1775
oraz wzorując się na Kaplicy Czaszek w Kutnej Horze, rok później rozpoczął
prace nad powstaniem kaplicy. Proboszcz postanowił wydobyć szczątki, znajdujące się w pobliżu kościoła (m.in. odsłonięte przy kościelnej dzwonnicy).
Były to kości ofiar wojen, prawdopodobnie z czasów wojny trzydziestoletniej,
wojen husyckich i szerzących się po niej epidemiach cholery w roku 1608.
Szczątki ludzkie zostały wydobyte i zgromadzone w wybudowanej kaplicy
(Partyka 2003, s. 308). Kościół zawiera wyposażenie autorstwa Michała Klahra wraz zespołem klasztornym Franciszkanów (von Rohrscheidt Armin 2008,
s. 46). W kaplicy czaszek ściany oraz sklepienie wyłożone są szczątkami ludzkimi, tj. kośćmi długimi i czaszkami. Pod samą kaplicą mieszczą się także krypty.
Prace nad wystrojem kaplicy trwały do 1804 roku – ściany i sufity kaplicy
wyłożone są tysiącami czaszek i kości ludzkich oraz szkieletów spoczywających
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pod podłogą kaplicy (Łuczyński 2006, s. 438). W kaplicy czaszek zgromadzono ok. 24 tysiące ludzkich kości. Pomimo, iż wewnątrz pochowano szczątki
ludzi, którzy zmarli na różnorodne choroby. Znajdują się kości, tzw. giganta
(ok. 2m wzrostu) oraz czaszki z widocznymi zmianami chorobowymi, jednakże nie można zaobserwować na nich zmian, które świadczyłyby o dżumie lub
cholerze (Fitych 2016, s.14-20). O północy z dnia 14 na 15 sierpnia odprawia
się tam mszę świętą za wszystkich którzy w niej spoczywają oraz za wszystkich
którzy umarli na wskutek chorób.
Kaplica czaszek w Kutnej Horze, Czechy
Druga kaplica czaszek – Kostnice Sedlec, znajduje się w Kutnej Horze
w Czechach. Jest to kościół cmentarny Wszystkich Świętych (Hřbitovní
kostel Všech Svatých). W tym miejscu cystersi założyli klasztor w połowie
XII w., a rozkwit i rozwój opactwa przypadł na koniec XIII w. i początek
XIV w., co wiązało się z odkryciem w okolicy rudy srebra. W tym czasie wzniesiono kościół Wniebowzięcia Marii Panny wraz z kaplicą cmentarną. Jednakże
w 1421 r. kaplica została zniszczona przez Husytów. Cmentarz przykościelny
zapełnił się, co spowodowało ekshumowanie szczątków ludzkich i przeniesienie ich do wnętrza kościoła i kaplicy. Wiele lat później, rodzina Schwartzenbergów przeprowadziła gruntowny remont. W roku 1870 zleciła zaprojektowanie kaplicy czeskiemu rzeźbiarzowi i stolarzowi Franciszkowi Rintowi,
pochodzącego z Czeskiej Skalnicy. To właśnie on uważany jest za autora tych
dzieł. Rzeźbiarz rozpoczął prace nad oczyszczeniem i wybieleniem kości, a następnie wykonał projekt wystroju i dekoracji wnętrza. Czaszki i kości zmarłych
posłużyły jako materiał konstrukcyjny dla stworzenia niemal całego wystroju
obiektu, w tym kapliczek, ołtarzy, wiszących girland z kości piszczelowych,
kielichów oraz herbu rodowego książąt Schwarzenbergów. Powstał również
żyrandol wykonany ze wszystkich elementów ludzkiego szkieletu, zwieńczony
czaszkami służącymi za podstawki pod świece. Wnętrze kaplicy wypełniają
kości ok 60 tysięcy osób, które padły ofiarami epidemii dżumy, jak i wojen
husyckich i wojny trzydziestoletniej. Z ludzkich kości oraz czaszek wykonano
ołtarze oraz żyrandole, kielichy oraz piramidy. Ponadto ułożono je w napisany
i herb rodowy książąt Schwartzenbergów (Quigley 2001, s. 177-178; Grzyb
2019, s. 230-232). Obecnie kutnohorskie ossuarium nie pełni funkcji sakralnych i traktowane jest jako atrakcja turystyczna.
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Capela dos Ossos w Evora, Portugalia
Kolejne miejsce, którego wnętrze udekorowane jest ludzkimi szczątki jest
obiekt w miejscowości Evora w Portugalii. Capela dos Ossos – to niewielka
kaplica znajdująca się przy wejściu do kościoła św. Franciszka. Jej ściany wewnętrzne są przykryte i ozdobione ludzkimi czaszkami i kościami (ok. 5000
zwłok). Zbudowana była ona przez franciszkańskiego mnicha. Według legendy kości te kiedyś należały do żołnierzy, którzy zginęli w dużej bitwie lub byli
ofiarami zarazy. Niemniej jednak przyjmuje się, że należały do ludzi z doby
średniowiecza pochowanych właśnie na cmentarzu w Evora. W wieku XVII
w wyniku przepełnienia miejscowego cmentarza przeniesiono szczątki. Wejście do kaplicy widnieje napis: “Nós ossos que aqui estamos pelos vossos
esperamos” (tłum. „My, kości tutaj, na twoje kości czekamy”) (Quigley 2001,
s. 171-172; García-Pabón 2005, s. 222)
Kościół Świętych Piotra i Pawła w Mělníku, Czechy
Jeden z najstarszych kościołów w Czechach. Pod prezbiterium znajduje się krypta, w której zlokalizowane jest ossuarium. Powstało w roku 1520
w wyniku epidemii, która wybuchła w mieście. Szczątki zmarłych miały zostać tam złożone w celu odizolowania od żywych mieszkańców i zmniejszenia ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się panującej wówczas epidemii dżumy.
Z kości ułożono znacznej wielkości kopce, a wśród nich również symbole
chrześcijaństwa tj. trzy chrześcijańskie cnoty: krzyż, symbolizujący wiarę, kotwicę – nadzieję oraz serce – miłość (Sígl 2006, s. 338-339).
Katakumby w Paryżu
Pod koniec XVIII w. nastąpił problem z zachowaniem czystości Paryża,
co zaowocowało decyzją o przeniesieniu szczątek ludzkich z cmentarzy miejskich do podziemi. Przeobrażono i przystosowano dawne kopalnie Tombe-Issoire, z których wydobywano wapień. Całość ma ok. 800 ha powierzchni.
Charles Axel Guillaumot, Generalny Inspektor Pracy w Paryżu, rozpoczął prace nad wzmocnieniem opuszczonych kamieniołomów w 1777 r. Natomiast
w latach 1785-1787 rozpoczęto przenoszenie kości z Cmentarza Niewiniątek
(który został zamknięty w 1780 r.). 7 kwietnia 1786 r. poświęcono to miejsce i nazwano Ossuarium Miejskie w Paryżu, zwane dalej katakumbami. Do
1814 r. miały miejsce dalsze prace ekshumacyjne, które ponowiono dalej
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od 1840 r., co umożliwiło zlikwidowanie dwudziestu ośmiu miejsc pochówków. Same katakumby zaplanowano tak, żeby pomieścić wszystkie pozyskane szczątki. Oprócz układania kości w stosy, zaplanowano również kolumny, ołtarze i grobowce, które ozdabiano kośćmi. Warto podkreślić, że od
1809 r. katakumby były otwarte dla zwiedzających. Do dziś wejście do katakumb ozdabia napis „Stój! Oto królestwo śmierci!” - j. fr. Arrete! C'est ici
l'empire de la mort! (Grzyb 2019, s. 232-237).
Podsumowanie
Na terenie całej Europy znajdują się liczne miejsca zabytkowe upamiętniające liczne choroby i zarazy dotykające ludność przez wieku. Wiele takich
miejsc obecnie stanowią element tanatoturystki. Wśród tego bogatego zbioru
warto zwrócić uwagę na architektoniczne obiekty sakralne, w których motyw
przemijania, marności życia został zobrazowany wyjątkowo dosadnie, bo poprzez wykonanie dekoracji z ludzkich szczątków. Upublicznienie ich może
wywoływać negatywne uczucia, jednakże warto zagłębić się w przekaz autorów i twórców tych miejsc. Wszystkie obiekty wymienione w niniejszym artykule stanowią elementy dziedzictwa kulturowego, a tym samym są nośnikami
wydarzeń historycznych i stanowią nośnik pamięci pokoleń. Zatrzymanie
i pochylenie się nad nimi, skłania do refleksji nie tylko nad naszym życiem,
lecz przede wszystkim nad przemijaniem kolejnych pokoleń i zmianami społecznymi, które w nich zachodzą. Tanatoturystyka, prowadzona w rozważny
i zrównoważony sposób, stanowi przekaźnik wiedzy, ale i stanowi sentymentalne nawiązanie do tradycji miejsca, które powinno być istotne i zachowane
dla przyszłych pokoleń.
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Zaraza Antoninów –
początek końca Imperium
Rzymskiego?

Wprowadzenie
Epidemie i zarazy towarzyszyły ludzkości od zarania dziejów. Przyczyniały się one do załamania demografii i wpływały negatywnie na ekonomię
państw i rozwój cywilizacji światowych. Zagadnienie to, powszechne wśród
epidemiologów, budzi coraz większe zainteresowanie historyków i archeologów, którzy najczęściej zajmują się nim w odniesieniu do starożytnej Grecji
i Rzymu. W kontekście Imperium Rzymskiego, tematyka chorób zakaźnych
analizowana jest zwłaszcza w oparciu o aspekty demograficzne, które mogły
stanowić jeden z czynników przemian, zakończonych upadkiem tego państwa
(Bugaj 2008, s. 115-125).
Imperium Rzymskie rozwijało się od III w. p.n.e. do V w. n.e. i było
jednym z największym państw starożytności (Imperium Romanum a). Jego
powstanie było możliwe, między innymi dzięki stosowaniu zasady „dziel
i rządź” (łac. divide et impera). Jest to zasada podboju, której celem jest wzniecanie wewnętrznych konfliktów i uzyskiwanie władzy poprzez ich uspokajanie
W podbitych rejonach, które stawały się prowincjami, władzę mieli ich mieszkańcy, a całość kontrolował rzymski namiestnik. Miał on również za zadanie
dbać o to, aby lokalne społeczności walczyły ze sobą o władzę, a nie jednoczyły
się przeciwko Imperium (Levi, Bernardi 2007).
W czasach świetności, przez Rzym przetoczyło się wiele zaraz, mniej lub
bardziej dziesiątkujących ludność. Według zachowanych przekazów, najczęściej pojawiały się one w 2 połowie V w. oraz na początku IV w. BC (Suder
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2003, s. 252). Jednak jedną z największych była plaga, która pojawiła się
w czasach panowania Marka Aureliusza (161-180 r. a.C.) – określana
w źródłach mianem pestis Antonini, czyli zaraza Antoninów (Bugaj 2008,
s. 115-125).
Zaraza Antoninów
Zaraza Antoninów, inaczej nazywana zarazą Galena, najprawdopodobniej pojawiła się po raz pierwszy w Chinach, na krótko przed rokiem
166 AC. Rozprzestrzeniła się wzdłuż Jedwabnego Szlaku, a do Rzymu trafiła dzięki legionistom stacjonującym na Wschodzie (Horgan 2019), którzy
wracali do kraju po kampanii Lucjusza Werusa przeciw Partom (Littman,
Littman 1973, s. 243-255; Bugaj 2008, s. 115-125; Twoja Historia). Na terenie Imperium pojawiła się po raz pierwszy prawdopodobnie w roku 165
w Smyrnie (Bugaj 2008, s. 115-125) i Nisibis (Duncan-Jones 1996, s. 108136), a rok później dotarła do Rzymu (Bugaj 2008, s. 115-125). Jest ona
najlepiej znaną plagą rzymską, bowiem licznie opisywali ją starożytni – przykładem są pisma Pliniusza i Galena. Spośród innych wyróżnia się przekazami
naocznych świadków, które dodatkowo powiększyły wiedzę o niej. Dodatkowych informacji na jej temat dostarcza ogromna ilość inskrypcji, papirusów
i monet z terenu Imperium, datowanych na II w. a.C. (Bugaj 2008, s. 115125, za: Duncan-Jones 1996, s. 108-136).
Z historii znane są dwie wersje mówiące o tym, w jaki sposób zaraza
uwolniła się i rozprzestrzeniła wśród populacji ludzi. Zgodnie z pierwszą, Lucjusz Werus otworzył zamknięty grobowiec w obleganej Seleucji i w ten sposób choroba wydostała się na świat. Według drugiej wersji, rzymski żołnierz
otworzył złotą trumnę Apolla w Babilonie. Obie wersje, niezależnie od siebie,
sugerują, że epidemia była formą kary za złamanie przysięgi danej bogom.
Inni Rzymianie zakładali również, że za chorobę winni są chrześcijanie (Horgan 2019).
Pojawienie się zarazy w Rzymie przyczyniło się do opuszczenia tego miasta przez Galena, nadwornego lekarza Marka Aureliusza (Fot. 1), czym nie zyskał na przychylności niektórych badaczy. Cesarz wezwał go jednak, by towarzyszył mu w podróży do Akwilei w 168 r. Opuścili ją jednak pospiesznie, gdy
w obozie legionowym zaczęła szerzyć się zaraza. W tym samym czasie zaobserwowano wyjątkowe zmniejszenie w przypływach podatków w Egipcie, czego
przyczyną mogła być wojna lub właśnie zaraza (Bugaj 2008, s. 115-125, za:
Duncan-Jones 1996, s. 108-136).
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Fot. 1 Marek Aureliusz, ur. 26.04.121 r., zm. 17.03.180 r.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_Aureliusz#/media/Plik:Marcus_Aurelius_Glyptothek_Munich.jpg

Jednym z wspominanych powyżej naocznych świadków plagi był Galen
(Fot. 2). W swoim dziele De methodo medendi pisał, że najbardziej charakterystycznym objawem choroby była czarna wysypka pokrywająca ciało chorego.
Krosty stopniowo zmieniały się w pęcherze, które pękały, zostawiając białe
ślady. Galen wspomina również, że chorzy gorączkowali oraz mieli biegunkę, początkowo barwy czerwono-żółtej, a potem czarnej. Dodatkowo, u niektórych występował brzydki oddech i lekki kaszel (Littman, Littman 1973,
s. 243-255; Iwańska 2011, s. 209-221). Ze względu na podobieństwo objawów na wczesnych etapach choroby, za przyczynę zarazy podawano tyfus, odrę
lub ospę, jednak wspomniana przez Galena wysypka pozwala uważać ospę
za najbardziej prawdopodobną. (Littman, Littman 1973, s. 243-255; Bugaj
2008, s. 115-125).
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Fot. 2 Claudius Galenus (Galen), ur. ok. 130 r., zm. 200/216 r.

Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galen._Line_engraving._Wellco
me_L0012587.jpg

Po wybuchu zarazy, Marek Aureliusz podjął wszystkie możliwe środki,
aby zapobiec jej dalszemu rozwojowi, między innymi chował zmarłych na
koszt państwa i wprowadził surowe prawa dotyczące grzebania zmarłych (Bugaj 2008, s. 115-125; https://twojahistoria.pl/2020/03/22/cztery-epidemie-ktore-zmienily-bieg-dziejow/). Potwierdzeniem tych praw jest relacja Lucjusza Werusa (Fot. 3) zamieszczona w Scriptores Historiae Augustae (Fot. 4):
„[…] wybuchła zaś taka zaraza, że trupy wywożono na zwykłych i ciężarowych wozach. Wtedy to Antoninowie ustanowili bardzo surowe
prawa dotyczące grzebania i wznoszenia grobowców, obawiali się bowiem, by ktoś nie wybudował grobowca w pobliżu domu, prawa tego
przestrzega się także dzisiaj. Zaraza zabrała wiele tysięcy ludzi […]”
(Suder 2003, s. 252).

Autor tej relacji był współrządcą Marka Aureliusza i najprawdopodobniej jedną z ofiar zarazy (Imperium Romanum c).
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Fot. 3 Lucjusz Werus, ur. 15.12.130 r., zm., 23.01.169 r.

Źródło: https://quotepark.com/pl/autorzy/lucjusz-werus/.
Fot. 4. Scriptores Historiae Augustae (Historia Augusta)

Źródło: https://archive.org/details/scriptoreshistor01camb/page/n5/mode/2up.
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Pomimo decyzji podjętych przez cesarza, plaga rozniosła się po terytorium Imperium, sięgając swoim zasięgiem Galii i legionów nad Renem. Przyczyną tego było nieizolowanie chorych od społeczeństwa, co, zwłaszcza w gęsto zaludnionych aglomeracjach miejskich, znacznie ułatwiło rozszerzanie się
zarazy. Okresami krytycznymi były zwłaszcza miesiące gorące, jak sierpień
czy wrzesień, ponieważ ówczesna ludność tłumnie wychodziła na zewnątrz,
dodatkowo ułatwiając roznoszenie choroby (Imperium Romanum c).
Skutki zarazy w Imperium
Lucjusz Werus wspominał o tysiącach ofiar zarazy, jednak było ich
znacznie więcej, szacuje się bowiem, że ich liczba mogła sięgnąć nawet 18
milionów (https://twojahistoria.pl/2020/03/22/cztery-epidemie-ktore-zmienily-bieg-dziejow/). Umieralność była wysoka zwłaszcza w szeregach armii,
co wymuszało prowadzenie kolejnych naborów, aby możliwe było kontynuowanie wojen markomańskich, które trwały w latach 167-180 (Bugaj 2008,
s. 115-125). Braki w szeregach legionistów utrudniały dalsze podboje Imperium, co przyczyniło się do spadku wiary w potęgę Rzymu (https://twojahistoria.pl/2020/03/22/cztery-epidemie-ktore-zmienily-bieg-dziejow/).
Kryzys demograficzny często jest najlepiej widocznym efektem wybuchu
epidemii, ale nie jedynym. W przypadku zarazy Antoninów, badacze dostrzegają wiele innych skutków, które ostatecznie doprowadzić miały do upadku
Imperium trzy wieki później.
Plaga Antoninów najdłużej utrzymywała się na terenie Egiptu. Jak wspomniano wcześniej, na przełomie 168 i 169 r. zaobserwowano znaczny spadek
w przypływach podatków z tego obszaru. Przyczyną mógł być fakt zmniejszenia się populacji nawet o 1/3, dostrzeżono również ucieczkę ludności
z zakażonych rejonów (Bugaj 2008, s. 115-125, za: Duncan-Jones 1996,
s. 108-136). Depopulacja Egiptu wywołała reakcję cesarza, który w odpowiedzi na nią obniżył lokalne podatki, dostosowując je do panującej sytuacji
(Bagnall 2002, s. 114-120), co również może stanowić wytłumaczenie dla
zmniejszonych dochodów państwa.
Interesującym wydaje się powiązanie zarazy z rolnictwem, zaobserwowano bowiem zmniejszenie uprawianych areałów oraz skrócenie terminów
dzierżawy. Wiązało się to również ze zmniejszeniem wpływów z dzierżaw terenów, które w okresie między 165 a 183 rokiem wynosiły mniej niż połowę maksymalnej wysokości z lat wcześniejszych (Bugaj 2008, s. 115-125, za:
Duncan-Jones 1996, s. 108-136).
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Zagadnienie wpływu zarazy na rozwój Imperium Rzymskiego jest analizowane przez badaczy pod wieloma, często mało oczywistymi, względami.
Przykładem jest badanie aktywności rzemieślniczej w czasach zarazy, na przykład poprzez porównanie produkcji cegieł. Analiza taka jest możliwa dzięki
obecności stempli na cegłach, które wykazały, że w Rzymie w czasach Marka
Aureliusza ich wytwórczość spadła. Podobnie rzecz miała wyglądać w przypadku pozyskiwania marmuru, będącego elementem dekoracji okazałych budowli
(Bugaj 2008, s. 115-125., za: Duncan-Jones 1996, s. 108-136).
Badanie emisji monet również może wskazywać na różne katastrofy, które
dotknęły dany kraj. W czasach panowania Marka Aureliusza zaobserwowano
spadek wybijania monet w Egipcie i Rzymie. Z terenów Imperium pochodzą
emisje, na których pojawiła się legenda Salus – bogini mającej chronić przed
klęskami. Jednak ogólna tendencja produkcji denarów i sesterców była malejąca (Bugaj 2008, s. 115-125, za: Duncan-Jones 1996, s. 108-136).
W roku 174 lub 175 Marek Aureliusz napisał list, w którym informował
Ateńczyków o znacznych ubytkach wśród rzymskiej ludności. Wspominał on
także, że w związku z zaistniałą sytuacją, zmienia on warunki dołączenia do areopagu (najwyższej rady w Atenach, za: MacDowell 1978, s. 27) (Bugaj 2008,
s. 115-125, za: Duncan-Jones 1996, s. 108-136; Yeomans 2017, s. 22-24.).
Choć argumenty zaproponowane przez Duncana-Jonesa wydają się sensowne, ich przeciwnikiem był Greenberg. W swoim artykule podważył on,
między innymi tezę dotyczącą produkcji cegieł i pozyskiwania marmuru.
Według niego, dokładna analiza krzywych rozpatrywana w dłuższym okresie
wskazuje, iż wahania takie miały miejsce również w okresach, w których nie
stwierdzono obecności żadnej zarazy. Podobną opinię wyraził on na temat
spadku emisji monet – zauważył, że wystąpił on również w czasach panowania
Antonina Piusa (138-161), co sprawia, iż nie można go z całą pewnością łączyć
z zarazą (Greenberg 2003, s. 413-425).
Przyczyny upadku Imperium Rzymskiego
Wymienione wyżej konsekwencje wielkiej zarazy odbiły się echem na
społeczności Rzymu. Wielu z nich pomocy szukało wśród bóstw lub w magii,
inni szukali winnych „kary boskiej” za którą postrzegano plagi. Negatywnie
odbiła się ona także na postrzeganiu przez ludność samego Imperium – utracili
oni wiarę w potęgę swojego państwa, czego skutkiem mógł być spadek morale
i zwiększenie trudności w naborach do szeregów legionów (Imperium Romanum c).
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Analizując przyczyny upadku Imperium Rzymskiego nie można wskazać
ani jednej przyczyny ani konkretnej daty początku tego zjawiska. Obecnie
czynniki te można podzielić na cztery grupy:
1. Generalny rozpad i osłabienie państwa
Badacze dopatrują się przyczyn upadku państwa w niekończących się
wojnach domowych czy rosnącej liczbie barbarzyńców napierającej na granice.
Innymi czynnikami mogły być czynniki ekonomiczne (inflacja spowodowana
denominacją), obniżenie dyscypliny wśród legionistów z powodu napływu
Germanów („germanizacja” legionów) oraz wewnętrzne „zgnicie” Imperium.
2. Podejście jednoprzyczynowe: choroba, degradacja środowiska, zatrucie ołowiem
Za największe zarazy w czasach Imperium uważa się plagę antonińską
oraz „plagę Justyniana”. Jak wspomniano wyżej, rozprzestrzenianiu chorób
sprzyjało duże zagęszczenie miast i nieizolowanie chorych, ale również dostarczanie wody, będącej świetnym „przewodnikiem” patogenów.
W przypadku degradacji środowiska zwraca się uwagę na wylesianie
spowodowane ekspansją Rzymu. Ciągłe uprawianie ziem na coraz większych
terenach przyczyniało się do tworzenia bagien i nieużytków oraz większego zatrucia atmosfery. Przez teren Imperium przetoczyło się również kilka katastrof
naturalnych, które zwiększyły straty w środowisku.
W 1983 r. Jerome Nriagu zauważył, że na rozpad Imperium wpływ mogło mieć zatrucie ołowiem, powszechne były bowiem ołowiane rury, którymi
płynęła woda. Jednak według relacji Pliniusza Starszego, Rzymianie zdawali
sobie sprawę z negatywnego działania ołowiu.
3. Katastrofa
Niektórzy dopatrują się katastroficznego wpływu na upadek Rzymu
w rozszerzającym się chrześcijaństwie. Wyznawcy tej religii byli intensywnie
prześladowani również w czasie trwania zarazy Antoninów, bowiem sądzono,
że to oni byli jej przyczyną. Inni, jako jeden z głównych czynników uważali
polityczną niestabilność, wynikającą z najazdów obcych ludów i obniżenia
podatków.
4. Transformacja
Jeden z francuskich historyków – Lucien Musset – uważał, że Imperium Rzymskie nie upadło, a jedynie się transformowało. Historycy późnej
starożytności jak Peter Brown, przyznają, że mogło dojść do przyjęcia przez
barbarzyńców wartości rzymskiego świata, bowiem były one dostrzegalne na
terenach przez nich opanowanych jeszcze przez wiele lat.
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Wielu naukowców zgadza się jednak, że jednym z głównych czynników
osłabienia Rzymu był kryzys gospodarczy, który rozpoczął się w III w. n.e.
(Imperium Romanum b).
Podsumowanie
Nie ulega wątpliwości, że skutki zarazy Antoninów miały charakter długofalowy. Nie można jednoznacznie stwierdzić, że była ona główną przyczyną rozpadu jednego z najpotężniejszych państw świata starożytnego, niemniej
oczywistym wydaje się, że wpłynęła ona na niemal wszystkie aspekty życia Rzymian. Od kryzysu demograficznego, poprzez spadek morale wśród legionistów,
zwiększającą się inflację aż po coraz częstsze najazdy ludów barbarzyńskich,
stopniowo upadała wiara ludności w niekończącą się potęgę Imperium. Doprowadziło to ostatecznie do licznych wojen domowych, w których efekcie
państwo rozpadło się w 476 r. Data ta oznacza nie tylko koniec potężnej cywilizacji, ale również zmianę postrzegania świata i rozpoczyna kolejny okres
w dziejach ludzkości – średniowiecze.
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„Ziarna choroby”
w glebie i powietrzu.
Pandemia okiem Lukrecjusza

Epidemie o gwałtownym przebiegu pojawiają się w utworach antycznych literatów różnych epok, zarówno w kulturze greckiej, jak rzymskiej1. Poeci, dramatopisarze i historiografowie chętnie upatrują w chorobie kary boskiej wymierzonej śmiertelnikom przede wszystkim za przewinienia należące
do kategorii asebeia (w języku starogreckim „bezbożność”), której odpowiednikiem w kulturze rzymskiej była impietas2. Do tej kategorii należą zarówno
czyny powszechnie postrzegane jako bluźniercze i świętokradcze (takie, jak
np. zbezczeszczenie świątyni bądź znieważenie kapłanów i kapłanek3, wycięcie

Niektóre z tych opowieści są powielane lub opracowywane na nowo przez kolejnych autorów,
jak miało to miejsce w przypadku historii zarazy w Atenach, o której pisze najpierw Tukidydes,
potem Lukrecjusz, a potem Owidiusz. Należy także pamiętać, że częścią wspomnianej literatury
jest nie tylko dziejopisarstwo i rozmaite formy poetyckie, lecz także publikacje stricte fachowe,
medyczne.
2
Bezbożność w różnych aspektach i formach jest jednym z ważniejszych motywów literackich
w starożytności, zwłaszcza w przypadku najsłynniejszych greckich tragików – Ajschylosa, Sofoklesa i Eurypidesa – oraz wszystkich ich epigonów, którzy wykorzystywali w swoich utworach
nawiązania do klasycznych greckich tragedii. Jako przykład można wskazać „Medeę” Eurypidesa, która pojawia się w twórczości Owidiusza raz jako nieszczęśliwa porzucona kochanka (zbiór
„Heroidy”, list Medei do Jazona), kiedy indziej zbliża się do pierwowzoru eurypidesowego (w VII
ks. „Metamorfoz” tegoż autora), a wreszcie staje się główną bohaterką dramatu o tym samym co
u Eurypidesa tytule (niestety, dramat owidiuszowy nie zachował się nawet fragmentarycznie);
tragedię „Medea” napisał także Seneka. Sama asebeia w literaturze jest jeszcze starsza – zaznacza
się jako przyczyna nieszczęścia całych rodów już w najstarszych znanych współcześnie eposach
greckich, w „Iliadzie” i „Odysei”. Choroba jako kara za bezbożność może nie tylko dotykać
śmiertelników w postaci zarazy, lecz także przybiera formę choroby psychicznej, przed którą nie
uchronią się ani ludzie, ani herosi (jak chociażby Herakles, zabijający w obłędzie swoje dzieci i
małżonkę).
3
O świętości osoby kapłana lub kapłanki można się przekonać chociażby w Ab Urbe Condita
Libri Liwiusza w księdze VII, rozdział 20.
1
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świętego gaju4 (zob. Ov. Met. VIII 780-842), zbezczeszczenie zwłok5 (zob.
A. Wypustek 2005, s. 315), jak i rozmaite zaniedbania – zaniechanie składania ofiar, niedopełnienie obowiązkowych praktyk rytualnych kultu i tym
podobne (Burkert 2006, s. 204; Girard 1993, s. 128, Frazer 1970, s. 227).
Z tych wszystkich wykroczeń najpoważniejszym była jednak hybris, najczęściej tłumaczona jako pycha (po łacinie jej bliskim tłumaczeniem jest superbia), choć w istocie była to próba uniezależnienia swoich losów od „boskiego
planu” (zob. Ov. Met. IV 416 - 562)6 lub chęć wystawienia na próbę bóstwa,
które objawiło się wśród ludzi w swoim antropomorficznym kształcie (zob.
Ov. Met. 163 - 243)7. Śmiertelnik, który decydował się na taki krok, mógł
być dotknięty szaleństwem, okaleczeniem lub niewyjaśnioną przypadłością,
a niekiedy skutki jego hybris i asebeii mogły spaść na całą społeczność do której należał „grzesznik” (Burkert 1983, s. 15-17).
Zaraza w literaturze grecko-rzymskiej to wizje cierpień i nieuchronnej
śmierci, upadku obyczajów, rozpadu wspólnoty i wyraźnych oznak boskiej
nieprzychylności (zob. Ov. Met. VII 591-595)8. Choroby o nieustalonej
etiologii często łączono z gniewem bogów lub z działaniem szkodliwej magii,
remediów zaś upatrywano w modłach i składaniu ofiar. Podobna reakcja na
dowolnego rodzaju kataklizm nie jest niczym wyjątkowym ani właściwym
wyłącznie kulturze grecko-rzymskiej. W obliczu szerzącego się niebezpieczeństwa, którego przyczyn człowiek nie jest w stanie racjonalnie wyjaśnić, pojawia się założenie istnienia niewidzialnych a wszechpotężnych istot lub sił,
które wywołały klęskę. Szerzej pisze o tym Walter Burkert w Stwarzaniu Świętości, wskazując na strach jako motywację uczestnictwa w rytuałach religijnych
i tworzeniu wspólnoty opartej między innymi na wspólnym kulcie (Burkert
2006, s. 172).

Tak jak np. w VIII księdze „Metamorfoz”, gdzie król Eryzychton niszczy święty gaj Cerery,
za co zostaje skazany na niepohamowany głód, tak silny, że ostatecznie władca „sam siebie
pożera”.
5
Zarówno za życia, jak po śmierci, ciało ludzkie nie mogło być wykorzystywane jako składniki
mikstur, amuletów czy czarodziejskich artefaktów, a naruszenie tego, zwłaszcza w połączeniu z
niedopełnieniem obrządków pogrzebowych, narażała śmiertelników na działanie nekydaimones,
czyli niemogących zaznać spokoju duchów zmarłych.
6
Na karę „zasłużyli” między innymi Atamas i Io, którzy cieszyli się szczęściem, spokojem i
bogactwem, nie doznając trosk i nie bojąc się bogów. Za to właśnie Junona za pośrednictwem
Erynii Tyzyfone zesłała na nich szaleństwo.
7
Na tego rodzaju czyn poważył się np. Likaon, podając na uczcie Zeusowi ludzkie mięso.
8
Jedną z oznak boskiego gniewu w VII księdze Metamorfoz jest to, że zwierzęta przygotowywane do złożenia w ofierze podczas epidemii same nagle umierają przed ołtarzem, zanim kapłan
dopełni obrzędu.
4
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Na tle zaprezentowanej powyżej tendencji do łączenia gniewu bogów z
katastrofami naturalnymi wyróżnia się dzieło Lukrecjusza De rerum natura, w
którym ostatnia księga jest poświęcona przede wszystkim opisowi pandemii,
prawdopodobnie tej samej, o której pisał Tukidydes (Thuc. II 47-55). Żyjący
między 99 a 55 rokiem p.n.e. Titus Lucretius Carus był piszącym po łacinie
filozofem epikurejskim, którego jedynym zachowanym utworem jest De rerum
natura (O naturze wszechrzeczy). Ów monumentalny poemat, który liczy około 7500 wersów pisanych heksametrem nie posiada zakończenia, gdyż pracę
nad nim przerwała niewyjaśniona i nagła śmierć autora. Utwór został wydany
przez Cycerona po śmierci Lukrecjusza, a jego recepcję można znaleźć u wielu
autorów rzymskich, na przykład w poematach Owidiusza i Wergiliusza. Lukrecjusz podejmuje próby wyjaśnienia wszystkich zjawisk naturalnych tak, jakby nie były one związane z działaniem sił nadprzyrodzonych, a jego głównym
celem jest uwolnienie śmiertelników od strachu przed śmiercią i przerażającymi, niewyjaśnionymi zjawiskami naturalnymi. Czytelnik dowiaduje się tego
już z I księgi, gdzie Lukrecjusz formułuje myśl przewodnią De Rerum Natura:
Nie można lęku duszy i ciemnej bytu zagadki
Promieniem słońca rozjaśnić ni dziennym blaskiem gładkim.
Jeden jest tylko sposób: natury poznać prawa
Więc najpierw: nie ma rzeczy, która z niczego powstawa
						(Lucr. I, 149-53).

Zgodnie z tym stwierdzeniem, zaraza także musi mieć źródło w jakichś
czynnikach materialnych i procesach biologicznych lub fizycznych, a ponieważ
Lukrecjusz daje się poznać jako zwolennik teorii atomistycznej, widzi przyczynę choroby w niewidocznych dla oka cząstkach, które określa mianem „ziaren”
(Lucr. I 45).
„Ziarna” lub „zarodki” to budulec wszystkiego, co jest możliwe do poznania za pomocą zmysłów. Istnienie tych niewidzialnych cząstek, ich ruch,
łączenie się w struktury tak złożone, jak żywe organizmy lub rośliny i rozpadanie się tych konstruktów z powrotem do bezkształtnej mieszaniny „cząstek”, zdaniem Lukrecjusza, także nie ma niczego wspólnego z działaniem
sił wyższych. Niektóre stwierdzenia, które pojawiają się w poemacie, zdają się wręcz odmawiać bogom praktycznej ingerencji w proces kreacji oraz
procesy życiowe fauny i flory: „…każda rzecz na Ziemi początek ma i życie –
Dane bez woli bogów i ich współudziału” (Lucr. I, 155-156).

Podobne twierdzenie w czasach, kiedy przekonanie o ingerencji
bogów w życie człowieka było silne, a wszelkie niewyjaśnione fenomeny
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i dolegliwości uważano za omen (Burkert 2006, s. 209-217), wydaje się
balansować na granicy bluźnierstwa. Lukrecjusz jednak nie odżegnuje
się zupełnie od wiary w istoty nadprzyrodzone. Skupia się raczej na naukowym wywodzie pokazującym, że to, co dzieje się na Ziemi nie jest
w każdym aspekcie uzależnione od zadowolenia bądź niezadowolenia
bóstw, zaś jego teorie niekiedy sprawiają wrażenie, że poeta domyślił
się istnienia oraz natury atomów, choć nie miał szansy udowodnienia
prawdziwości swoich dociekań:
Teraz ci źródło chorób podam i niespodziane
Ciosy sił śmiercionośnych objaśnię, skąd się naraz
Biorą, by klęską śmierci zaciążyć na ofiarach
Z ludzi i trzód. Już przedtem podałem, że wśród wiela
Ziarn niejedno się trafi, co zdrowiem nas obdziela.
Ale i takich nie brak, co choroby roznoszą
I śmierć (Lucr. VI 1090-95).

Tak, jak wszystkie inne zjawiska, Lukrecjusz objął swoimi filozoficzno-naukowymi rozważaniami także epidemie. Jego zdaniem „ziarna” choroby
przenoszą się łatwo drogą powietrzną, choć ich źródłem może być także gleba,
zwłaszcza wilgotna. Przez kontakt człowieka ze źródłem zakażenia dochodzi
do zachorowania i przekazania choroby dalej, kiedy chory styka się z innymi
ludźmi, a zwłaszcza, jeżeli podróżuje. Co ciekawe, Lukrecjusz błyskotliwie
zauważa, że istnieją różne choroby, które współistnieją z mieszkańcami danego regionu, nie czyniąc mu krzywdy, lub dotykając chorobą w znacznie
mniejszym stopniu, podczas gdy zakażeni cudzoziemcy ciężko zapadają na
zdrowiu. Autorowi De rerum natura udaje się nawet zaobserwować zjawisko
znane współczesnej medycynie, czyli regionalne występowanie określonych
dolegliwości (Lucr. VI 1110-16):
Widzisz też, że przybysze, nawykli do nieb innych
I wody, często cierpią w krajach nierodzinnych.
Bo wiele jest niezgody w różnych niebach i ziemiach. (…)
Znajdziemy też choroby właściwe różnym krajom.
Na słoniową chorobę w Egipcie zapadają (…)
W Attyce bolą stopy, oczy w Achajów dzierżawie…

Druga połowa szóstej księgi De rerum natura koncentruje się na relacji z przebiegu wielkiej zarazy w Atenach. Pandemia ta została wspomniana
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także przez Tukidydesa (Thuc. II 47) w Wojnie Peloponeskiej, a opis objawów
wskazuje, że mowa o tej samej epidemii. Lukrecjusz mówi o „powiewie moru”
zrodzonego w Egipcie i przywianego wiatrem do Aten (Lucr. VI 1141-44).
Przedstawiwszy tę teorię, Lukrecjusz szczegółowo opisuje symptomy zarazy, a
jego relacja jest na tyle dokładna, że pozwala przynajmniej snuć hipotezy na temat grupy, do której mogły należeć zarazki wywołujące chorobę. Najbardziej
prawdopodobną wydaje się być dżuma, choć objawy mają także wiele wspólnego z niektórymi chorobami z grupy riketsjoz (zob. Dixon1996, s. 313)9.
W pierwszej fazie zakażenia pojawiał się ból głowy i wysoka temperatura wraz z zaczerwienieniem spojówek i bólem spuchniętego gardła (Lucr. VI
1145-66). Niemal jednocześnie w tej samej części ciała pojawiały się czarne,
krwawiące wrzody. Lukrecjusz pisze, że w późniejszej fazie gorączka „dusiła
serce” chorego, choć komentarz o niemożliwie cuchnącym trupim odorem
oddechu sugeruje raczej infekcję płuc. Objawom płucnym towarzyszyły ostre,
dławiące wymioty i zgaga, a skóra chorego – niemal chłodna mimo odczuwanego przez chorego gorąca – pokrywała się mniejszymi i drobniejszymi plamami. Chorzy krwawili też z nosa, wrzodów na ciele, narządów płciowych
i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, chudli w zastraszającym tempie,
a oznaką zbliżającej się śmierci było rozlewające się po całym ciele uczucie
chłodu. Próby zatrzymania choroby poprzez amputacje części ciała dotkniętych wrzodami nie przynosiły żadnych efektów (Lucr. VI 1145-66). Nie przynosiły też ulgi żadne rozpaczliwe próby złagodzenia palącego chorych gorąca.
Lukrecjusz podaje, że próbowano zanurzać pacjentów w rzece, ale nawet wtedy
uskarżali się na palący żar (Lucr. VI 1145-66). Symptomy nie były jednakowe
u wszystkich. Część chorych uniknęła w ogóle krwotoków, ale zmarła i tak,
gdyż choroba weszła „w stawy i rodne części”. Prawdopodobnie mowa tu albo
o ostrych bólach wewnętrznych w podanych miejscach, ale bez widocznych
owrzodzeń i śmierci od gorączki, albo o wrzodach tam umiejscowionych, których nadkażenie ostatecznie doprowadzało do infekcji tak ciężkiej, że powodującej zgon. Różnorodność objawów szła w parze z niemożliwością określenia
skutecznego remedium. Lukrecjusz podaje przykłady terapii, po których jedni
pacjenci przeżywali, a inni umierali natychmiast. W takim samym stopniu
chorowały dzieci, dorośli i starcy. Mór nie oszczędzał nawet zwierząt, które
wiedzione instynktem unikały opanowanego zarazą miasta, ale okazjonalnie,

Dokładna diagnoza wielkiej zarazy ateńskiej pozostaje niejasna. Wśród licznych domniemywań o dżumie, gorączce krwotocznej, tyfusie pojawiła się nawet hipoteza, że w Atenach wybuchła epidemia wywołana wirusem Ebola.
9
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zwabione ciałami leżącymi na ulicach, próbowały pożerać zmarłych – same
natychmiast także padając ofiarą epidemii.
Obraz nieuleczalnej, niemal żywcem palącej ciało choroby odmalowany
z naturalistyczną dokładnością można uznać za przerażający, ale poeta sądzi,
że „czymś jeszcze gorszym” było to, co działo się z ludzką psychiką wystawioną
na cierpienia ciała, widoki stosów ciał zalegających we krwi i odchodach, aktów samookaleczenia dokonywanych przez rozgorączkowanych chorych oraz
całkowitej bezradności wobec epidemii.
A wielu nieszczęśliwych rzucało się w dół głową
Do studni, by ostudzić ust suchość gorączkową (…)
Władze ducha boleścią i strachem zamroczone (…)
A już najgorsze w tem wszystkim, najbardziej przygnębiające
Było, że widząc oznaki choroby nadchodzącej
Człowiek przestawał walczyć, jakby na śmierć skazany
Tracił ducha i wzrokiem dookoła tocząc szklanym
Kładł się wśród trupów ginąć tam, gdzie go słabość zdjęła
					(Lucr. VI 1215-18).

Lukrecjusz podkreśla, że chory całkowicie tracił wolę walki, zachowywał się jak skazany na śmierć, a więc brakowało mu tego, co często odgrywa
w leczeniu rolę równie istotną, co medykamenty – nadzieję i chęć działania.
W stanie całkowitej apatii, zarażony kładł się wśród trupów tam, gdzie
zabrakło mu sił i konał (Lucr. VI 1218). Taki obraz jest ilustracją głębi psychicznego cierpienia, bo człowiek, podobnie jak zwierzęta, kiedy choruje i boi
się o swoje życie, szuka schronienia, najlepiej w swoim domu, lub miejscu,
gdzie może się ukryć, uciec od przerażających scen rozgrywających się poza
granicami jego bezpiecznej, znanej przestrzeni. Nawet, jeśli nie jest to wyrażane dosłownie – taki obraz świadczy o braku wiary w to, że mieszkańcy
miasta żywią jeszcze nadzieję na boską pomoc. Mimo naukowego wywodu,
relacjonowania wydarzeń, wydawałoby się, w sposób spokojny i racjonalny,
z De rerum natura stopniowo wyłania się wizja świata wydanego na pastwę
nieubłaganej, głuchej na ludzki dramat natury.
To wrażenie u czytelnika pogłębia się jeszcze bardziej, gdy Lukrecjusz
wspomina, że w najgorszej sytuacji znajdowali się nie ci, którzy z obawy
o swoje życie starali się uciekać z miasta lub ukrywali się w domu, lecz ci,
którzy byli najbardziej szlachetni i skorzy do pomocy mimo niebezpieczeństwa. Poeta nie poddaje ocenie ludzkich postępków w obliczu śmiertelnego
zagrożenia. W jego wersach nie pobrzmiewa gorycz i potępienie upadku obyczajów spowodowanego brakiem nadziei na ratunek. Mimo wstrzymania się
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od tragicznego patosu w swoim opisie sytuacji, Lukrecjusz osiąga efekt wręcz
apokaliptycznej grozy, która bije ze zniszczenia resztek ludzkich więzi oraz
zwyczajów codziennych utrwalanych przez kulturę zarówno w aspekcie społecznym, jak i religijnym:
Gotowych do posługi zdradliwy trud przemagał
Zarazą, gdy wstyd było nie pomóc nieszczęśliwym
Za podziękę, zmieszaną z jękiem na poły żywych.
Tak więc najlepsi ginęli w marny sposób
Raz po raz, na wyprzódy, grzebiąc najbliższych swoich.
						(Lucr. VI 1238-42)

Tą krótką, acz znaczącą wzmianką Lukrecjusz delikatnie podkreśla brak
„boskiej sprawiedliwości”, która z punktu widzenia śmiertelników powinna
chronić tych, którzy są posłuszni bogom i postępują szlachetnie. Tak się jednak nie dzieje. Im bardziej postępuje epidemia, tym więcej wydarzeń wydaje
się świadczyć o tym, że nawet jeśli bogowie istnieją, ani nie są skłonni karać „bezbożników”, ani ratować miłosiernych i bogobojnych. Brak ludzkich
złudzeń co do szansy na zaistnienie boskiej interwencji i zażegnania pandemii
wyjątkowo jaskrawo ukazuje się pod koniec utworu, w którym to, co w rzymskim pojmowaniu świętości byłoby niewyobrażalnym świętokradztwem, jednak w nieznanej wcześniej kryzysowej sytuacji wydaje się nikomu nie wadzić.
Wraz z przyrostem zakażonych ci, którzy uciekali z domostw pełnych trupów
zaczęli odbierać bóstwom ich ziemskie przybytki, gdyż „mało co znaczył bóg
jakiś i jego świątynia”.
Wszystkie świątynie hojnie śmierć wypełniła pobożna
Tłumem martwym, a trupów zliczyć nie było można,
Bo i swoi tu wierni, i obcych zmarło mnogo,
Którzy szukając schronienia, domu zabrali bogom.
Mało co znaczył zresztą bóg jakiś czy świątynia –
Ból żywy ponad wszystkim górował i olbrzymiał.
						(Lucr. VI 1267-72)

Oto więc w miejscach, gdzie do niektórych stref wstęp mieli jedynie kapłani, panoszy się tłum, który nie wdarł się do świętych murów gnany pobożnością i potrzebą kontaktu z bóstwami, lecz szuka jedynie schronienia, by zakończyć życie w gorączce, bólu i nieczystościach. Jakże inny to obraz niż wizja
Owidiusza, który mówi o prześciganiu się w składaniu ofiar, które bogowie
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demonstracyjnie odrzucają (woły ofiarne umierają u ołtarzy, nim kapłan zdąży uderzyć je ostrzem) (zob. Ov. Met. VII 587-95).10
Na tym właśnie obrazie przybytków bóstw zasiedlonych przez chorych
poemat nagle się urywa. Prawdopodobnie nie był to zabieg celowy. Lukrecjusz nie dokończył swego dzieła, gdyż zmarł nagle w niejasnych okolicznościach i stosunkowo młodym wieku11. Hipotezy na temat jego śmierci są różne, od samobójstwa do przypadkowego zatrucia.12 Odmalowana przez poetę
wizja zarazy pozostaje zawieszona między próbą racjonalnego wytłumaczenia
jej przyczyn a horrorem ludzkiego cierpienia i śmierci w obliczu całkowitej
obojętności bogów wobec ludzi i ludzi wobec bogów. Czy De Rerum Natura
stało się, zgodnie z zamierzeniami swego twórcy, remedium na strach przed
przemijaniem i umieraniem dzięki podjętej przez Lukrecjusza próbie naukowej racjonalizacji zjawisk występujących w przyrodzie, czy może tylko wzmogło niepokój, sugerując, że bogowie mało interesują się ludzkimi dramatami
i uczynkami? Na to pytanie nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi.
De Rerum Natura z pewnością jednak ukazuje legendarną ateńską epidemię
w świetle bardziej naukowym i racjonalnym, niż wizja znana z dzieł np. Owidiusza czy Tukidydesa. Lukrecjusz, choć rzekomo coraz bardziej opanowany
przez tajemnicze „szaleństwo”, traktuje śmiercionośną plagę z – nomen omen
– stoickim spokojem. Stara się szukać przyczyn choroby w świecie śmiertelników, choć jednocześnie nie podaje w wątpliwość istnienia bogów, nie atakuje
ich oskarżeniami o mściwość lub obojętność. Jego wywód jest spójny i zgodny
z atomistyczną teorią materii i zjawisk, którą prezentuje od pierwszych wersów swojego poematu. O naturze wszechrzeczy jest dla współczesnych badaczy
Te wyraźne znaki boskiego gniewu i odrzucenia ofiary pojawiają się w „Metamorfozach”
Owidiusza ze szczególną jaskrawością właśnie w opisie tej samej epidemii, o której pisze Lukrecjusz. Owidiusz reprezentuje zupełnie inny poetycki punkt widzenia. W jego oczach zaraza
jest karą zesłaną na ludzi przez zagniewanych bogów, którzy nie pozwalają się ułagodzić nawet
ofiarami z palonych kosztownych wonności czy wołów (które były najbardziej kosztownymi
i największymi zwierzętami ofiarnymi w kultach grecko-rzymskich). Lukrecjusz zwraca uwagę
na zajęcie świątyń przez chorych, którzy jednak się nie modlą – trawieni gorączką szukają
schronienia. Owidiusz natomiast podkreśla żarliwość modłów i obfitość ofiar przynoszonych
do świątyni wraz z błaganiem o pomoc; To świątynia Jowisza. Któż na jej ołtarzach nie palił
wtedy daremnych kadzideł? Ileż razy żona błagała tu o ratunek dla męża, ojciec modlił się za syna,
lecz wymawiając modlitewne słowa u stóp ołtarza padali i marli, i w dłoni jeszcze znajdowano część
niezużytego kadzidła. O, ileż razy, właśnie gdy kapłan wylewał czyste wino między rogi wołu, nagle
padały zwierzęta niewidzialnym ciosem ugodzone. (Przeł. A. Kamieńska).
11
W chwili śmierci miał ok. 40-44 lat.
12
Popularne obecnie hipotezy mówią o popadnięciu Lukrecjusza w obłęd wskutek spożycia
„napoju miłosnego”, który spowodował nawracające napady szału. W przerwie między nimi
poeta miał intensywnie tworzyć kolejne fragmenty swojego dzieła – oraz wiele innych. Domniemywano także, że zmarł po tym, gdy jego żona podała mu bez jego wiedzy niebezpieczny
afrodyzjak; zob. https://www.britannica.com/biography/Lucretius
10
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historii starożytnej cennym źródłem wiedzy o zarazie ateńskiej, gdyż podaje
najdokładniejszy opis jej symptomów w zgodzie z kolejnością ich występowania, a dodatkowo autor dzieła dokłada starań, by wszystko, o czym pisze,
powstawało sine ira et studio13, co znacząco podnosi walor tej części VI księgi
jako źródła historycznego.
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[...] Zagadnienie zaraz, epidemii i ich skutków było i jest problemem badawczym różnych dziedzin nauki. Nie tylko medycyny, z którą niedłącznie pomwiązane są różnego rodzaju choroby, ale również nauk społecznych i humanistycznych. W roku 2020 społęczenieństo
musiało zmierzyć się z obostrzeniami wprowadzanymi w toku legislacyjnym. Niniejszy zbiór
tekstów stanowi przyczynkowe podsumowanie problemów „pierwszej fali” zachorowań na
Covid-19, ale sytuacja prowokuje jednak do szerszego podejścia do tematu zarazy czyli
ogólnego spojrzenia w perspektywie czasów dawnych i spółczesności - nauki i sztuki - prawa
i społeczeństwa.
[...] Teksty, które wchodzą w skład monografii Zaraza... Choroby i epidemie w czasach
dawnych i współcześnie stanowią prace naukowe badaczy reprezentujących polskie jednostki naukowe: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Akademię HumanistycznoEkonomiczna w Łodzi, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Akademia Sztuki w Szczecinie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
i Uniwersytet Wrocławski.
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